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Bevezetés 

 

Kovács Lajos (1900–1971) élete első felében hivatásos levéltárosként dolgozott, 

majd kényszerű váltásként, mint alkalmazott entomológus kereste kenyerét 

egészen haláláig (Bálint & Ronkay 2002). Mindkét szakmájában számos dolgo-

zatot publikált, a lepkékkel kapcsolatosan 55 kisebb vagy nagyobb lélegzetű 

műve látott napvilágot (Katona & Bálint 2013). Ezek túlnyomó része 

faunisztikai témájú, mert ha egyik-másik dolgozat taxonómia tárgyú munká-

nak látszik is, az alkalmazott entomológus és faunista Kovács tollából szü-

lettek. Kibontakozó taxonómiai munkásságát és érdeklődését Issekutz László 

(1898–1974) távozása törhette meg, aki az 1956-os fölkelést kiváltó események 

hatására elhagyta Magyarországot, és Ausztriában vállalt jogtanácsosi állást. 

Élete végén Varga Zoltánnal került közelebbi kapcsolatba, akivel együtt kezd-

ték meg Kaszab Zoltán mongóliai expedícióiból (Merkl 1989) származó 

Noctuidae anyagok főként taxonómiai jellegű feldolgozását, de ennek a mun-

kának folytatását halála megakadályozta. Olvasva és elmélyedve Kovács szak-

cikkeiben megállapíthatjuk, hogy nem a lepkék rokonsági viszonyaira és 

taxonómai tagolódásukra, hanem sokkal inkább azok elterjedésére és életmód-

jára volt kíváncsi. Múzeumi asztalánál ülve nem a távoli tájak faunája által 

felvetett, hanem a hazai lepkék vizsgálata során felmerülő kérdésekre kereste a 
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választ (1. ábra). Így talán megjegyezhetjük, hogy az általa egyedül felállított 

fajcsoport neveket elsősorban a faunista és nem a taxonómus Kovács javasolta. 

Kovács lepkészeti tárgyú munkáiban 15 szakcikk oldalain egyedül (n = 28), 

vagy társszerzőségben Issekutz Lászlóval (n = 10; lásd Issekutz & Kovács 1954) 

illetve Varga Zoltánnal (n = 6; lásd Kovács & Varga 1969 és 1973) összesen 44 

fajcsoport nevet javasolt. Érdeklődése leginkább a Noctuoidea családsorozat 

tagjai felé fordult, 25 új nevet állítva fel a tudomány számára (Nolidae = 1, 

Noctuidae = 24). A fennmaradó 19 név közül a Pillangó-alakúakat (Papilio-

niformes) összesen 13 (Nymphalidae = 10, Pieridae = 1, Satyridae: 2), az 

Araszkaféléket (Geometridae) öt, és végül „zsákhordólepkék” (Psychidae) csa-

ládját egy faj képviseli.  Legtöbb felfedezése a Kárpát-medence területére szo-

rítkozik (n = 34 = 79%; Alpokalja: 1; Erdély: 3; Felvidék: 1; Magyarország: 29). 

Amurvidéki, svájci és részben mongóliai fajcsoport-nevei is egy-egy hazai faj 

alaposabb tanulmányozása kapcsán konkretizálódtak. Fél évszázad elteltével a 

szakma csak kevés általa leírt taxont hagyott érvényben. Legtöbbjüket már 

előzőleg leírt fajok neveinek junior szünonimjaként kezeli (lásd a katalógust). 

Vizsgálatait elsősorban saját és a Magyar Természettudományi Múzeum 

anyagain végezte. Magángyűjteményét, még maga osztotta be a múzeumi 

törzsgyűjteménybe, ezek a példányok a kisalakú, fehér papírra nyomatatott 

„coll. Dr. L. Kovács” növendékcédula alapján minden kétséget kizáróan be-

azonosíthatók. Barátja, Issekutz László gyűjteményét annak külföldre távozása 

után az állam lefoglalta és a természettudományi múzeumba szállíttatta, ahol 

ez az anyag is a törzsgyűjteménybe került. Az Issekutz-féle lepkék a fehér pa-

pírra nyomtatott „Coll. Issekutz” növendékcédula segítségével ismerhetők fel. 

Bár Kovács nagy alapossággal dolgozott, úgy tűnik a típusanyagok felcédulá-

zását sok esetben későbbre halasztotta, emiatt a cikkek megjelenése után el is 

feledkezhetett erről a muzeológiai szempontból igen fontos dokumentációs 

munkáról, ami levéltáros múltját tekintve semmiképpen se lehetett tőle ide-

gen. A nevezéktan szabályaival tisztában volt, és követte őket, ez különösen 

látszik későbbi munkában, amikor is Gozmány László fordításának köszönhe-

tően magyarul is elérhetővé vált „A Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kóde-

xe” (2. ábra). 1950 előtt Kovács Lajos még nem, de az említett év utáni publiká-

cióiban minden esetben kijelöli a holotípust.  

Jelen munkánkban arra vállalkoztunk, hogy a Kovács Lajos által lepkék 

számára javasolt fajcsoport-neveket pontosan dokumentáljuk. Ehhez át kellett 

olvasnunk Kovács minden lepkészeti tárgyú munkáját. Az újonnan javasolt 

nevek kapcsán adatgyűjtésünk során a következőket rögzítettük Excel munka-

lapon: a cikk bibliográfiai sorszáma (Katona & Bálint 2013) alapján; fajcsoport 
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1. ábra. Kovács Lajos, 1956, 

múzeumi dolgozószobájá-

ban. 

2. ábra. A Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kódexe, magyar fordítás: a) címlap, b) 1. 

oldal Kovács Lajos aláírásával és dátumozásával. 

