
VISSZAEMLÉKEZÉS A 80 ÉVE ELHUNYT 
BÁRÓ FEJÉRVÁRY GÉZA GYULÁRA (1894-1932)

T ó t h  Tamás -  Wolfgang B ö h m e  -Torsten K. D. H ím m e l

Fejérváry Géza Gyula, a 19-20. század fordulóján alkotó három neves 
magyar herpetológus egyike volt, M éhely  Lajos (1862-1953), illetve 
B olkay István (1887-1930) mellett. Képességei, tudása és széles látókö
re a legszebb tudományos karrierre predesztinálták, azonban a sors aka
rata derékba törte ezeket a reményeket, hiszen élete delén, 38 éves korá
ban tragikus hirtelenséggel ragadta el a halál. Fejérváry a biológia mé
lyebb összefüggéseit, a folyamatok okait, és törvényszerűségeit kutató tu
dós típusát testesítette meg, akitől távol állt a dogmatizmus, ahogyan a 
bölcselet és a lélektan is. Nem így a szépirodalom, hiszen üres óráiban 
szívesen olvasta D ante, Ewers, vagy S c h ille r  műveit eredetiben, és 
nem utolsósorban ezért az élményért tanult meg kiválóan számos nyelvet.

Fejérváry 1894. június 25-én született Budapesten egy főnemesi 
család sarjaként. Nagyapja, Fejérváry Géza (1833-1914), I. Ferenc Jó
zsef (1830-1916) császár és király bizalmasa, gyalogsági tábornok, majd 
később a Monarchia hadügyminisztere és végül egy rövid ideig Magyar- 
ország miniszterelnöke is (B oros & D e ly  1968). A katona és politikus 
nagyszülő 1862-ben az osztrák, majd 1875-ben a magyar bárói méltósá
got is elnyerte, illetve számos kitüntetést (Mária Terézia-rend gyémán
tokkal ékesített keresztje, Szent István-rend nagykeresztje, stb.) is kapott 
az uralkodótól. Apja, báró Fejérváry Imre (1866-1952), Pécs város fő
ispánja, míg édesanyja S zila ssy  Laura Erzsébet (1874-1929) volt. Ilyen 
családi háttér mellett nem csoda, ha a később jeles tudóssá vált fiatalem
bert diplomatának szánták, ám Fejérváry már gyermekkorától kezdve 
rajongott a zoológiáért és ezen belül elsősorban a herpetológiáért, így a 
reményteljes külügyi karriert kutatói pályára cserélte.

Rokonsági kapcsolatai miatt már fiatalon hosszabb időszakokat tölt- 
hetett Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban és Svájcban, me
lyek közül az utóbbi országban a családnak egy kis falusi birtoka is volt 
Bex-ben, Waadtland-ban, így Fejérváry itt tölti ifjúsága nagy részét, s 
főleg a szünidőket (Fejérváry 1932). Gyerekként édesanyja kísérte el a 
fiatal herpetológust a gyűjtőutakra, majd 1909-ben már a nála hét évvel 
idősebb B olkay lesz az útitársa. Ekkor kötnek egy életre szóló barátsá
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got, amely 21 évig -  Bolkay haláláig -  tart (Fejérváry 1930). Ezeknek 
a gyűjtőutaknak az eredményeképpen születik meg első publikációja, 
amely német nyelven, közel 50 oldalnyi terjedelemben tárgyalja a Rhone 
völgyének herpetológiai viszonyait (vesd össze Fejérváry 1909). Az ek
kor még csak 15 éves Fejérváry ezt a munkát tette le nagyapja asztalá
ra, amikor az idős katonát ajándékokkal halmozták el a solferinói csata 50 
éves jubileumának alkalmából. A fiatal herpetológus tanulmányait ez idő 
tájt a bécsi Theresianumban, a pécsi Cisztercita Főgimnáziumban, illetve 
a Budapesti Ferenc József Nevelőintézetben végzi. Eközben persze Fe
jérváry és Bolkay további gyűjtőutakat tett, ahogy 1911-ben Erdélyben 
is együtt járnak a gönczruszkai gróf Kornis Károly (1869-1918) birto
kán. Itt történt a következő mulatságos eset is, amelyet Fejérváry (1932) 
maga mesél el. Egy alkalommal a két jó barát a korabeli arisztokrácia 
asztaltársasága közé csöppent a szentbenedeki kastélyban, ahol jelen volt 
az akkori miniszterelnök, gróf Bethlen István (1874-1946) édesanyja, 
gróf Teleki Ilona (1849-1914) is. Akkoriban a kívülállók nem sokat tud
tak a zoológiái kutatások irányáról és céljairól, így amikor az idős hölgy 
meghallotta Fejérváry nevét, részvétteljes leereszkedéssel felsóhajtott:

