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Abstract: Dr Lajos Kovács (* 1. VII. 1900, Budapest) was an archivist by profession. From 1927 he 

was employed by the Archive of the Capital Budapest, between 1937 and 1948 in leading position 

as vice- than general director. Because of the political changes in Hungary after the 2nd World 

War he had to find a new way of living. Via a special Academic fund he could work as a research 

entomologist in the Hungarian Natural History Museum from 1952. During the first decade serv-

ing in the museum he revised the Hungarian part of the Lepidoptera collection and published 

three fundamental papers on the Macrolepidoptera fauna in the journal Folia Entomologia Hun-

garica. In the next decade he was the head of the group aimed to determine the Lepidoptera mate-

rial collected by an extensive chain of light traps newly installed for agricultural and forestry pur-

pose in Hungary. This new activity resulted a series of faunistic and taxonomic papers published 

by the museum in its main periodical Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici. 

Dr. Kovács was active until that very last date of his life and died unexpectedly in Budapest, 7. 

VII. 1971 by heat failure. His knowledge of Macrolepidoptera was legendary, his personality was 

anecdotal. His name and work is still highly valued by the lepidopterists in Hungary.  
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Kovács Lajos 1900. július 1-jén született Budapesten. A Pázmány Péter Tudo-

mányegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett oklevelet 1922-ben, majd 

1926-ban doktorált és letette a levéltárosi szakvizsgát. A Fővárosi Levéltár 

tisztviselője 1927-től, igazgató helyettese 1937-től, majd 1943 és 1948 között 

igazgatója. Levéltárosként számos tudománytörténeti tanulmányt publikált, 

jelentősebbek a Pest és Buda adminisztrációjával kapcsolatos közleményei. A 

kommunista hatalomátvétel után rögtön nyugdíjazták. 

 A politikai változások kényszerű hatása miatt szakmát és munkahelyet kel-

lett változtasson. Dr. Szentágothai János segítségével megvalósult akadémiai 

célhitel révén 1952-től a Magyar Természettudományi Múzeum entomo-

lógusként alkalmazta, egészen 1971. július 7-én Budapesten bekövetkezett vá-

ratlan, szívelégtelenség okozta haláláig.  
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 Az új hivatás nem volt számára idegen. A lepkék iránti szeretetét édesapjá-

tól örökölte, aki a Magyar Rovartani Társaság tagja volt, és rendszeres látoga-

tója a Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Osztályának. Édesapja 

„Dr. Kovács” lepkéit múzeumi évei során maga osztotta be a törzsanyagba (1. 

ábra). A példányok magas száma, és tudománytörténeti fontossága azt jelzi, 

hogy idősebb Kovács Lajos magángyűjteménye minden szempontból nagy 

jelentőségű volt, és ösztönözhették fiát a lepkék kutatására. 

 Kovács Lajos első évtizede a múzeumban azzal telt, hogy revideálta a 

Kárpát-medencei anyagokat, és teljesen átrendezte a vonatkozó gyűjteményré-

szeket. Ezzel párhuzamosan végiglátogatta a nagyobb magángyűjteményeket, 

búvárolta a szakirodalmat. Ennek a tevékenységének köszönhetően megte-

remtette a hazai lepkefauna feltárásának és térképezésének modern alapjait a 

Folia Entomologica Hungarica-ban megjelent három nagylélegzetű dolgozatá-

val. Kiváló szakmai kapcsolatokat épített ki a „felszabadulás” utáni nagy 

faunistákkal, hogy csak a legismertebb neveket említsem betűrendben: Balogh 

Imre, Blattny Lajos, Ilosvai-Varga István, Issekutz László, Nattán Miklós, 

Reskovits Miklós és Vida Lajos.  

 A hatvanas években indult meg az országos fénycsapda-hálózat kiépítése, 

és a munka megkezdése. Kovács Lajos lett a helyileg a Magyar Természettudo-

mányi Múzeumban működő előrejelző szolgálat vezetője, amely fénykorában 

évente közel félszáz fénycsapda lepkeanyagát határozta meg, és rögzítette 

naplószerűen. Ezek a naplók nem csupán az első rendszeresnek nevezhető 

országos faunafeltárás eredményeit és a fauna akkori összetételét tükrözik, 

hanem felbecsülhetetlen tudománytörténeti értékek is. 

 A fénycsapdák anyagából jelentős mennyiségű példány került Kovács ma-

gán-gyűjteményébe, amiket maga határozott, majd helyezett el később saját 

kezűleg a múzeumi lepkegyűjtemény Kárpát-medencei gyűjteményrészeiben 

(2. ábra). A fénycsapda-hálózat által összegyűjtött adatok nagyban hozzájárul-

tak ahhoz, hogy a magyarországi nagylepkefaunát még behatóbban vizsgál-

hassa. Eredményeiről a múzeumi Annales-ben számolt be a „Data to the 

knowledge of Hungarian Macrolepidoptera” című cikksorozatában, amit csak 

halála akasztott meg. 

 A „fénycsapda-csoport” adta számára a lehetőséget az utánpótlás nevelésé-

re. Így tanítványának tekinthetők hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt 

jelentős lepkészeink közül Mészáros Zoltán, Rácz Gábor, Rézbányai László, 

Uherkovich Ákos, Varga Zoltán és Vojnits András. Még életében legendás 

alakká vált, számos anekdota fűződik nevéhez. A magyar lepkészek között 

neve és munkássága ma is élő forrás. 
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1. ábra.  Kovács Lajos édesapja által még a budapesti Rómaifür-

dőn gyűjtött Coenonympha oedippus példány felül (a) és alulné-

zetben (b), valamint cédulái (c) a Magyar Természettudományi 

Múzeum törzsgyűjteményében (fénykép: Katona Gergely, 

MTtM).   

 

Figure 1.  Specimens of Coenonympha  oedippus still collected at 

Rómafürdő (Budapest) by the father of Lajos Kovács; in dorsal (a) 

and ventral (b) view and its labels (c) from in the main collection 

of the Hungarian Natural History Museum (photo: Gergely Kato-

na, HNHM). 

2. ábra. A csopaki fénycsapda által gyűjtött, hazánkban igen ritka Euchalcia consona példány 

felülnézetben (a) és cédulái (b) a Magyar Természettudományi Múzeum törzsgyűjteményében 

(fénykép: Katona Gergely, MTtM).  

 

Figure 2. Specimen of Euchalcia consona from the main collection of the Hungarian Natural 

History Museum , a very rare species in Hungary, collected by light trap installed in Csopak; in 

dorsal view (a) and its labels (b)  (photo: Gergely Katona, HNHM). 
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