2a 

2b 



név (génusz); eredeti kombináció, család; a leíró neve; évszám; oldalszám; tí-

pus; ivar; a típuspéldány őrzőhelye; a típuspéldány lelőhelyének országa; lelő-

hely. Ezek ismeretében próbáltuk megkeresni az elsődleges (névhordozó) tí-

puspéldányokat a Magyar Természettudományi Múzeum több mint 12 ezer 

üvegfedelű szabványfiókból álló lepkegyűjteményében. Az 1947 és 1950 kö-

zött leírt négy taxon fölcédulázatlan szüntípusait részben be tudtuk azonosíta-

ni. Nyolc holotípus példányt (18%) nem találtunk a törzsgyűjteményben, ezek 

talán más gyűjteményrészekben lappanganak, vagy kint vannak kölcsönzésen. 

Az alábbiakban katalogizáljuk a Kovács Lajos által javasolt tudományos 

lepkeneveket és azok névhordozó típuspéldányait, a következőképpen: Cím-

fejként megadjuk a fajcsoport nevet (a génuszcsoport és család névvel), és a 

leírás évszámával, és azokat időrendben soroljuk fel. A jobb eligazodás végett 

egy betűrendi névsorozatot is adunk (zárójelben a katalógusbeli sorozatszám-

mal). Ezt követően megadjuk a név eredeti kombinációját, a szerzőt és a publi-

kálás évszámát, hivatkozva az oldalra, ahol mint újdonság megjelent a név; 

majd a névhordozó típus jellegét (holo- vagy szüntípus), ivarát (ha 

szüntípusokról van szó, akkor az egyedszámot is), majd a típuslelőhely eredeti 

országát és a helyiséget. Ezek után kitérünk a típuspéldánnyal kapcsolatos 

konkrét tudnivalókra (cédulázás, elhelyezés, dokumentálás) és utalunk az áb-

raanyagra. Minden példányt felülnézetből dokumentáltunk („a” kép), a hozzá 

tartozó cédulákkal együtt („b” kép; ha valamelyik cédula fonákja további in-

formációt tartalmaz, akkor ez a „b” képen zöld keretbe került). Továbbá, ha 

szükséges a névvel kapcsolatban, nevezéktani és rendszertani megjegyzést 

teszünk kitérve a név helyes írásmódjára, aktuális kombinációjára és esetleges 

érvényességére. 
Rövidítések: ICZN= International Code of Zoological Nomenclature (International 

Commissison of Zoological Nomencalture 1999); MTtM= Magyar Természettudományi 

Múzeum (Budapest), ZSM = Zoologische Staatssammlung (München). 
 

A Kovács Lajos által javasolt lepke fajcsoport-nevek betűrendbe állított  

sorozata 

 

barthae (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (24) 

benestriata (Gnophos, Geometridae), 1954 (12) 

budensis (Gnophos, Geometridae), 1954 (14) 

bugacensis (Melanargia, Satyridae), 1966 (32) 

calamochroa (Rhyacia, Noctuidae), 1973 (44) 

centroposita (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (16) 
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confulgens (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (22) 

decipulae (Brachionycha, Noctuidae), 1966 (33) 

dioszeghyi (Gnophos, Geometridae), 1954 (13) 

dioszeghyi (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (23) 

dioszeghyi (Schistostege, Geometridae), 1957 (30) 

epixanthea (Euxoa, Noctuidae), 1952 (7) 

fotica (Euxoa, Noctuidae), 1952 (6) 

goniophora (Sarrothripus, Noctuidae), 1954 (10) 

gozmanyi (Hyssia, Noctuidae), 1968 (36) 

gozmanyi (Sterrhopteryx, Psychidae), 1953 (8) 

griseofulgens (Callogonia, Noctuidae), 1968 (38) 

helvetica (Sarrothripus, Noctuidae), 1954 (11) 

hungarica (Chloridea, Noctuidae), 1950 (4) 

hungarica (Euxoa, Noctuidae), 1947 (1) 

hungarica (Sarrothripus, Noctuidae), 1954 (9) 

kalaszensis (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (17) 

kaposensis (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (15) 

kaszabi (Dichagyris, Noctuidae), 1973 (40) 

kaszabi (Hyssia, Noctuidae), 1968 (35) 

kenderesiensis (Orthosia, Noctuidae), 1968 (37) 

loricarum (Erebia, Satyridae), 1966 (31) 

matrica (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (21) 

naszalensis (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (19) 

pannonica (Roesleria, Nolidae), 1947 (3) 

pergratiosa (Anomogyna, Noctuidae), 1973 (43) 

pomazensis (Euxoa, Noctuidae), 1947 (2) 

pomazensis (Euxoa, Noctuidae), 1952 (5) 

postaliena (Polia, Noctuidae), 1955 (25) 

praealpina (Colias, Pieridae), 1956 (28) 

schistochroa (Rhyacia, Noctuidae), 1973 (42) 

schmidti (Polia, Noctuidae), 1955 (26) 

sheljuzhkoi (Ochropleura, Noctuidae), 1973 (41) 

sodata (Aporophyla, Noctuidae), 1955 (27) 

szadaensis (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (20) 

tallosi (Apamea, Noctuidae), 1969 (39) 

treitschkei (Schistostege, Geometridae), 1957 (29) 

veroecensis (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (18) 

vojnitsi (Oligia, Noctuidae), 1967 (34) 
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A Kovács Lajos által javasolt lepke fajcsoport-nevek katalógusa 

 

1. hungarica (Euxoa, Noctuidae), 1947 (3. ábra) 

Euxoa hastifera f. hungarica; Kovács, 1947a: 8; szüntípusok (2 hím); MTtM, 

Magyarország: „Tiszaderzs” 

Tipizálás: Kovács nem jelölt ki holotípust. A példányokat nem látta el tí-

puscédulákkal. Mi ezt pótoltuk; az egyik szüntípus példányt és a hozzá tarto-

zó cédulákat ábrázoljuk. Egy későbbi cikkében Kovács (1952b: 129) az egyik 

szüntípust holotípusként, a másikat pedig paratípusként említi. Ez az ICZN 

74.6. cikkelye szerint értelmezhető nem szándékolt lektotípus kijelölésként is. 

