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Száz éve született dr. FÁBIÁN GYULA∗∗∗∗ 

KORSÓS ZOLTÁN 

Magyar Természettudományi Múzeum 
H-1088 Budapest, Baross u. 13.  E-mail: korsos@nhmus.hu 

Dr. FÁBIÁN GYULA (1915−1985), zoológus, genetikus, ökológus, kísérletes régész, a 
Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Gödöllıi Agrártudományi Egyetem tanszékve-
zetı egyetemi tanára és díszdoktora száz évvel ezelıtt született és harminc évvel ezelıtt 
hunyt el. A jelen megemlékezés részben személyes jellegő: FÁBIÁN GYULA unokanagybá-

tyám volt, az ı édesanyja, BICZÓ ILONA, és az 
én nagyanyám, BICZÓ SAROLTA testvérek vol-
tak. Megszokott élményeim voltak a gyermek-
korombeli családi találkozások, és késıbb, 
egyetemista koromban szakmailag is közeli 
kapcsolatba kerültem vele. A professzor úrról 
már többször, több helyen közöltek életrajzi 
összefoglalást, nekrológot és szakmai mélta-
tást (STERBETZ 1985, BAKONYI 1988, 
SZİLLİSY 1991). Ebben a közleményben FÁ-

BIÁN GYULA pályájának kezdetét és végét idé-
zem fel a fennmaradt és eddig nem publikált, 
nem ritkán érzelmekkel teli levelek alapján. 

 

 

 

 

1. ábra. Dr. FÁBIÁN GYULA az 1980-as években 
Figure 1. Dr. GYULA FÁBIÁN in the 1980s 

 

FÁBIÁN GYULA 1915. július 4-án született Sárvárott. Édesapja, (idısebb) FÁBIÁN GYU-

LA (1884−1955) a budapesti Képzımővészeti Fıiskolán ismerkedett meg késıbbi feleségé-
vel, BICZÓ ILONÁval (1886−1970), s mindketten rajztanárként helyezkedtek el elıször 
Sárvárott, majd Szombathelyen. Itt erıteljesen részt vettek a város mővészeti és kulturális 
életében, FÁBIÁN GYULA néprajzkutatóként, színdarabíróként, cserkészkönyvek ifjúsági 

                     
∗ Elıadta a szerzı a Magyar Biológiai Társaság 1025. ünnepi ülésén, 2015. május 6-án. 
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írójaként lett leginkább ismert, felesége pedig hő illusztrátora volt mőveinek (KÖBÖLKUTI 
2004, 2007). 

Ifjabb FÁBIÁN GYULA 1938-ban szerzett biológia−kémia szakos tanári diplomát a buda-
pesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A nevezetes DUDICH-iskola tagja volt, olyan 
kiváló diákokkal és késıbb a magyar zoológia kiemelkedı személyiségeivel együtt, mint 
BALOGH JÁNOS, JERMY TIBOR, KASZAB ZOLTÁN, MÓCZÁR LÁSZLÓ, SOÓS ÁRPÁD, SZENT-
IVÁNY JÓZSEF és WOYNÁROVICH ELEK. Korán kibontakozó tehetségét már az mutatta, hogy 
elıbb szerezte meg egyetemi doktori fokozatát DUDICH ENDRE Állatrendszertani Intézeté-
ben, mint ahogy kézhez kapta tanári diplomáját. Érdeklıdése korán a rovarok rendszertana 
felé fordult, elıször a poloskák (Heteroptera) késıbb DUDICH professzor javaslatára a hó-
lyagoslábúak (tripszek, Thysanoptera vagy Physopoda) kerültek a középpontba. Ez utóbbi-
akból írta doktori dolgozatát is.  

DUDICH professzor mellett VISNYA ALADÁR (1878−1959) természetrajz tanár, a kıszegi 
városi múzeum igazgatója (JEANPLONG 1984, VIG 1988) volt FÁBIÁN GYULA pályaválasz-
tására a legnagyobb hatással. Az alábbiakban néhány, a Magyar Természettudományi Mú-
zeum Tudománytörténeti Győjteményében (MTM TTGY) fennmaradt levél részleteit idéz-
ve világítom meg zoológusi indulásának kezdetét. FÁBIÁN GYULA már egyetemi évei alatt 
rendszeresen bejárt a Természettudományi Múzeum Állattárába, ahol elsısorban a rovar-
győjteményeket tanulmányozta. Leveleit innen írta „kedves jó Visnya Bácsihoz”, ahogy 
VISNYA ALADÁRt szólította. Az elsı levelezılap azonban mégsem innen, hanem a szülei 
által 1929-ben vásárolt balatonfenyvesi, a tópart mellett fekvı telekrıl íródott, ahová 1934-
ben emeltek – mind a mai napig álló – hangulatos nyaralót.  

