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Abstract: Five species-group names have been dedicated to Dr Lajos Kovács (1900-1971), the re-

nowed lepidopterologist of the Hungarian Natural History Museum still during his life. These 

patronyms are as follows, listed in chorological sequence according to year of descriptions: Subei-

dophasia kovacsi Gozmány, 1952 (Plutellidae), Plebeius sephirus kovacsi Szabó, 1954 

(Lycaenidae), Epichopteryx kovacsi Sieder, 1955 (Psychidae), Gnophos pullata kovacsi Vojnits, 

1967 (Geometridae) and Melitaea phoebe kovacsi Varga, 1967 (Nymphalidae). The author of the 

name is briefly introduced via very brief curriculum details with a portrait (image), then reference 

to the original description and combination of the scientific binomen he proposed is given. The 

type material is also fully referred, and the holotype is documented also by images. All the holo-

types are deposited in the Lepidoptera collection of the Hungarian Natural History Museum. The 

sentence(s) of dedication taken verbatim from the original paper with page reference(s) is(are) also 

given. Finally, for the species involved indications are supplemented on available vernacular 

names. 
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Bevezetés 

 

Már Carolus Linnaeus is, a binominális nevezéktan megalkotója, nagy szám-

mal nevezett el fajokat élő, vagy már elhunyt természettudósokról. Így fejezte 

ki tiszteletét elődjei és kortársai iránt. Ezeket a neveket hívjuk patronimoknak. 

Formálásuk gyakorlata mind a mai napig él, ezért számtalan tudományos név 

hordozza füvészek, lepkészek, madarászok, rovarászok, stb. nevét. Kovács 

Lajos, a Magyar Természettudományi Múzeum legendás lepidoptero-

lógusának tiszteletére magyar és külföldi lepkészek még életében öt fajcsoport

-nevet dedikáltak. Ebben a cikkben ezeket a patronimokat ismertetem és doku-

mentálom. 

A neveket időrendben, eredeti kéttagú alakjukban sorolom fel. Mivel nem 

célja a dolgozatnak a fajcsoport-nevek érvényessége vagy aktuális kombináci-

óinak bemutatása, ezekre nem térek ki. A név szerzőjét néhány rövid életrajzi 

adattal és egy képpel mutatom be. Megadom az általa leírt „kovacsi” hivatko-

zását pontos oldalszámmal (és a nevet eredeti alakjában). Felsorolom a cikk-

ben megadott típusanyagot és a holotípust dokumentálom. Mind az öt 
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holotípust a Magyar Természettudományi Múzeum (MTtM) lepkegyűjtemé-

nye őrzi. A holotípusok állapotát rangsorolom. Ha példány a hibátlan és nem 

kopott, testrészei megvannak, akkor „kitűnő”, ha potroha vagy csápjai hiá-

nyoznak, de egyébként kitűnő lenne, akkor a példány állapota „jó”. A cikkből 

szó szerint idézem az ajánlásra vonatkozó szövegrészt vagy szövegrészeket. 

Végül jelzem, milyen magyar lepkenév vonatkozik a Kovács Lajos tiszteletére 

elnevezett fajra. 
Itt fejezem ki köszönetemet Katona Gergely kollégámnak, aki elkészítette a cikk képanyagát és 

digitális formában rendelkezésemre bocsátotta. Dr. Nagy Edit levéltár igazgató (Ráday Levéltár, 

Budapest) engedélyével kutathattam a Szabó Richárd fondot. Minden igyekezetem ellenére a 

Melitaea phoebe kovacsi leírója esetében nem sikerült archív képhez jutnom. A szerkesztővel való 

egyeztetés után elálltam attól a szándékomtól, hogy a hiányt közelmúltban készült képpel pótol-

jam. Végül külön köszönet Fazekas Imre szerkesztő úrnak a türelemért, amit a cikk készítése során 

mutatott.  

 

Kovács Lajosról elnevezett lepkék 

 

 1952: Subeidophasia kovacsi (Plutellidae) (1. ábra) 

Szerző – Dr. Gozmány László (1921–2006) (2. ábra), 1950-től a Magyar Ter-

mészettudományi Múzeum muzeológusa, Kovács Lajos idejében a gyűjtemény 

vezetője. Több molylepke család világspecialistája (Bálint, Katona & Kun 

2011). 

Eredeti leírás – Gozmány 1952: 143–144 („Subeidophasia Kovacsi [!] sp. n.”)  