Nevezéktan és taxonómia: Fibiger (1990: 44-45) mint az Euxoa hastifera 

pomazensis szinonimjaként kezeli. Ronkay & Ronkay (2006) nem említik.  

 

2. pomazensis (Euxoa, Noctuidae), 1947 (4. ábra) 

Euxoa hastifera f. pomázensis; Kovács, 1947a: 8; szüntípusok (6 hím, 8 nős-

tény); MTtM: Magyarország: „Pomáz” 

Tipizálás: Kovács nem jelölt ki holotípust. A példányokat nem látta el tí-

puscédulákkal. Mi ezt pótoltuk; az egyik szüntípus példányt és a hozzá tarto-

zó cédulákat ábrázoljuk. Fibiger (1990: 160–161; 3. tábla, 15. ábra) egy 

szüntípus példányt is ábrázol, ami Varga Zoltán (Debrecen) gyűjteménybe 

került. 

Nevezéktan és taxonómia: Az eredeti „pomázensis” írásmód az ICZN 

35.5.2.1. cikkelye szerint „pomazensis”-re módosítandó. Mivel egyértelműen 

földrajzi változatként került leírásra, az ICZN 45.6.4. cikkelye szerint a név 

alkalmazható. Kovács 1952-ben eszközölt leírása ezért szükségtelen volt. Csu-

pán technikai érdekesség, hogy az 1952-es későbbi leírás holotípusa az egyik 

1947-es szünítpus példány. Egy utólagos lektotípus kijelölés az Euxoa hastifera 
pomazensis Kovács, 1947, számára, amikoris a Euxoa hastifera pomazensis 

holotípusát jelölik ki lectotípusnak, a két taxont objektív szinonimmá teszi.  

 

3. pannonica (Roesleria, Nolidae), 1947 (5. ábra) 

Roeselia pannonica; Kovács; 1947b: 67; szüntípusok (6 hím, 3 nőstény); Coll. 

Kovács L. [MTtM]: Magyarország: „Pomáz” 

  Tipizálás: Kovács nem jelölt ki holotípust. A példányokat nem látta el tí-

puscédulákkal. Az MTtM gyűjteményében csupán két bizonyíthatóan 

szüntípus példányt találtunk. Az egyik szüntípust és a hozzá tartozó cédulá-

kat ábrázoljuk. 

 Nevezéktan és taxonómia: Vojnits et al. (1991: 8) és Fibiger et al. (2009: 94) 

mint a Meganola kolbi (Daniel, 1935) junior szinonimja említik. 
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4. hungarica (Chloridea, Noctuidae), 1950 (6. ábra) 

Chloridea maritima hungarica; Kovács, 1950: 68; szüntípusok: (31 hím, 27 nős-

tény); [MTtM]: Magyarország: "Ungarn" 

Tipizálás: Kovács nem jelölt ki holotípust. A példányokat nem látta el tí-

puscédulákkal. Az egyik szüntípust és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Fibiger et al. (2009: 245) a Heliothis adaucta But-

ler, 1878 név alatt szinonimizála.  

 

5. pomazensis (Euxoa, Noctuidae), 1952 (4. ábra) 

Euxoa hastifera pomazensis; Kovács, 1952: 126; holotípus (megnevezetlen iva-

rú); Coll. Kovács L. [MTtM]: Magyarország: "Pomáz" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust, amit a Euxoa hastiferea f. 
pomazensis Kovács, 1947 szüntípusai közül választott, de nem látta el cédulá-

val. Ezt pótoltuk, és a példányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Fibiger (1990: 45) munkájában az „1952”-es év-

számot használja, azt indikálva, hogy a pomaznesis fajcsoport-név Kovács 

szerzősége alatt ekkor vált alkalmazhatóvá. AZ ICZN szabályai szerint az 1947

-ben publikált név is alkalmazható, tehát az 1952-es leírás szükségtelen volt. 

Ronkay & Ronkay (2006: 307) ugyancsak ezzel az évszámmal, mint a 

nominotípus junior szinonimja említik. 

 

6. fotica (Euxoa, Noctuidae), 1952 (7. ábra) 

Euxoa distinguenda fotica; Kovács, 1952: 127; holotípus (megnevezetlen iva-

rú); Coll. Kovács L. [MTtM], Magyarország: "Budaörs" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust, de nem látta el cédulával. Ezt pótol-

tuk, és a példányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Fibiger (1990: 47) munkájában mint az Euxoa 
distinguenda distincta Staudinger, 1892 helyi formájaként tárgyalja. Ronkay & 

Ronkay (2006: 311) mint a nominotípus szinonimja említik. 

 

7. epixanthea (Euxoa, Noctuidae), 1952 (8. ábra) 

Euxoa tritici eruta epixanthea; Kovács, 1952: 130; holotípus (megnevezetlen 

ivarú); Coll. Kovács L. [MTtM], Magyarország: "Gödöllő" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust, de nem látta el cédulával. Ezt pótol-

tuk, és a példányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Mivel Kovács a nevet nem földrajzi eltérésként, 

hanem egyedi formaként javasolta, az ICZN szabályai szerint a név nem alkal-

mazható. Ronkay & Ronkay (2006: 314) mint az Euxoa eruta (Hübner, [1827]) 

szinonimja említik. 
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8. gozmanyi (Sterrhopteryx, Psychidae), 1953 (9. ábra) 

Sterrhopteryx Gozmányi; Kovács, 1953: 359; holotípus (hím); MTtM, Magyar-

ország: "Bátorliget" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust és föl is cédulázta; a példányt és a 

hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Az eredeti „gozmányi” írásmód az ICZN 35-

.5.2.1. cikkelye szerint „gozmanyi”-ra módosítandó. Gozmány (1965: 194) az 

eredeti kombinációban és státuszban említi. Szabóky et al. (2002: 24) mint a 

Sterrhopterix fusca (Haworth, 1825) szinonimja sorolja fel. 