„Szorgalmasan győjtök. Azt hiszem fogtam a Balaton parton közvetlenül parti futópo-
loskát (Saldida). 2-félét fogtam. Ilyen kiálló szemük van, vékony nyakuk. A recés 
polosokhoz hasonlítanak, de nem azok. Egészen a part szélén, a vízmosta homokon futottak 
és kabócaszerően ugrottak. Egy csomó Orthopterát is hozok majd haza. Physopodákat még 
nem győjtöttem.” (Balatonfenyves, 1935. július 10, MTM TTGY) 

A következı levél már a tripszekrıl szól, a Rovartani Állomás akkori igazgatójával 
JABLONOWSKI JÓZSEFfel (1863−1943) történt beszélgetés után: 

„Jablonowsky fıigazgató úrral is beszéltem máma. Odaadta a nagy Priesner monográ-
fiát és sok érdekes dolgot mondott. − Nagy harcban áll egy finn Thripsessel, mert az egy 
elıadását megtámadta. Jablonowsky ugyanis kimutatta, hogy a fehérkalászossághoz a 
Thripseknek semmi köze sincs, mert ezt az Aelia és az Eurygaster poloskák okozzák. Ezt a 
felfedezését adta elı egy berlini rovarász győlésen, és a finneknek úgy látszik fıleg az fájt, 
hogy a finn Thrips irodalmat Jablonowsky mellızte, mert ık a gazdaságilag fontos 
Gramineák Thripseivel nem foglalkoztak. 

Magyarország fajszám tekintetében második helyen áll a Thripsek világversenyében, ez, 
Jablonowskyt meg engem is persze, érthetı, nagy büszkeséggel tölt el, és most én is majd 
igyekezni fogok, hogy rekordot javítsunk. 

Dehát tréfán kívül igen nehéz társaság ez, mert, ha a rendszer váza jó is, az egyes fajle-
írások annyira össze-vissza vannak keverve, és néha olyan rosszak, hogy igen nehéz lesz 
közöttük eligazodni. 

A kedvem azonban egyre növekszik, és ezt az 1936-os évet teljesen a zoológiának sze-
retném szentelni.” (Budapest, 1936 eleje, pontos dátum nélkül, MTM TTGY) 
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Még csak most, 1936-ban jutunk el oda, hogy FÁBIÁN GYULA, harmadéves egyetemista 
korában elment DUDICH ENDRÉhez, az Állatrendszertani Intézet igazgatójához: 

„A legfontosabb amirıl írni akarok, az, hogy jelentkeztem Dudich professzor úrnál, ha-
ladó gyakorlatra. Kérdezte, hogy mivel akarok foglalkozni. Mondtam, hogy elsısorban ma-
darász és poloskász vagyok. Egyáltalán nem tetszett neki az ötlet. Azt is megmagyarázta, 
hogy nem jó úton halad a magyar ornitológia, kivált a rendszertan. Bonctani témát nem ad, 
mert ez az általános állattani intézet dolga, és nem az övé. − Mikor ezt láttam, hogy nem 
tetszik neki és nem szívesen veszi ezt a dolgot, mondtam, hogy van nekem még egy témám 
amit szívesen kidolgoznék. Mégpedig a Physopodák. Ezek az Orthopterákhoz állanak leg-
közelebb, növényekben élı, apró kis rovarok. Teljesen ismeretlen, elhanyagolt része ez az 
osztály az Orthopteráknak. Alig van irodalma, magyar faj kevés, bizonytalan. − Ez a téma 
már igen tetszett neki is és úgy láttam gondolkodóba esett efölött. − Megkérdezte, hogy mik 
az elhelyezkedésre vonatkozó terveim. Mondtam, hogy valami jó vidéki museumban szeret-
nék dolgozni. Erre méginkább a Physopodák mellett döntött, mert ebben az esetben mind-
egy, hogy mi a doktori témám. Physopodáknál szerinte sokkal értékesebb dolgot tudok hoz-
ni, mintha madarakkal próbálnék valamit. Rögtön adott könyvet, holnap még megadja az 
irodalmukat, odaígérte az ı eddigi Physopoda anyagát és szól a fiúknak is hogy segítsenek 
anyagot győjteni. –  

A rendszertani intézetben öt hely van. Már hatan jelentkeztünk. Közte egy lány is. 
Dudich professzor úr ennek határozottan megmondta, hogy ı a fiúkat részesíti elınyben. 
Két jelentkezı már egy éve van ott, tehát ezek akadály nélkül mehetnek tovább, két másik 
fiú már régi aktív bogarász, úgyhogy még vagy én, vagy az a másik zoológina jöhet számí-
tásba. Én úgy érzem, hogy olyan tippel állottam elı, ami megfogta Dudich tanár urat, és 
talán tılem mégis többet vár, mint a kolleginától, aki el is bukott az alapvizsgán. 