- „Ah, tehát ön az a békanyúzó!”
A két herpetológus persze jót mulatott ezen az eseten.
Időközben Fejérváry fantasztikus nyelvtehetsége révén számos 

nyelven kiválóan megtanult, mert a szépirodalom mellett, eredetiben 
szerette volna tanulmányozni a külföldi szakirodalmat is. Ezek között is 
egyik kedvence Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de 
Lamarck (1744-1829) 1809-ben megjelent kétkötetes “Philosophie zo- 
ologique, ou Exposition des considérations relatives á l’histoire naturel- 
le des animaux...” (Zoológiái filozófia, avagy a nézőpontok bemutatása 
az állatok természetrajzához) című műve, amelynek hatására meggyő- 
ződéses lamarckista lett. így azután mire elvégzi 1912-ban a gimnáziu
mot, kiválóan megtanul angolul, franciául, németül, olaszul, hollandul, 
portugálul és spanyolul is. Ezenkívül természetesen a gimnáziumban 
alapvető jártasságot szerzett az ógörög és latin nyelvekben is, még élete 
vége felé oroszul tanult (B oros & D e ly  1968, V erslu y s 1932). A fiatal 
zoológus a gimnázium befejezésekor már 10 publikációval dicsekedhet, 
melyek közül az egyik a már akkor is tekintélyesnek számító Zoologi- 
scher Anzeiger-ben jelent meg.

Fejérváry ezután beiratkozott Budapesten az egyetemre, ahol zooló
giát, majd egy darabig orvostudományt hallgatott (Pongrácz 1932).
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Kedvenc tanára idősebb E ntz Géza (1842-1919) lett, ám az idős tanár 
előadásait csak két évig hallgathatta, majd annak nyugdíjba vonulása 
után egy évre ifjabb E ntz Géza (1875-1943), s végül M éhely  Lajos vet
te át a katedrát. Eközben 1913-tól már a Magyar Nemzeti Múzeumban 
nem hivatalosan átveszi a herpetológiai gyűjtemény gondozását (Pon- 
grácz 1942), illetve egy rövid ideig az egyetemen M éhely  professzor 
asszisztenseként (1915-1916) is feltűnt.

M éhely  kora legnagyobb magyar zoológusa volt, s emellett igen ka
rizmatikus és szuggesztív egyéniség is. A professzor diákjai közül kivá
logatta a 6-7 leglelkesebbet és legtehetségesebbet, akiket maga köré 
gyűjtött, és akikkel intenzíven foglalkozott. Az őáltala kiválasztott diá
kokból kerültek ki a következő évtizedek legjelesebb magyar zoológu
sai, köztük B olk ay  István herpetológus és mammalógus, Lángh Aran
ka Mária (1898-1988) herpetológus, Éhik Gyula (1891-1964) mamma
lógus, Kormos Tivadar (1881-1946) paleontológus, L eid en frost Gyula 
(1885-1967) ichthylogus és tengerbiológus, G eduly Olivér (1889-19??) 
herpetológus, Szabó-Patay József (1887-1945) himenopterológus, vala
mint Fejérváry Géza is (Fejérváry 1932, B oros & D e ly  1968). Mé
h ely  azonban neodarwinista volt, míg Fejérváry meggyőződéses la- 
marckista, és bár a herpetológia kapcsán közel kerültek egymáshoz, s 
bár az idős tanár oknyomozó szemlélete nagy hatással volt a fiatal tanít
ványra, idővel mégis eltávolodtak egymástól.