 

9. hungarica (Sarrothripus, Noctuidae), 1954 (10. ábra) 

Sarrothripus hungarica; Kovács, 1954: 306; holotípus (hím); MTtM, Magyaror-

szág: "Bátorliget" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust, de nem látta el cédulával. Ezt pótol-

tuk; és a példányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Gozmány (1970: 122) és Fibiger et al. (2009: 144) 

mint a Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904) szinonimja említik. 

 

10. goniophora (Sarrothripus, Noctuidae), 1954 (11. ábra) 

Sarrothripus dilutana goniophora; Kovács, 1954: 310; holotípus (hím); MTtM, 

Magyarország: "Kaposvár" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust, de nem látta el cédulával. Ezt pótol-

tuk; és a példányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Gozmány (1970: 121) és Fibiger et al. (2009: 140) 

mint a Nycteola siculana (Fuchs, 1899) szinonimja említik. 

 

11. helvetica (Sarrothripus, Noctuidae), 1954 (12. ábra) 

Sarrothripus dilutana helvetica; Kovács, 1954: 310; holotípus (hím); MTtM, 

Svájc; "Martigny" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust, de nem látta el cédulával. Ezt pótol-

tuk; a példányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Fibiger et al. (2009: 140) mint a Nycteola 
siculana (Fuchs, 1899) szinonimja említik. 

 

12. benestriata (Gnophos, Geometridae), 1954 (13. ábra) 

Gnophos intermedia benestriata; Kovács, 1954: 313; holotípus (hím); MTtM, 

Szlovákia; "Branyiszkó" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust. A múzeumi gyűjteményben nem 
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találtuk, ezért egy paratípust ábrázolunk. 

Nevezéktan és taxonómia: Vojnits (1980: 25) az eredeti, míg Scoble (1999: 

122) a „Charissa intermedia benestriata” kombinációban említi  

 

13. dioszeghyi (Gnophos, Geometridae), 1954 (14. ábra) 

Gnophos intermedia diószeghyi; Kovács, 1954: 313; holotípus (hím); MTtM, 

Románia; "Retyezát" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust. A múzeumi gyűjteményben nem 

találtuk, ezért egy paratípust ábrázolunk. 

Nevezéktan és taxonómia: Az eredeti „diószeghyi” írásmód az ICZN 

35.5.2.1. cikkelye szerint „dioszeghyi”-re módosítandó. Vojnits (1980: 25) az 

eredeti, míg Scoble (1999: 122) a „Charissa intermedia diószeghyi” kombináci-

óban említi  

 

14. budensis (Gnophos, Geometridae), 1954 (15. ábra) 

Gnophos intermedia budensis; Kovács, 1954: 314; holotípus (hím); Coll. Ko-

vács L. [MTtM], Magyarország: "Pilisvörösvár (near Buda)" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust. A múzeumi gyűjteményben nem 

találtuk, ezért egy paratípust ábrázolunk. 

Nevezéktan és taxonómia: Vojnits (1980: 25) az eredeti, míg Scoble (1999: 

122) a „Charissa intermedia budensis” kombinációban említi  

 

15. kaposensis (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (16. ábra) 

Melitaea britomartis kaposensis; Issekutz et Kovács, 1954: 293; holotípus 

(hím); Coll. Kovács L. [MTtM], Magyarország: "Kaposvár" 

Tipizálás: Issekutz és Kovács kijelölték a holotípust. A múzeumi gyűjte-

ményben nem találtuk, ezért egy paratípust ábrázolunk. 

Nevezéktan és taxonómia: Gozmány (1968: 134) az eredeti kombinációban 

és státuszban említi.  

 

16. centroposita (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (17. ábra) 

Melitaea britomartis centroposita; Issekutz et Kovács, 1954: 295; holotípus 

(hím); Coll. Kovács L. [MTtM], Magyarország: "Szentendre (Kőhegy)" 

Tipizálás: Issekutz és Kovács kijelölték a holotípust. A múzeumi gyűjte-

ményben nem találtuk, ezért egy paratípust ábrázolunk. 

Nevezéktan és taxonómia: Gozmány (1968: 134) az eredeti kombinációban 

és státuszban említi. Schadewald (1992: 546) önálló fajnak tartja, amit később 

Pelz (1995: 57) eredményei nem támasztanak alá. 
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17. kalaszensis (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (18. ábra) 

Melitaea britomartis centroposita kalászensis; Issekutz et Kovács, 1954: 295; 

holotípus (hím); Coll. Kovács L. [MTtM], Magyarország: "Budakalász" 

Tipizálás: Issekutz és Kovács kijelölték a típusokat, de a múzeumi gyűjte-

ményben nem találtuk egy felcédulázott példányt sem. Viszont a Szentendre-

környéki anyagok között számos, a holotípussal megegyező adatú hím egyed-

re bukkantunk, ezek egyikét ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Az eredeti „kalászensis” írásmód az ICZN 

35.5.2.1. cikkelye szerint „kalaszensis”-re módosítandó. Bár „local form”a-ként 

került leírásra, a névből és a leírásból egyértelműen kiderül, hogy földrajzi 

változatról van szó, így az ICZN 45.6.4. cikkelye szerint alkalmazható Issekutz 

és Kovács 1954 évi szerzőségével a Melitaea britomartis kalaszensis kombiná-

cióban. Gozmány (1968) nem említi.  

 

18. veroecensis (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (19. ábra) 

Melitaea britomartis centroposita verőcensis; Issekutz et Kovács, 1954: 295; 

holotípus (hím); Coll. Issekutz L., Magyarország: "Nógrádveőce" 

Tipizálás: Issekutz és Kovács kijelölte a holotípust és föl is cédulázták; a 

példányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Az eredeti „verőcensis” írásmód az ICZN 

35.5.2.1. cikkelye szerint „veroecensis”-re módosítandó. Bár „local forma”-ként 

került leírásra, a névből és a leírásból egyértelműen kiderül, hogy földrajzi 

változatról van szó, így az ICZN 45.6.4. cikkelye szerint alkalmazható Issekutz 

és Kovács 1954 évi szerzőségével a Melitaea britomartis veroecensis kombiná-

cióban. Gozmány (1968) nem említi.  