Ezt a Physopoda dolgot én már tavaly is forgattam a fejemben, úgy emlékszem, hogy 
Visnya Bácsinak is beszéltem errıl. Tetszik nekem az egész munka. Igaz, hogy nagy anyag 
áll elıttem, mert a növénytanban is jártasnak kell most lennem. Kiváltképpen a fészkesek-
ben és a főfélékben. –  

A poloskákkal úgy állok, hogy elvállaltam a természetrajzi szövetség minta rovargyőj-
temény poloska részének az öszeállítását. Így a poloskázás sem fog abbamaradni. Ha ma-
dár lesz, azt is kitömöm, talán apró emlıs győjtésre is marad idım. − Ha lehet, szívesked-
jék pár sort írni nekem egy lapon, hogy mi a véleménye Visnya Bácsinak errıl az egész 
dologról.” (Budapest, 1936, pontos dátum nélkül, MTM TTGY) 

„A Thysanoptera dolgaimban sok újság van, majd részletesen elmondok otthon min-
dent. Egyelıre a legfontosabbat írom meg, azt, hogy végre végleges disszertációs témát 
kaptam a Professzor úrtól. − A Haplothrips genus rendszerét fogom revideálni1. A munkát 
már elindítottam az ısszel, szinte már a nehezén, a krízisen is túl vagyok. Rájöttem ugyanis 
arra, hogyan lehet a penist kipreparálni, és most hogy van kb. 100 ilyen preparátumom, azt 
is látom, hogy tényleg jó faji bélyeg.”  

                     
1A munka 1938-ban jelent meg: Rendszertani tanulmány a Haplothrips genusról (Thysanoptera). Folia 
entomologica hungarica, 4(1−2): 7−36. Határozókulccsal, két új faj latin nyelvő leírásával, 4 tábla rajzzal és angol 
összefoglalóval. 
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„Most jelent meg az Ifjúság és Életben egy kis naiv tripsz cikkem2. De kaptam érte 6 
pengıt meg kliséket, hát ez is valami kis eredmény.” (Budapest, 1936. december, pontos 
dátum nélkül, MTM TTGY) 

FÁBIÁN GYULA, ahogy végzett az egyetemen, tanári diplomáját és doktori fokozatát is 
elnyerte, 1938. szeptemberétıl „próbaszolgálatos tisztviselıjelöltként”, azaz fizetés nélküli 
gyakornokként azonnal elhelyezkedett a Természettudományi Múzeum Állattárában. Kö-
vetkezı leveleit, amelyek jókedvét, humorát is tükrözik, már hivatalosan is innen írta 
VISNYA ALADÁRnak:  

„A múzeumi munkába egész jól beleilleszkedtem. Ezen a héten összeállítottam a 
Plataspidida, Cydnida, Scutellerida familiákat és a Pentatomidák elsı alcsaládját. Szép 
dobozba össze van minden állítva.” (Budapest, 1938. szeptember 2, MTM TTGY) 

„Írtam Németországba H. Weber münsteri zoológus professzornak, hogy szeretnék nála 
dolgozni egy évig. Témának a Thrips anatómiát írtam, különösen a szájszerv 
homológiájára, a beidegzés alapján. Ennek távolabbi igen fontos rendszertani konklúziói is 
lehetnek. Postafordultával jött a válasz, hogy vár, van munkahelye és a téma is nagyon ér-
dekli. − Weber professzor az, aki a Hemipterák biológiáját és a teljes rovarbiológiát is ha-
talmas összefoglaló munkákban ismertette. Csodálatos szép tollrajzai vannak. Én már az 
ısszel elküldtem neki a dolgozatomat. − Igen sokat gondolkoztam, hogy mitévı legyek. 
Rendszertant itthon is tudok tanulni. A poloskagyőjtemény itt olyan nagy3, hogy akár életem 
végéig ezen dolgozhatnék. De engem más is érdekel, újat szeretnék tanulni. − A legutóbb 
visszaesı bőnösként elkövettem egy gyors poloskacikket a »Fragmentába«4. Várom a fej-
mosást és a hibák fejemre olvasását. 