1916-ban Fejérváry hivatalosan is átveszi a Magyar Nemzeti Múze
um herpetológiai gyűjteményének kezelést, illetve ugyanebben az év
ben befejezi tanulmányait is a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 
1917-ben itt szerez doktori címet, a „Fosszilis békák a püspökfürdői 
praeglaciális rétegekből, különös tekintettel az Anurák sacrumának 
phyletikai fejlődésére” című dolgozatával, amelyben témavezetője Mé
h ely  volt. 1917. október 8-án feleségül veszi Lángh Aranka Mária her- 
petológust, akitől 1920 és 1922 között két gyermeke született, Zsolt és 
Aranka, s akik később Venezuelában, illetve Svájcban telepedtek le 
(D ely 1998). 1918-ban, 24 éves korában jelenik meg a fosszilis Vara- 
nidae-xő\ és Megalanidae-ről szóló több mint 100 oldalas munkája, 
amelyben Lamarck nézeteit próbálta igazolni. Ez a ma is alapműnek 
számító értekezés hozta meg valószínűleg a fiatal zoológus számára 
1920-ban a neves professzornak, Henry Fairfíeld OsBORN-nak (1857- 
1935) a new yorki Columbia Egyetemre való meghívását egy instrukto- 
ri állás betöltésére. Fejérváry ezt az állást nem fogadta el, ahogyan a
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Felsőszilvási báró N opcsa Ferenc (1877-1933) paleontológus által ké
sőbb kieszközölt professzori katedrát sem a Kalkuttai Egyetemen.

1924-ben a pécsi Erzsébet Tudományegyetem állatföldrajzból habili
tálja a „Die Zoogeographie in paláontologischer und bionomischer Hin- 
sicht” (A zoogeográfia paleontológiai és bionómiai tekintetben) munká
ja alapján. Fejérváry a zoogeográfia tárgyáról és módszereiről tartott 
székfoglalójában oknyomozó szemléletét jól tükrözően úgy nyilatkozott, 
hogy: „A zoogeográfiát csakis paleontológiai és bionómiai megvilágí
tásban lehet érdemlegesen tárgyalni.” Ugyanebben az évben Eichstátt- 
ben, a Paleontologische Gesellschaft kongresszusán tartott előadásában 
támadja a ÖOLLO-féle második törvényt, amely szerint a törzsfejlődés 
szaggatott, visszafordíthatatlan és behatárolt. Eszerint, ha egy szerv a 
törzsfejlődés során elvész, az már nem szerezhető vissza, és ha a funk
ciója újra szükségessé válik, akkor a szervezet másként pótolja azt (vesd 
össze Jahn e t  al. 1982). Fejérváry állításait a herpetológiából vett pél
dákkal igyekezett igazolni, majd az előadás után hosszas vita alakult ki 
a témában, amelyhez a kor legnevesebb szakemberei is hozzászóltak, 
mint például Ottó Max Johannes Jaekel (1863-1929), Othenio Lothar 
Franz Anton Louis Á b el (1875-1946), Jan V ersluys (1873-1939), vala
mint N opcsa és mások.

1926-ban F ejérváry-í nagy veszteség éri, hiszen bécsi kollégája és 
barátja, Paul Kammerer (1880-1926) öngyilkos lesz (vesd össze Peder- 
zani 2000, Rieck & B isch off 2001, Böhme 2005, Senglaub 2006). A 
két herpetológust sok éves barátság kötötte össze, mindketten meggyő- 
ződéses lamarckisták voltak, és mint ilyen esetekben lenni szokott, elő
szeretettel támaszkodtak egymás kutatási eredményeire. Fejérváry két 
magyar nyelvű nekrológban is megemlékezett bécsi kollégájáról (Fejér
v á ry  1926a, 1926b).

A magyar zoológus életében 1927-ben jelenik meg egyetlen önálló 
könyve, az „Élet, szerelem, halál”, amelyben a tudós a biológiai általá
nos műveltséget igyekezett népszerűsíteni. Ez a munka önmagában is 
igen jól mutatja Fejérváry széles műveltségét és biológusi kvalitásait 
(vesd össze Fejérváry 1927). Ugyanebben az időben zajlott a neves an
gol darwinistával, Sir Arthur Berridale KEiTH-szel (1866-1955) folyta
tott vitája is, amely egyebek mellett magyar nyelven is megjelent a Ter
mészettudományi Közlöny Pótfüzeteiben (K ádár 1983).