 

19. naszalensis (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (20. ábra) 

Melitaea britomartis centroposita naszálensis; Issekutz et Kovács, 1954: 295; 

holotípus (hím); MTtM, Magyarország: "Vác, (Naszál)" 

Tipizálás: Issekutz és Kovács kijelölte a holotípust és föl is cédulázták; a 

példányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Az eredeti „naszálensis” írásmód az ICZN 

35.5.2.1. cikkelye szerint „naszalensis”-re módosítandó. Bár „local forma”-ként 

került leírásra, a névből és a leírásból egyértelműen kiderül, hogy földrajzi 

változatról van szó, így az ICZN 45.6.4. cikkelye szerint alkalmazható Issekutz 

és Kovács 1954 évi szerzőségével a Mellictaea britomartis kalaszensis kombi-

nációban. Gozmány (1968) nem említi.  
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20. szadaensis (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (21. ábra)

Melitaea britomartis centroposita szadaënsis; Issekutz et Kovács, 1954: 296; 

holotípus (hím); MTtM, Magyarország: "Szada" 

Tipizálás: Issekutz és Kovács kijelölte a holotípust és föl is cédulázták; a 

példányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Az eredeti „szadaënsis” írásmód az ICZN 

35.5.2.1. cikkelye szerint „szadaensis”-re módosítandó. Bár „local forma”-ként 

került leírásra, a névből és a leírásból egyértelműen kiderül, hogy földrajzi 

változatról van szó, így az ICZN 45.6.4. cikkelye szerint alkalmazható Issekutz 

és Kovács 1954 évi szerzőségével a Melitaea britomartis szadaensis kombináci-

óban. Gozmány (1968) nem említi.  

21. matrica (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (22. ábra)

Melitaea britomartis centroposita matrica; Issekutz et Kovács, 1954: 296; 

holotípus (hím); Coll. Fabricius E. [MTtM], Magyarország: "Mátraháza" 

Tipizálás: Issekutz és Kovács kijelölte a holotípust és föl is cédulázták; a 

példányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Bár „local forma”-ként került leírásra, a névből 

és a leírásból egyértelműen kiderül, hogy földrajzi változatról van szó, így az 

ICZN 45.6.4. cikkelye szerint alkalmazható Issekutz és Kovács 1954 évi szerző-

ségével a Melitaea britomartis matrica kombinációban. Gozmány (1968) nem 

említi.  

22. confulgens (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (23. ábra)

Melitaea britomartis confulgens; Issekutz et Kovács, 1954: 296; holotípus 

(hím); Coll. Issekutz L. [MTtM], Magyarország: "Bükk plateau (Around Mt. 

Bálvány)" 

Tipizálás: Issekutz és Kovács kijelölték a holotípust. A múzeumi gyűjte-

ményben nem találtuk, ezért egy paratípust ábrázolunk. 

Nevezéktan és taxonómia: Gozmány (1968: 134) az eredeti kombinációban 

és státuszban említi. Schadewald (1992: 546) szerint a Melitaea centroposita-

hoz tartozik. 

23.   dioszeghyi (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (24. ábra)

Melitaea britomartis diószeghyi; Issekutz et Kovács, 1954: 297; holotípus 

(hím); MTtM, Románia; "Borosjenő" 

Tipizálás: Issekutz és Kovács kijelölte a holotípust és föl is cédulázták; a 

példányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 
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Nevezéktan és taxonómia:: Az eredeti „diószeghyi” írásmód az ICZN 

35.5.2.1. cikkelye szerint „dioszeghyi”-re módosítandó. Schadewald (1992: 546) 

szerint a Melitaea centroposita-hoz tartozik. 

 
24. barthae (Melitaea, Nymphalidae), 1954 (25. ábra) 

Melitaea britomartis barthae; Issekutz et Kovács, 1954: 297; holotípus (hím); 

MTtM, Bulgária; "Sliven (Bulgaria)" 

Tipizálás: Issekutz és Kovács kijelölte a holotípust és föl is cédulázták; a 

példányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Schadewald (1992: 546) szerint a Melitaea 
centroposita-hoz tartozik.  

 

25. postaliena (Polia, Noctuidae), 1955 (26. ábra) 

Polia aliena var. postaliena; Kovács, 1955: 331; holotípus (hím); MTtM, Ma-

gyarország: "Kecskemét-Szikra" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust, de nem látta el cédulával. A gyűjte-

ményben három azonos módon cédulázott és a holotípus adataival rendelkező 

példányt találtunk. Ezek közül Kovács szerint az egyik a holotípus, a másik 

kettő paratípus. A tárlófiókban az anyagban a „legelsőt” vettük a 

holotípusnak, és úgy céduláztuk. Ezt ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Hacker et al. (2002), Ronkay & Ronkay (2006) 

nem említik. Vélhetőleg a Polia aliena (Hübner, [1809]) szinonimja. 

 

26. schmidti (Polia, Noctuidae), 1955 (27. ábra) 

Polia aliena var. Schmidti; Kovács, 1955: 333; holotípus (hím); MTtM, Magyar-

ország: "Szentgotthárd" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust, de nem látta el cédulával. A gyűjte-

ményben négy azonos módon cédulázott és a holotípus adataival rendelkező 

példányt találtunk. Ezek közül Kovács szerint az egyik a holotípus, a másik 

három paratípus. A tárlófiókban az anyagban a „legelsőt” vettük a 

holotípusnak, és úgy céduláztuk. Ezt ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Hacker et al. (2002), Ronkay & Ronkay (2006) 

nem említik. Vélhetőleg a Polia aliena (Hübner, [1809]) szinonimja. 

 

27. sodata (Aporophyla, Noctuidae), 1955 (28. ábra) 

Aporophyla lutulenta var. sodata; Kovács, 1955: 334; holotípus (hím); Coll. 