A rovartani ülés5, amin elıadtam, igen jó hangulatban folyt le. A közönség értékelte a 
szellemességeimet, amelyek közül »a kabóca vígan él, felesége nem beszél« volt a legki-
emelkedıbb. − Egy bádog kávésdoboz pattogtatásával érzékeltettem a kabócák doboló 
hangját, Eunomus és Ariston megható történetével és már majdnem filozofikus magaslatok-
ra emelkedı elmefuttatással fejeztem be az elıadást. − Még nagyobb hatást keltett Szent-
Ivány Jóska elıadása. Különösen a táplálkozási ösztön túltengésében szenvedı hernyó tör-
ténete hatott meg mindannyiunkat, amennyiben ez a szegény állat úgy megette saját magát, 
hogy csak a feje és 2 testszelvénye maradt meg. Elszörnyedésünket csak sörözéssel tudtuk 
csillapítani.” (Budapest, 1939 nyarán, MTM TTGY) 

A tripszeken végzett rendszertani alapvetése mind a mai napig meghatározó (VÁSÁRHE-

LYI 1980, JENSER 1989). De ahogy a fenti levélbıl is látszik, FÁBIÁN GYULA érdeklıdése 
tágabbra nyílt. A mindeközben kitörı 2. világháború eleinte sikereket, új érdeklıdést hozott 
a magyar zoológusok számára. Az 1. világháború után elcsatolt, majd 1938-tól kezdve fo-
kozatosan visszakerülı magyarlakta területek lázas kutatást, zoológiai feltáró munkát tettek 
lehetıvé. Sıt, a korábban Kolozsvárott mőködı, majd a két világháború között kényszerő-

                     
2 Ez FÁBIÁN GYULA elsı, „tudományosnak” nevezhetı közleménye: Utazásom a Lotos-evık birodalmában. Ifjú-
ság és Élet, 12(6): 106−108. 
3A Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának poloskagyőjteményérıl van szó. 
4 Einige Hemipteren-Angaben aus dem Karpaten-Becken. Fragmenta faunistica hungarica 2(1): 16. Németül, ábra 
nélkül. 
5 Magyar Rovartani Társaság, 1939. január 28., 153. ülés: „A szipókás rovarok (kabócák, poloskák) hangadási 
képességérıl. (Bemutatással.)” 
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ségbıl Szegedre költöztetett Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem 1940-ben 
újraindulhatott Kolozsvárott. Ezzel új álláslehetıségek nyíltak a fiatal kutatók számára, és 
FÁBIÁN GYULA élt is egy ilyen lehetıséggel: 

„Csík Lajos professzor úr6 meghívott tanársegédnek Kolozsvárra, az örökléstani tan-
székre. Tegnapig nem fogadtam még el, mert a végleges múzeumi helyzetet vártam. Tegnap, 
azaz szerdán, azután megvolt a tanácsülés, aminek az a szomorú eredménye lett, hogy nem-
csak nekem, de még Kaszab Zolinak is alig van reménye arra, hogy ide kerüljön. Ezek után 
és fıleg Dudich professzor úr határozott biztatására sürgönyöztem Csík Lajosnak, hogy el-
fogadom a meghívást és szombaton utazom Kolozsvárra. X-es fiz. osztályba kinevezett ta-
nársegéd leszek ezek szerint. Azt hiszem, nem tettem rosszul, alig volt más választásom. Ha 
késıbb a múzeum kinevezne, és szüksége van rám, mindig megtalálhat.” 

„Még mint érdekességet megjegyzem, ez az elsı genetikai és fajbiológiai intézet az or-
szágban. Nagy kockázattal, igen szép lehetıségeim lesznek, ha sikerül jól beletanulnom a 
genetikába.” (Budapest, 1940. november 14, MTM TTGY) 

 

 
2. ábra. Dr. FÁBIÁN GYULA az egyik elsı, rekonstruált honfoglaláskori íjával, az 1950-es években 

Figure 2. Dr. GYULA FÁBIÁN in the 1950s with one of his first reconstructed Hungarian bow 

 

„Csík prof. is elsısorban a rovaranatómiai hajlamaimat akarja kamatoztatni genetikai 
téren. A témám, a Drosophila bábfejlıdés tanulmányozása lesz. Elıször is a vad típus 
szárnyfejlıdését fogom átvizsgálni, azután rátérek az egyes csonka és egyéb szárnymután-