1928-ban a máltai kormány meghívására, valamint a Magyar Kül
ügyminisztérium és a Magyar Királyi Földtani Intézet támogatásával
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zoológiái expedíciót szervez Máltára és a környező szigetekre, ahol két 
hónapot tölt, és ahová felesége, illetve K ieselbach  Gyula (1891-1972) 
is elkíséri. Szeretne Észak-Afrikába is kutatni, hogy a máltai és dél-olasz 
szigeteken élő fajok eredetét is kiderítse, de a gazdasági világválság 
megakadályozza ebben. Ennek ellenére máltai útjának talán legfonto
sabb hozadéka három új gyík-taxon felfedezése és leírása volt, amelyek 
egyikét útitársáról, K ieselbach  Gyuláról nevezte el. Ezek az új formák 
a következők voltak: Lacerta muralis var. despotti, L. m. var. kieselba- 
chi és a L. m. var. laurentiimuelleri (ma Podarcis filfolensis despotti, P. 
f  kieselbachi, P f  lauretiimuellerí).

1930-ban kinevezik a pécsi Erzsébet Tudományegyetem nyilvános 
rendkívüli professzorává az újonnan felállított zoológiái tanszékre. MÉ- 
HELY-hez hasonlóan Fejérváry is tanítványokat gyűjt maga köré, akik 
közül majd a következő zoológusgeneráció tagjai kerülnek ki, mint ami
lyen Szunyoghy János (1908-1969), Rásky Klára (1908-1971), Kret- 
zoi Miklós (1907-2005), illetve Vasvári Miklós (1898-1945) is volt 
(Keve & Marián 1972-1973, Kádár 1983). Az utóbbi tanítvány tehet
ségére és kiváló szaktudására először Fejérváry figyelt fel, s habár Vas
vári főleg ornitológusként működött, azonban a doktori értekezését a 
zöldgyík formakörről írta, amely munkájában Olaszországból egy új al
fajt, a fejérvaryi-t írta le. Ez a taxon ma is a Lacerta bilineata érvényes 
alfajának számít (Keve & Marián 1972-1973).

Ekkor azonban újabb nagy veszteség éri, mert oly sokévi közös küz
delem és szakmai munka után, kedves kollégája és barátja, B olk ay  Ist
ván is öngyilkos lesz Szarajevóban. Megírja magyar, illetve német nyel
ven is B olkay nekrológját, de a terjedelmesebb német nyelű megemlé
kezést már a bécsi lap szerkesztőinek kell befejezni, mert Fejérváry  
1932. június 2-án egy epehólyag műtét utáni komplikációkban, 38 éves 
korában, váratlanul meghal.

Hirtelen távozása miatt több munkája maradt befejezetlen, amelyeket 
felesége igyekezett, a rendelkezésre álló jegyzetek alapján, befejezni és 
kiadatni. Ekkor jelenik a az újabb több mint száz oldalas munkája a 
fosszilis és recens Megalanidae és Varanidae-ről (vesd össze Fejérváry  
1935). Sajnos végleg befejezetlen maradt a fiatal zoológus nemzedék 
számára íródó nagy munkája, a „Handbuch dér gesamten Zoologie”, 
amely az állatvilág recens és fosszilis rendjeit is tárgyalta volna. Ennek 
a műnek csak a bevezetője készült el, ám azt a pécsi egyetem rektora, 
Hodinka Antal (1864-1946) kiadatja „Einführung in die Zoologie. Frag-
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ment des Werkes, Handbuch dér gesamten Zoologie” (Bevezetés a zoo
lógiába. Az összesített zoológia kézikönyve című mű töredéke) címmel, 
(vesd össze Fejérváry 1933).

Fejérváry rövid élete alatt bámulatra méltó mennyiségű herpetológiai 
munkát írt, hiszen mintegy 100 publikációja mellett (A d ler  1989), több 
mint 60 herpetológiai tanulmányt hagyott hátra (D ely  1968), a legtöbbet 
németül és magyarul, ám angolul és franciául is publikált. Munkái a fu- 
nisztikai tanulmányoktól kezdve a taxonómiai és filogenetikai dolgozato
kon át egészen a teoretikus értekezésekig terjedtek, amelyeket erősen át
hatott szerzőjének lamarckista szemléletmódja, ám ezek az uralkodó 
darwinista beállítottság ellenére sem vesztették el teljesen aktualitásukat.