Kovács L. [MTtM], Magyarország: "Gödöllő" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust, de nem látta el cédulával. A meg-
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adott adatok alapján a példányt megtaláltuk és felcéduláztuk. Így ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Ronkay et al. (2001: 196) mint az „Aporophyla 

(Phylopora) lutulenta” és Ronkay & Ronkay (2006: 224) mint az „Aporophila 
lutulena” szinonimjaként említik, 1951-es helytelen évszámmal. 

 

28. praealpina (Colias, Pieridae), 1956 (29. ábra) 

Colias chrysotheme praealpina; Kovács, 1956: 430; holotípus (hím); MTtM, 

Magyarország: "Magyaróvár" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust, de nem látta el cédulával. A meg-

adott adatok alapján a példányt megtaláltuk és felcéduláztuk. Így ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Gozmány (1968: 32) majd az eredeti kombináci-

óban és státuszban tárgyalja. Grieshueber & Lamas (2007: 137) a Colias 
chrysotheme (Esper, [1781]) szinonimjaként említik. 

 

29. treitschkei (Schistostege, Geometridae), 1957 (30. ábra) 

Schistostege decussata treitsschkei; Kovács, 1957: 316; holotípus (hím); MTtM, 

Ausztria; "Laxenburg" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust, de nem látta el cédulával. Ezt pó-

toltuk; a példányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Az eredeti „treitssckei” írásmód az ICZN 32.5. 

cikkelye szerint „treitschkei”-re módosítandó, mivel a taxont a szerző kifeje-

zetten Friedrich Treitschke (1776-1842) tiszteletére nevezte el. Scoble (1999: 

837) eredeti kombinációjában és írásmódjában említi, mint a Schistostege 
decussata ([Denis & Schiffermüller], 1775) junior szinonimja.  

 

30. dioszeghyi (Schistostege, Geometridae), 1957 (31. ábra) 

Schistostege decussata diószeghyi; Kovács, 1957: 320; holotípus (hím); MTtM, 

Románia; "Borosjenő" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust, de nem látta el cédulával. Ezt pó-

toltuk; a példányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Az eredeti „diószeghyi” írásmód az ICZN 32-

.5.2.1. cikkelye szerint „dioszeghyi”-re módosítandó. Scoble (1999: 837) eredeti 

kombinációjában említi.  

 

31. loricarum (Erebia, Satyridae), 1966 (32. ábra) 

Erebia medusa loricarum; Kovács, 1966: 458; holotípus (hím); MTtM, Magyar-

ország: "Csákvár" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust és föl is cédulázta; a példányt és a 
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hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Gozmány (1968: 192)  az eredeti kombinációban 

és státuszban említi. Varga (2001: 31), az Erebia medusa narona Fruhstorfer, 

1917 szinonimjának tartja, de legújabban osztja Kovács eredeti véleményét 

(Varga 2010: 129). 

 
32. bugacensis (Melanargia, Satyridae), 1966 (33. ábra) 

Melanargia galathea bugacensis; Kovács, 1966: 463; holotípus (hím); MTtM, 

Magyarország: "Bugac" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust és föl is cédulázta; a példányt és a 

hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Gozmány (1968: 192) majd az eredeti kombiná-

cióban és státuszban tárgyalja. Varga (2010) nem említi. 

 

33. decipulae (Brachionycha Noctuidae), 1966 (34. ábra) 

Brachionycha decipulae; Kovács, 1966: 464; holotípus (hím); MTtM, Magyar-

ország: "Makkoshotyka" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust és föl is cédulázta; a példányt és a 

hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. A holotípus példányt Ronkay & Ronkay 

(1995: 142-143; 3. tábla, 56. ábra) is dokumentálta. 

Nevezéktan és taxonómia: Ronkay & Ronkay (1995: 134 és 2006: 64) az 

„Asteroscopus syriaca decipulae” kombinációban szerepeltetik. 

 

34. vojnitsi (Oligia, Noctuidae), 1967 (35. ábra) 

Oligia versicolor vojnitsi; Kovács, 1967: 364; holotípus (hím); MTtM, Magyar-

ország: "Börzsöny hegység (Csóványos)" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust és föl is cédulázta; a példányt és a 

hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Zilli et al. (2005: 179) az Oligia versicolor 

(Borkhausen, 1782) szinonimjaként említik. 

 

35. kaszabi (Hyssia, Noctuidae), 1968 (36. ábra) 

Hyssia cavernosa kaszabi; Kovács, 1968b: 228; holotípus (hím); MTtM, Mon-

gólia; "Archangaj aimak" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust (Archangaj aimak) és további 12 

hím és öt nőstény paratípust sorol fel (Archangaj aimak: két hím, Bulgan 

aimak: két hím, Central aimak: öt hím; Chentej aimak: két hím és Suchebator 

aimak: egy hím, öt nőstény).  Nem találtuk a példányokat, így egy újabb gyűj-
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tésű példányt ábrázolunk. 

Nevezéktan és taxonómia: Hacker et al. (2002: 74) eredeti kombinációjában 

említik. 

 

36. gozmanyi (Hyssia, Noctuidae), 1968 (37. ábra) 

Hyssia gozmanyi; Kovács, 1968b: 229; holotípus (hím); Coll. Kovács L. [MTtM], 

Magyarország: "Tanakajd" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust. A múzeumi gyűjteményben nem 

találtuk, ezért egy paratípust ábrázolunk. 

Nevezéktan és taxonómia: Hacker et al. (2002: 74) mint a Hyssia cavernosa 

(Eversmann, 1842) szinonimja, míg Ronkay & Ronkay (2006: 143) eredeti kom-

binációjában és státuszában szerepeltetik. 

 

37. kenderesiensis (Orthosia, Noctuidae), 1968 (38. ábra) 

Orthosia porosa kenderesiensis; Kovács, 1968b: 237; holotípus (hím); MTtM, 

Magyarország: "Kenderes" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust és föl is cédulázta; a példányt és a 

hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Hacker et al. (2002: 89), Ronkay & Ronkay (2006: 

140) a „Saragossa porosa kenderesiensis” kombináció alatt tárgyalják. 