Típusanyag – Holotípus, „allotípus” (= MTtM nőstény paratípus) és továb-

bi 90 MTtM paratípus. MTtM holotípus, Magyarország: „Diássziget, 

Kisbalaton” [Cölöpös előtti rétek], jó állapotban (a potroh hiányzik; az ivar-

szerv két karton, keretezett, mikroszkóp-fedőlemez között, a példány alá tűz-

ve).  
Ajánlás – „It is with the greatest pleasure that I dedicate this exquisite new species 

to my best friend-in-ledopterologic-arm Dr. L. Kovács, Macrolepidoptera specialist of 

the Hungarian Natural History Museum” (Gozmány 1952: 144), „Dr Kovács Lajos bará-

tom tiszteletére nevezem el” (Gozmány 1952: 146). 

 Magyar elnevezés  – „magyar tarkamoly” (Gozmány 1968a: 237).  

 1954: Plebeius sephirus kovacsi (Lycaenidae) (3. ábra) 

 Szerző – Dr. Szabó Richárd (1896–1981) (4. ábra), 1925-től a kormányzói 

„Sub auspiciis Gubernatoris” ezüstgyűrű tulajdonosa, 1941–1945 között a bu-

dapesti Szent István Főgimnázium igazgatója, majd nyugdíjaztatásáig gimná-

ziumi és szakiskolai tanár. 1953-től kérte munkaidejének csökkentését arra 

hivatkozva, hogy entomológiai mű megírásához akadémiai ösztöndíjat nyert. 

 Eredeti leírás – Szabó Richárd 1954: 34–36 („[Plebeius sephirus]” ssp. ková-
csi [!] subspecies nova). 
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 Típusanyag – Meghatározatlan számú, a fóti Somlyón gyűjtött hím és nős-

tény MTtM szüntípus. MTtM lectotípus hím (kijelölve Bálint 1990: 52), kitűnő 

állapotban.  
 Ajánlás – „dr. Kovács Lajosról kiváló lepidopterológusunkról elnevezve” (Szabó 

1954: 36). 

 Magyar elnevezés: „Sephir boglárka” (Frivaldszky 1835: 269 = Zefír boglárka 

([Bálint] 2006: 130); „fóti boglárka” (Gozmány 1968b: 90).  

 1955: Epichopteryx kovacsi (Psychidae) (5. ábra) 

 Szerző – Leo Sieder (1887–1980) (6. ábra), ausztriai amatőr lepidopteroló-

gus, Psychida specialista, gyűjteménye a németországi Karlsruhéban levő 

Landes-sammlungen für Naturkunde intézményébe került elhelyezésre (Witt 

1984). 

 Eredeti leírás – Sieder 1955: 160–162 („Epichnopt. kovácsi [!] spec. nov.”) 

Típusanyag – Holotípus, allotípus (= MTtM nőstény paratípus) és további 

223 paratípus (coll. Hölzer: 12, coll. Meier: 28; coll. MTtM : 31 és coll. Sieder: 

155). MTtM holotípus hím, Magyarország: „Budaörs, Csiki-hegyek”, kitűnő 

állapotban. 
Ajánlás – „Nach dem verdienten Entomologen Dr. Kovács, Budapest” (Sieder 1955: 

160). 

 Magyar elnevezés – „magyar zsákhordólepke” (Gozmány 1968a: 236) 

 1967: Gnophos pullata kovacsi (Geometridae) (7. ábra) 

 Szerző – Dr. Vojnits András (*1941–) (8. ábra), a Kovács Lajos által vezetett 

„fénycsapda munkacsoport”, tagja, 1972-től a Magyar Természettudományi 

Múzeum muzeológusa és 1994-ig a lepkegyűjtemény vezetője, Geometridae 
specialista, Afrika-kutató. 

 Eredeti leírás – Vojnits 1967: 380–382 („Gnophos pullata kovacsi ssp. n.”). 

Típusanyag – holotípus és két paratípus (coll. Vojnits). MTtM holotípus 

hím, Magyarország: „Börzsönyhegys., Pogányvár”, jó állapotban (potroha hi-

ányzik, ivarszervi preparátum: Vojnits no. 24). 
 Ajánlás: „I dedicate the new taxon… to Dr. L. Kovács, for his substantial support of 

my investigations” (Vojnits 1967: 382). 

 Magyar elnevezés – „mészkőszikla-araszoló” (Varga 1969: 118) 

 1967: Melitaea phoebe kovacsi (Nymphalidae) (9. ábra) 

 Szerző – Dr. Varga Zoltán (*1939–), a Debreceni Egyetem professzor emeri-

tusa, Kovács Lajos életében még ugyanott hallgató, tanársegéd, majd adjunk-

tus, Noctuidae specialista, konzervácionista és zoogeográfus. 

 Eredeti leírás – Varga 1967: 124-130 („Melitaea phoebe kovacsi ssp. nova”). 