                     
6 CSIK LAJOS (1902−1962) orvos-genetikus, 1940−1947 között a kolozsvári egyetem tanára 
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sok vizsgálatára. A cél megállapítani hogyan, mikor, meddig mőködik és mikor lép fel a 
szárnyaberratiót létrehozó hatás. Elıször csak morfológiát, majd késıbb szövettant is bele-
vonunk a vizsgálatba. Sorban órákra beosztva kivizsgálni, hogy a vad típusnál milyen stá-
diumokat mutat a szárnykezdemény és apránként a csonka és más szárnyaknál viszont mi a 
helyzet. Mikor látom az elsı eltérést, hol van egyezés, stb.? − Én úgy képzelem, hogy a 
szárnymutációkat létrehozó génhatás már korán a tor egész anatómiájára kihatóan lép fel 
és ennek szemmel látható, végsı eredménye a »miniature« vagy »vestigial« szárny. Eddig 
csak a végsı utolsó helyzetet nézték meg a kutatók, most megnézzük, mi van elıbb. Ilyen 
mutációkban sokszor a fél szárny vagy a haránterek eltőnnek. Egy házilégy szárnyvérkerin-
gésérıl írt dolgozatot ismerek. Hátha a Drosophilánál a haránterek eltőnése a keringési 
rendszerben beálló zavarokra vezethetı vissza? Külön fiókszívek mőködnek a rovaroknál a 
szárnyban és a lábakban, házilégynél magam is láttam. − Hát ezek csak képzelıdések egy-
elıre. Az az érdekes, hogy errıl a témáról már akkor beszéltünk Csík Lajossal, mikor még 
szó sem volt arról, hogy Erdély visszajön és genetikai tanszék szervezıdik. Egypár beágya-
zott Drosophila bábom is van még. − Most a tripszekrıl is írok. Itt a következı furcsa 
ügyem van kialakulóban. Most az ısszel, ahogy az európai katalógust szedtem össze, föl-
tőnt, hogy a Terebrantia alrendben igen sőrőn szerepel egy ún. forma adusta nevő aberráns 
alak. A legkülönbözıbb genusokból az alrend kb. 30 %-ánál írtak le adusta alakot. A 
Tubulifera alrendben ellenben nincs egyetlen egy adusta sem. Ez az adusta alak minden 
esetben azt jelenti, hogy a potroh kifehéredett, csak a vége egy kissé füstös. A legkülönbö-
zıbb szerzık egészen más idıbıl és más helyrıl való leírásai kísértetiesen hasonlítanak az 
új adusta alak leírásában. Kénytelen az ember föltenni, hogy közös ok lehet ennek az 
aberratiónak a föllépésében. Rögtön arra gondoltam, hogy mutáció. Nem tartom valószí-
nőnek, hogy múló környezethatás lenne, mert akkor miért találtam teljesen azonos viszo-
nyok között (pl. a növénykerti H. haemorrhoidalis fajnál) ilyen adusta alakokat? Kereszte-
zésbıl létrejött alak nem lehet; marad a mutáció. Az egyszer fellépett mutáns öröklıdik, de 
recesszíven, ezért aránylag ritka ilyen adustát fogni. Nekem talán 4-5 adusta példányom 
van eddig. Talán még lesz a győjtéseim között. Most az lenne a feladat, élve fogni ilyen 
adustát és visszakeresztezni, ha kiderülne, hogy tényleg mutáció, az igen nagy szenzáció 
lenne. Rendszertani kategórián belül szabályszerően fellépı mutánsokról még nem hallott a 
világ. Származástanilag is összefüggésbe tudnám hozni ezt a dolgot. A Tubuliferák ún. el-
öregedett, idısebb alrend. Itt már csak a fluktuáló variálás munkálkodik, mint ahogy azt a 
Haplothripseknél láttam. Sıt a leírt formákról kimutathatók, hogy önálló fajok, mint ahogy 
a f. floricoláról ki is mutattam és Priesner el is fogadta (vagy a phyllophilus volt, már nem 
is tudom). Hát szóval, a Terebrantiák viszont még emelkedıben lennének. A munkálkodó 
mutánsok egyre másra fölkínálnak lehetıségeket, a természet meg válogat, melyik legyen 
maradandó sajátság. − Ahogy én ezeket mind elgondoltam, akár el tetszik hinni, akár nem, 
egy hétre rá jött Csík Lajos és meghívott genetikusnak. Áldom a jószerencsét, hogy olyan 
világos szisztematikai elıadásokat hallottam Dudich professzortól az egyetemen. Ez az a 
tengely, amire mindent felfőzök és visszaviszek. De abbahagyom, mert lassan olyan témák-
ról kezdek »értekezni«, amit meg se csináltam még. 

Be fogom még fejezni a barsi Tripszeket, sıt kötelességemnek tartom, hogy lepipáljam a 
román Knechtelt, aki dolgozott itt Erdélyben. 
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Csak lenne három életem, hogy mindent meg tudnék 
valósítani, vagy legalább már kezdhetnék dolgozni. 
Sajnos most még építkezés lesz az intézetben, lassan 
indulhat el a munka.” (Kolozsvár, 1940. december 3, 
MTM TTGY)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra. Dr. FÁBIÁN GYULA könyvének címlapja (1969) 
Figure 3. Dr. FÁBIÁN’s book cover (1969) 

 