 

38. griseofulgens (Callogonia, Noctuidae), 1968 (39. ábra) 

Callogonia virgo griseofulgens; Kovács, 1968a: 403; holotípus (hím); MTtM, 

Oroszország; "Nik. Ussurisk, Ost-Asien" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust és föl is cédulázta; a példányt és a 

hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Fibiger & Hacker (2007:46) az Eucarta virgo 

(Trietschke, 1935) szinonimjaként említik. 

 
39. tallosi (Apamea, Noctuidae), 1969 (40. ábra) 

Apamea tallosi, Kovács et Varga, 1969: 50; holotípus (hím); Coll. Kovács L. 

[MTtM], Magyarország: "Sopronhorpács" 

Tipizálás: Kovács kijelölte a holotípust és föl is cédulázta; a példányt és a 

hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

Nevezéktan és taxonómia: Zilli et al. (2005: 136) az Abromias syriaca 

(Ostherlder, 1933) szinonimjaként említik. 

 

40. kaszabi (Dichagyris, Noctuidae), 1973 (41. ábra) 

Dichagyris kaszabi; Kovács et Varga, 1973: 308; holotípus (hím); MTtM, Mon-
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gólia; "Gobi Altaj aimak: zwischen Schargyn Gobi und Beger nuur, cca 20 km 

O von Somon Chaliun, Chuural chachran" 

Tipizálás: Kovács a holotípust (Uvs aimak) és további 12 hím és öt nőstény 

paratípust sorol fel a holotípus adataival. Nem találtuk a példányokat, így egy 

újabb gyűjtésű példányt ábrázolunk. 

 

41. sheljuzhkoi (Ochropleura, Noctuidae), 1973 (42. ábra) 

Orchropleura musiva sheljuzhkoi; Kovács et Varga, 1973: 313; holotípus (hím); 

MTtM, Mongólia; "Chentej aimak: 150 km ONO vom Öndörchaan" 

Tipizálás: Kovács és Varga nem cédulázta fel a típusanyagot. Viszont meg-

említik, hogy még a Leo Sheljuzko (1890-1969) által Ochropleura musiva 

mongola név alatt elkülönített példányokat írták le. Megtaláltuk azt a pél-

dányt, amin Sheljuzko holotípus-céduláját hordozza. Ennek gyűjtési adatai 

egyeznek a Kovács és Varga által megadott holotípus adataival. Ezt a példányt 

és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

 

42. schistochroa (Rhyacia, Noctuidae), 1973 (43. ábra) 

Rhyacia junonia schistochroa; Kovács et Varga, 1973: 319; holotípus (hím); 

ZSM, Mongólia; "Uvs aimak: 4 km OSO vom Pass Ulaan davaa, zwischen dem 

See Örög nuur und der Stadt Ulaangom" 

Tipizálás: Kovács és Varga kijelölte a holotípust (Uvs aimak) és további há-

rom paratípust sorol fel a holotípus adataival, és további hármat egy másik 

tartományból („Gobi Altaj aimak”). Nem találtuk a példányokat, így egy újabb 

gyűjtésű példányt ábrázolunk. 

 

43. pergratiosa (Anomogyna, Noctuidae), 1973 (44. ábra) 

Anomogyna laetabilis pergratiosa; Kovács et Varga, 1973: 336; holotípus (hím); 

MTtM, Mongólia; "Chövsgöl aimak: N von Somon Chatgal, an der SW-Ecke 

des Sees Chövsgöl nuur" 

Tipizálás: Kovács és Varga kijelölte a holotípust és föl is cédulázták; a pél-

dányt és a hozzá tartozó cédulákat ábrázoljuk. 

 

44. calamochroa (Rhyacia, Noctuidae), 1973 (45. ábra) 

Rhyacia junonia calamochroa; Kovács et Varga, 1973: 320; holotípus (hím); 

MTtM, Afganisztán; "NO-Afghanistan, Badakhshan, Sarakanda" 

Tipizálás: Kovács és Varga kijelölte a típusanyagot (holotípus; és további 74 

paratípus példány mind Afganisztánból), de ezek a közlemény szerint nem a 

Magyar Természettudományi Múzeumban találhatók. A taxont egy tadzsik-

isztáni példány segítségével ábrázoljuk. 
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Köszönetnyilvánítások 

 

Múzeumi kollégánk Ronkay László készségesen több alkalommal is segített a 

Noctuidae típusanyagok fellelésében. Néhai Hreblay Márton (1963–2000) öz-

vegye, Heck Judit (Érd) engedélyével fotóztuk le a képanyag számára szüksé-

ges mongóliai Hyssia cavernosa kaszabi példányt a MTtM-ban letétben levő 

Hreblay gyűjteményből. Mindkettejüknek itt nyilvánítjuk ki köszönetünket.  
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 3–12. ábra ► 
 

3. ábra. „Euxoa hastifera f. hungarica” Kovács, 1947, MTtM hím szünítpus: a) 

felülnézet, b) cédulák 

 

4. ábra. „Euxoa hastifera f. pomázensis” Kovács, 1947 és Euxoa hastifera 
pomazensis Kovács, 1952, MTtM hím típusa: a) felülnézet, b) cédulák 

 

5. ábra. „Roeselia pannonica” Kovács, 1947, MTtM szüntípus: a) felülnézet, b) 

cédulák 

 

6. ábra. „Chloridea maritima hungarica” Kovács, 1950, MTtM hím szüntípus: 

a) felülnézet, b) cédulák 

 

7. ábra. „Euxoa distinguenda fotica” Kovács, 1952, MTtM hím holotípus: a) 

felülnézet, b) cédulák 

 

8. ábra. „Euxoa tritici eruta f. epixanthea” Kovács, 1952, MTtM hím holotípus: 

a) felülnézet, b) cédulák 

 

9. ábra. „Sterrhopteryx Gozmányi” Kovács, 1953, MTtM hím paratípus: a) fe-

lülnézet, b) cédulák 

 