Típusanyag – Holotípus, allotípus (= MTtM nőstény paratípus) és 71 

paratípus példány (MTtM: 36, coll. Dr. L. Kovács: 24, coll. Petrich: 4, coll Var-

ga: 7); MTtM holotípus hím, Magyarország: „Budakeszi, Hársbokorhegy”, jó 

állapotban (csápok hiányoznak). 
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1–9. ábra  – Figure 1–9. ► 

1. ábra. A Subeidophasia kovacsi Gozmány, 1952 holotípusa felülnézetből (a), cédulái

és ivarszervi preparátuma (b) (fotó: Katona Gergely, MTtM). 

Figure 1. Holotype of Subeidophasia kovacsi Gozmány, 1952 in dorsal view (a), and 

its labels and genital dissection (b) (photo: Gergely Katona HNHM). 

2. ábra. Dr. Gozmány László 1956-ban múzeumi munka közben (fotó: MTtM archí-

vum, digitalizálta: Katona Gergely). 

Figure 2. Dr László Gozmány in 1956 working in the museum (photo: HNHM archive, 

digitalized by Gergely Katona). 

3. ábra. A Plebeius sephirus kovacsi Szabó, 1954 lectotípusának felszíne (a) és fonákja

(b), cédulái (c) (fotó: Katona Gergely, MTtM). 

Figure 3. Lectotype of Plebeius sephirus kovacsi Szabó, 1954 in dorsal (a) and ventral 

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

4. ábra. Dr. Szabó Richárd 1954 körül (fotó: Ráday Levéltár).

Figure 4. Dr Richárd Szabó in circa 1954 (photo: Ráday Levétár). 

5. ábra. Az Epichopteryx kovacsi Sieder, 1955 holotípusa felülnézetből (a) és cédulái

(b) (fotó: Katona Gergely, MTtM). 

Figure 5. Holotype of Epichopteryx kovacsi Sieder, 1955 in dorsal view (a) and its 

labels (b) (photo: Gergely Katona, HNHM). 

6. ábra. Leo Sieder úr Psychidae zsákok keresése közben, 1955-ben, a ábra jobb alsó

sarkában az aláírásával (fotó: MTtM archívum, digitalizálta: Katona Gergely). 

Figure 6. Mr. Leo Sieder in 1955 searching Psychidae sacks in 1955; his signature is in 

the right lower corner (photo: HNHM archive, digitalized by Gergely Katona). 

7. ábra. A Gnophos pullata kovacsi Vojnits, 1967 holotípusa felülnézetben (a) és cédu-

lái (b) (fotó: Katona Gergely, MTtM). 

Figure 7. Holotype of Gnophos pullata kovacsi Vojnits, 1967 in dorsal view (a) and its 

labels (b) (photo: Gergely Katona, HNHM). 

8. ábra. Dr. Vojnits András 1973-ban múzeumi munka közben (fotó: MTtM archívum,

digitalizálta: Katona Gergely). 

Figure 8. Dr András Vojnits in 1973 working in the museum (photo: HNHM archive, 

digitalized by Gergely Katona). 

9. ábra. A Melitaea phoebe kovacsi Varga, 1967 holotípusának felszíne (a) és fonákja,

cédulái (c) (fotó:Katona Gergely, MTtM). 

Figure 9. Holotype of Melitaea phoebe kovacsi Varga, 1967 in dorsal (a) and ventral 

(b) view, and its labels (photo: Gergely Katona, HNHM). 
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 1–9. ábra  – Figure 1–9.  



 Ajánlás – ”Felfedezője tiszteletére elnevezve” (Varga 1967: 124). Bár Varga nem 

nevesíti az ajánlásban, a cikkben olvasható köszönet-nyilvánításokból és indikációkból 

egyértelmű, a fajcsoport nevet  dr. Kovács Lajosnak dedikálja: „Neki [dr. Kovács] kell 

elsősorban köszönetet mondanom, hogy a kérdés vizsgálatára figyelmemet felhívta s 

megállapításainak személyes közlésével elősegítette dolgozatom megírását” (Varga 

1967: 120); „A Melitaea phoebe névadó formájától lényegesen eltérő populációk hazai 

előfordulásának felismerése Kovács Lajos nevéhez fűződik” (Varga 1967: 123); „[Dr. 

Kovács] útmutatásai alapján fogtam hozzá a hazai phoebe-formák revíziójához” (Varga 

1967: 124). 

 Magyar elnevezés – „Balkáni tarkály” ([Bálint] 2006: 132), „Kovács-tarkalep-

ke” (Varga 2007: 143). 
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