„Talán már hazulról tetszett hallani, a X. fiz. osztályba neveztek ki, 1943. aug. 31-ig. 
Akkor fogják megújítani. Az idegeim kellıen lecsillapodva hozzá is fogtam a Drosophila 
ügyhöz. − Hát úgy látszik, bevált az elméletem. A házilégynél ismerkedtem meg a scutellum 
pótszíveivel, ezek látják el a szárnyat vérrel. Már múltkor írtam, hogy arra gondoltam, nem 
ezen keresztül érvényesíti-e egy csomó szárnymutáns gén a hatását. − Múltkor egy frissen 
kibújt, még összepödrött szárnyú állatot megoperáltam. Felszúrtam a scutellumot, megcsa-
poltam és leállítottam a pótszíveket. A legnagyobb örömömre nem sima vadszárny bontako-
zott ki, hanem ún. »curly« mutáns szárny, ami abban nyilvánul meg, hogy fel van pödörve. 
− Nekifogtam és egy csomó próba után sikerült vagy 4-féle mutánst mesterségesen csinálni. 
Természetesen ezek nem fognak öröklıdni. Ellenben az a vicces, hogy ugyanazt létrehoz-
tam, ami mint állandóan öröklıdı mutáns egyszer föllépett és a tulajdonság helyét is tudjuk 
a chromosoma-térképen. Az állataim azóta is vígan élnek, most fotografálom ıket (4. ábra), 
sajnos csak gyönge felvételt tudok még küldeni. − A szárny kitőrése úgy történik, hogy a 
pótszívek meg az egész test préselése nedvet nyom bele a szárnyerekbe, mint egy esernyıt 
úgy nyitja ki. Ha ezt a préselést bizonyos idıpontban leállítja az ember lecsapolással, vagy 
a pótpumpák megzavarásával, elıáll a mutáns. Már kétszer sikerült úgy is megzavarni a 
szárnykibontást, ha a fejhólyagot nyitottam föl, máshoz nem is nyúltam. A gén is valahogy 
ezt csinálhatja, amit én utánoztam. Egy idıpillanatban változtat a szívritmuson, nyomást 
csökkent, leállít vagy már eleve anatómiailag más a pótszív a mutánsban. Lehetetlen volna 
minden elgondolást-lehetıséget leírni, ami ebbıl a dologból adódott ki. Csík prof.-nak úgy 
láttam, tetszik a dolog. Igen sőrőn parolázott az elsı örömben. Iszonyú büszke voltam, mi-
kor itt a gyakornokoknak mint fölfedezést emlegette. Ha ez még tovább megy, igen lepipá-
lom Chen-t a kínait, meg a zavaros fejő Auerbach kisasszonyt7. Már ez olyan dolog lenne, 
mint Goldschmidt dolgozatai a génhatásmechanizmusokról. Csak most tanulni kell sokat, 

                     
7 CHARLOTTE AUERBACH (1899−1994) német (zsidó) genetikus zoológus, a mutagenezis tudományának egyik 
alapítója. 1942-ben a mustárgáz mutációt okozó hatását bizonyította be gyümölcslegyeken. 1935-tıl haláláig az 
Edinburgh-i Egyetemhez tartozott. 
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átugrottam egy árkot és most még a hidat is meg kell utólag csinálni. − Ha a szerencse 
kedvez, meg tetszik látni, a Thrips mutáns história is jó dolog lesz. Abba is van valami, érzem. 

Nincs sajnos még fölszerelésem. Most szisztematikusan végig kell néznem pontosan a 
vad szárny viselkedését a bábból való kibúvástól a teljes megkeményedésig. Ez az az idı, 
ahol én a génhatás érvényesülését sejtem. Azt hiszem, erre még nem gondolt senki. Mennyi 
irodalmat kell még nézni. − Annyira örülnék, ha sikerülne valami. Valahogy igazolnám, 
hogy tényleg van valami bennem. A múlt tavasszal a sok sikertelenségben, meg szülıi kár-
pálásban néha már azt gondoltam, jobb lesz meghúzódni egy kis középiskolában. De most 
van 2 és fél évem, amikor tudok majd mutatni valamit.” (Kolozsvár, 1941. február 10, 
MTM TTGY) 

Hogy FÁBIÁN GYULA mennyire helyes úton járt és kutatásai milyen sikeresek voltak, 
azt az a két Nature-cikk mutatja, amellyel a világ már akkor legjelentısebb természettudo-
mányos folyóiratába sikerült bekerülnie (MATOLTSY & FÁBIÁN 1946, FÁBIÁN & MATOLTSY 

1947). A háború és az utána következı történelmi események azonban közbeszóltak. A fia-
tal tudóst behívták katonának, ahonnan legyengülve, betegen tért vissza; addigra azonban a 
kolozsvári intézet megint megszőnt. FÁBIÁN GYULA a Tihanyi Biológiai Kutatóintézetben 
talált állást, ahol 1957-ig dolgozott. Sikeresnek induló és ígéretes genetikusi karrierjét 
azonban kettétörte az eluralkodó szovjet ideológia: eredményei nem feleltek meg a micsu-
rini, liszenkóista genetika (amelyik a szerzett tulajdonságok örökletességét vallotta) hamis 
tudományos elméletének. FÁBIÁN GYULÁnak tehát megint pályát kellett módosítania.  