10. ábra. „Sarrothripus hungarica” Kovács, 1954, MTtM hím holotípus: a) fe-

lülnézet, b) cédulák 

 

11. ábra. „Sarrothripus dilutana goniophora” Kovács, 1954, MTtM hím 

holotípus: a) felülnézet, b) cédulák 

 

12. ábra. „Sarrothripus dilutana helvetica” Kovács, 1954, MTtM hím 

holotípus: a) felülnézet, b) cédulák 
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 3–12. ábra  
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13–22. ábra  ► 
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 13–22. ábra  

 

13. ábra. „Gnophos intermedia benestriata” Kovács, 1954, MTtM hím paratípus: a) 

felülnézet, b) cédulák 

 

14. ábra. „Gnophos intermedia diószeghyi” Kovács, 1954, MTtM nőstény paratípus: a) 

felülnézet, b) cédulák 

 

15. ábra. „Gnophos intermedia budensis” Kovács, 1954, MTtM hím paratípus: a) felül-

nézet, b) cédulák 

 

16. ábra. „Melitaea britomartis kaposensis” Issekutz et Kovács, 1954, MTtM hím 

paratípus: a) felülnézet, b) cédulák 

 

17. ábra. „Melitaea britomartis centroposita” Issekutz et Kovács, 1954, MTtM hím 

paratípus: a) felülnézet, b) cédulák 

 

18. ábra. „Melitaea britomartis centroposita f. kalászensis” Issekutz et Kovács, 1954, 

MTtM hím példány: a) felülnézet, b) cédulák 

 

19. ábra. „Melitaea britomartis centroposita f. verőcensis” Issekutz et Kovács, 1954, 

MTtM hím holotípus: a) felülnézet, b) cédulák 

 

20. ábra. „Melitaea britomartis centroposita f. naszálensis” Issekutz et Kovács, 1954, 

MTtM hím holotípus: a) felülnézet, b) cédulák 

 

21. ábra. „Melitaea britomartis centroposita f. szadaënsis” Issekutz et Kovács, 1954, 

MTtM hím holotípus: a) felülnézet, b) cédulák 

 

22. ábra. „Melitaea britomartis centroposita f. matrica” Issekutz et Kovács, 1954, MTtM 

hím holotípus: a) felülnézet, b) cédulák 
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23–32. ábra ► 
 

23. ábra. „Melitaea britomartis confulgens” Issekutz et Kovács, 1954, MTtM hím 

paratípus: a) felülnézet, b) cédulák 

 

24. ábra. „Melitaea britomartis diószeghyi” Issekutz et Kovács, 1954, MTtM hím 

holotípus: a) felülnézet, b) cédulák 

 

25. ábra. „Melitaea britomartis barthae” Issekutz et Kovács, 1954, MTtM hím holotípus: 

a) felülnézet, b) cédulák 

 

26. ábra. „Polia aliena var. postaliena” Kovács, 1955, MTtM hím holotípus: a) felülné-

zet, b) cédulák 

 

27. ábra. „Polia aliena var. Schmidti” Kovács, 1955, MTtM hím holotípus: a) felülnézet, 

b) cédulák 

 

28. ábra. „Aporophyla lutulenta var. Sodata” Kovács, 1955, MTtM hím holotípus: a) 

felülnézet, b) cédulák 

 

29. ábra. „Colias chrysotheme praealpina” Kovács, 1956, MTtM hím holotípus: a) felül-

nézet, b) cédulák 

 

30. ábra. „Schistostege decussata treitsschkei” Kovács, 1957, MTtM hím holotípus: a) 

felülnézet, b) cédulák 

 

31. ábra. „Schistostege decussata diószeghyi” Kovács, 1957, MTtM hím holotípus: a) 

felülnézet, b) cédulák 

 

32. ábra. „Erebia medusa loricarum” Kovács, 1966, MTtM hím holotípus: a) felülnézet, 

b) cédulák 
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 23–32.  ábra  
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33–42. ábra  ► 



33–42. ábra. 

 

33. ábra. „Melanargia galathea bugacensis” Kovács, 1966, MTtM hím holotípus: a) fe-

lülnézet, b) cédulák 

34. ábra. „Brachionycha decipulae” Kovács, 1966, MTtM hím holotípus: a) felülnézet, b) 

cédulák 

35. ábra. „Oligia versicolor vojnitsi” Kovács, 1967, MTtM hím holotípus: a) felülnézet, 

b) cédulák 

36. ábra. „Hyssia cavernosa kaszabi” Kovács, 1968, Coll. Hreblay (MTtM), hím: a) felül-

nézet, b) cédulák 

37. ábra. „Hyssia gozmanyi” Kovács, 1968, MTtM nőstény paratípus: a) felülnézet, b) 

cédulák 

38. ábra. „Orthosia porosa kenderesiensis” Kovács, 1968, MTtM hím holotípus: a) felül-

nézet, b) cédulák 

39. ábra. „Callogonia virgo griseofulgens” Kovács, 1968, MTtM hím holotípus: a) felül-

nézet, b) cédulák 

40. ábra. „Apamea tallosi” Kovács et Varga, 1969, MTtM hím holotípus: a) felülnézet, 

b) cédulák 

41. ábra. „Dichagyris kaszabi” Kovács et Varga, 1973, MTtM hím holotípus: a) felülné-

zet, b) cédulák 

42. ábra. „Orchropleura musiva sheljuzhkoi” Kovács et Varga, 1973, MTtM hím 

holotípus: a) felülnézet, b) cédulák 

43. ábra. „Rhyacia junonia schistochroa” 

Kovács et Varga, 1973, MTtM hím: a) 

felülnézet, b) cédulák 

44. ábra. „Anomogyna laetabilis 

pergratiosa” Kovács et Varga, 1973, 

MTtM hím holotípus: a) felülnézet, b) 

cédulák 

45. ábra. „Rhyacia junonia calamochroa” 

Kovács et Varga, 1973, MTtM, hím: a) 

felülnézet, b) cédulák 
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