Paleontológiai munkái és mindenek előtt a fosszilis Varanidae-ről és 
Megalanidae-ról szóló tanulmányai, amelyeknek a fő része csak a halá
la után (vesd össze Fejérváry 1935) jelenhetett meg, a mai napig is mér
földkőnek számítanak a témában, még ha néhány részletében M ertens 
(1942) a háromkötetes klasszikus varánusz-monográfiájában meg is kri
tizálta őket, és még akkor is, ha egyes kijelentései korrekcióra szorultak 
(vesd össze B oros & D ely  1968). Többnyire a biológia legállandóbb te
rületei közé tartozik a rendszertan és a taxonómia is. Míg a mai modem 
molekuláris genetikai tanulmányok egyre gyorsabb tempóban, sokszor 
néhány év után elavulnak, addig a rendszertan és a taxonómia még ma 
is gyakran az eredeti forrásokig, LiNNÉ-ig vagy akár az őt megelőző elő
futárokig nyúlik vissza. Fejérváry ide tartozó munkái esetében is két
ségtelenül hosszabb aktualitási intervallummal lehet számolni, hiszen 
ezeket évtizedekkel később is egészen a legújabb időkig bezárólag újra 
és újra idézték (pl. Spinar 1972, F ro st e t  a l .  2005). Az általa újonnan 
leírt és elnevezett taxonok a család szintűektől egészen a faji vagy alfa- 
ji szintűekig várhatóan fenn fognak maradni a távolabbi jövőben is.

Jellemző Fejérváry agilitására, hogy ő a 10. Nemzetközi Állattani kon
gresszus titkára, 1925-1927 között az „Állattani Közlemények”, illetve 1921- 
1927 között a „Paleontologica Hungarica” szerkesztője, ahogy a „Szabad 
Egyetem” című természettudományos ismeretterjesztő folyóiraté is, illetve a 
„Pesti Hírlap” állandó tudományos munkatársaként is hosszú ideig műkö
dött. Szakmai elismertségét jól mutatja, hogy mind a Société Zoologique de 
Francé, a washingtoni National Geographic Society, és a Paleontolgische Ge- 
sellschaft tagjai, mind a Malta Historical and Scientific Society tiszteletbeli 
tagjai közé is beválasztották (Pongrácz 1932, V ersluys 1932). Síremlékén 
egykor látható mellszobra sajnos ma már nem található meg eredeti helyén.
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Köszönet

A szerző ezúton szeretné megköszönni, dr. Matskási Istvánnak, a Ma
gyar Természettudományi Múzeum főigazgatójának, hogy a képek meg
jelenéséhez hozzájárult.
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1. függelék

A Fejérváry által leírt taxonok jegyzéke

Ascaphidae Fejérváry, 1923 (ma Leiopelmatidae M ivart, 1869) = Ős- 
békafélék családja 

Rana arvalis wolterstorffi Fejérváry, 1919 = Hosszúlábú mocsáribéka 
Lacerta vivipara var. gedulyi Fejérváry, 1923 (Nomen nudum) = az ele

venszülő gyík egyik alfaja 
Lacerta muralis var. despotti Fejérváry, 1924 (ma Podarcis filfolensis 

despotti) = a máltai gyík egyik alfaja 
Lacerta muralis var. kieselbachi Fejérváry, 1924 (ma Podarcis fdfolen- 

sis kieselbachi) = a máltai gyík egyik alfaja 
Lacerta muralis var. laurentii-muelleri Fejérváry, 1924 (ma Podarcis 

filfolensis laurentiimuelleri) = a máltai gyík egyik alfaja 
Uromastyx acanthinurus var. pluriscutata Fejérváry, 1927 = az afrikai 

tüskésfarkú-gyík egyik alfaja

2. függelék

A Fejérváry-ról elnevezett taxonok jegyzéke

Fejervarya B olkay , 1915 = a Valódi békafélék családjának (Ranidae) 
egyik neme

Lacerta viridis fejervaryi V asvári, 1926 (ma Lacerta bilineata fejer- 
varyi) = a zöldgyík egyik alfaja 

Testudo fejervaryi S zala i, 1930 (ma Ptychogaster fejervaryi) = egy 
fosszilis szárazföldi teknős
Mimomys fejervaryi Kormos, 1934 = egy fosszilis pocok
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Br. Fejérváry Géza legismertebb 
fényképe

Br. Fejérváry Géza, a magyar herpe- 
tológia egyik legnagyobb alakja

A Fejérváry sírján álló egykori Br. Fejérváry Géza sírja
mellszobor napjainkban
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