Ez alkalommal azonban, ha lehet ezt mondani, szerencséje volt: Gödöllın elindították 
az Agrártudományi Egyetemet, és elıször az MTA Genetikai Kutatócsoportjának ide való 
átszervezésével, majd 1959-tıl az új és önálló Állattani Tanszék megalakításával bízták 
meg. FÁBIÁN GYULA életének további szakasza, sikerei, elismertsége mind ide köthetı. Ok-
tat, szervez, tankönyveket ír, érdeklıdése kiszélesedik a genetikától a vadászaton, a vad-
gazdálkodáson át az ökológiáig, a biológia nagy összefüggéseiig. Az általa alapított tanszé-
ket 1976-ig, nyugdíjba vonulásáig vezeti, 1973-ban a biológiai tudományok doktora, 1983-
ban pedig a Gödöllıi Agrártudományi Egyetem díszdoktora lett. Életérzését egy-két családi 
levelén követhetjük nyomon: 

„Most nyugodtabb vagyok. Az emberek mellettem megélnek, látják, hogy nem bukunk 
bele az általam kezdeményezett ügyekbe. Ez igen jó érzés nekem. − Nagyon-nagyon sokat 
dolgoztam ebben az évben. Én nem játszom a nagy professzort, nem is vagyok undok, nem 
zárkózom be, hozzám jöhet bárki bejelentés nélkül. Szigorlaton is csak a végsı esetben buk-
tatok. Hát talán ha elmegyek egyszer csöndesen, becsülni fognak.” (Gödöllı, 1960. június 
2, levél édesanyjához) 

„Igazán magam sem tudom, hogy kerültem ebbe a helyzetbe. Állítom, hogy nincs semmi 
rendkívüli tehetségem. Ügyes vagyok, ösztönös vagyok, szívós vagyok, de semmi más. − 
Hihetetlen, hogy milyen kevés utánajárásomba került ez. − Egyetlen egyszer nem voltam a 
minisztériumban az ügyemben. Itthon ülök, dolgozom, elıadok, szervezgetem mások mun-
káját és ık jöttek hozzám. − Nemcsak hogy egyetemi tanár lettem, hanem a dékán elsı he-
lyettese. A negyedik ember vagyok az egyetem létráján. Fantasztikus milyen felfutás ez öt év 
alatt, amikor az elsı öt évben pár üres helyiségben vergıdtünk. 

Minden sikerül a környezetemnek is. Nemcsal ledoktoráltattam az embereimet, most 
már kettı aspiráns is. Molnárt is elıléptették, docens. Ernhaftot az akadémia küldi Német-
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országba. − Azt el is felejtem írni, az akadémiai félállásom is megmaradt. − 1961-ben be 
kellett adni egy káderfejlesztési tervet. Kibıl mi legyen, kitıl mit várok. Pár napja ide jött a 
személyzeti osztályvezetı ellenırizni, mi valósult meg. Meg volt döbbenve; amit két éve be-
mondtam, majdnem száz százalékig már meg is valósult. − Már ez szinte sok, félek. A régi 
múzeumi kollégák irigyelnek, hallottam. Mindegy, vigyázok, nem bízom el magam. Egy be-
tegség, baj az embert ledöntheti, és akkor félre kell állni. Nemcsak a saját ügyeimet futta-
tom, másokat a végletekig segítek, ezt tudják is és a közvetlen környezetem becsül.” (Gödöl-
lı, 1962. szeptember 19, levél édesanyjához) 

„Itt küldöm szeretettel a munkatársaimmal írt egyetemi tankönyvemet. − Mamám bizto-
san fogja tudni értékelni azt a munkát, amit ebbe beleadtam. − A könyv 551 oldal − ebbıl 
248 oldalt teljesen én írtam. A könyv egész koncepciója, szerkesztése az én munkám. Az il-
lusztrációk kiválogatása, a fényképek, a stílus mutatja mindazt, amit magamtól és a munka-
társaimtól is megkövetelek. − A szöveg is − a bírálók szerint − az elképzelhetı legjobb. 
Szerkezetileg - ismeretelméleti alapokon áll − az én eredeti elgondolásom szerint. Errıl 
szól a szerkesztıi elıszó. Itt én magam mondom el, hogyan képzeltem el a könyv felépítését. 
− A Mezıgazdasági Kiadó Vállalat rendkívül büszke a kiadványra. Máris csehszlovák és 
lengyel kiadás került szóba. − Tihanyban is régi kollégáknak mutattam, mindenki gratulált. 

Boldog vagyok Mamám, hogy kezébe adhatom ezt a könyvet, aminek híre lesz, mindazt 
most adom csak vissza, amit kaptam otthon. Nem véletlen az, hogy az illusztrátort tudtam 
irányítani. Hogy ízlés és »szépség« van abban, amit adunk. Ezt otthon tanultam. Vissza-
gondolok Papára és az öreg Visnya bácsira, szegény Csatkaira. Kár, nagy kár, hogy nem 
tudom nekik is megmutatni.” (1965. október 16, levél édesanyjához) 

FÁBIÁN GYULA kiteljesedı szakmai életének, tudományos tevékenységének ismertetése, 
értékelése nem a jelen megemlékezés célja, megtették ezt már mások. Tudományos közle-
ményeinek jegyzékét is közölték (BAKONYI 1988), ezt azonban kiegészítve, és folyóiratunk 
formai követelményeinek fejlıdését követve mégis újfent közöljük, remélve ezzel, hogy a 
teljes irodalmi munkásság áttekintése méltóképpen elhelyezi FÁBIÁN GYULÁt a magyar ál-
lattani és biológiai tudományok kiemelkedı mővelıinek palettáján. 

     
4−5. ábra. A 2015. május 6-i FÁBIÁN GYULA emlékülés alkalmából készült bélyeg és bélyegzı 

Figures 4−5. Memorial stamps made for the occasion of the session celebrating the 100th birthday of Dr. GYULA 

FÁBIÁN (May 6th, 2015) 
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Az utolsó két levélrészlet (az egyik a jelen cikk szerzıjéhez, a másik – tíz nappal korai 
halála elıtt − fiatalkori barátjához, az Angliában élt és azóta elhunyt solymász BÁSTYAI 

LÓRÁNThoz címezve) megható tanúságát adja FÁBIÁN GYULA tudatosan önzetlen, szerény 
és mélyen emberi életfelfogásának. Bízom abban, hogy a számos tanítványt útjára bocsátó 
professzor, a szeretı apa és nagyapa, nagybácsi, mindörökké tovább él a rá emlékezık gon-
dolataiban és cselekedeteiben. 

„Ma voltam EKG vizsgálaton. Tőrhetı, de már meszesedik a szív. Bekanyarodtam a 
célegyenesbe.” (1980. október 27, levél a szerzıhöz) 

„Az utolsó szép csontos íjamat eladtam a múzeumnak8. Megint a bárka lukait betömen-
dı, hogy a víz ne érjen a térdünkig, csak bokáig, míg evezgetünk − most már a Charon ré-
vész ladikján − a túlsó part felé.” (1985. május 15, levél BÁSTYAI LÓRÁNThoz) 

Köszönetnyilvánítás. Itt szeretnék köszönetet mondani a családnak, FÁBIÁN GYULA professzor úr 
fiának, FÁBIÁN DÉNES ZOLTÁNnak és a professzor úr menyének, FÁBIÁN GYULÁNÉ VENCZEL 

TERÉZnek egyes családi adatokért és a megırzött személyes levelek rendelkezésre bocsátásáért. 

                     
8 Valószínőleg a Mezıgazdasági Múzeumról van szó. 
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Abstract. Dr. GYULA (=JULIUS) FÁBIÁN (1915−1985), former professor of zoology at the Department 
of Zoology, University of Agriculture, Gödöllı, Hungary, was born 100 years ago. In this paper the 
author, who is a relative to the professor, presents formerly unknown details about the beginning of 
GYULA FÁBIÁN’s professional career, based on letters preserved by the family and in the Collection of 
History of Science, Hungarian Natural History Museum. GYULA FÁBIÁN graduated at the Pázmány 
Péter University, Budapest, in 1938, and has started his zoological acitivities under the supervisorship 
of ALADÁR VISNYA, director of the Kıszeg County Museum, and Prof. Dr. ENDRE DUDICH, head of 
the Zoosystematic Institute at the University. After several temporary periods in his scientific career, 
GYULA FÁBIÁN ended up at the University of Agriculture, Gödöllı, in 1957, where he was charged to 
establish the Department of Zoology, and became its head until his retirement in 1973. He was a well-
respected teacher and a wide-scoped scientist in many fields of zoology, including taxonomy, 
genetics, big game management, and ecology. GYULA FÁBIÁN became also famous being the first 
Hungarian master successfully reconstructing an original bow from natural material, used by the 
ancient Hungarian horse-riders of the conquering period. He is honored as the pioneer of 
experimental archaeology, in this respect. A complete list of GYULA FÁBIÁN’s scientific and popular 
papers are given. 
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