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Abstract: The author, Ferenc Buschmann remembered to Lajos Kovács’s most imperishable essays 

from 1953, 1956 and 1958. He didn’t know the great lepidopterist, but the work of Kovács is miles-

tone in the natural history. His researches was a very big impression the work of the author and 

the Hungarian lepidopterists generation. Author appreciates and establishes, that the works of 

Kovács are permanent creations, and without these essays Hungarian lepidopterology nor work 

today. 
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Én már azoknak a lepkészeknek a köréhez tartozom, akiknek nem volt lehető-

sége Kovács Lajossal személyesen megismerkednie. Amikor 1976-ban először 

beléptem a Magyar Természettudományi Múzeum Baross utcai állattárának 

kapuján, jószerével azt sem tudtam, hogy ő valaha is létezett: ki volt, s milyen 

szerepet töltött be a magyar lepkészet történetében. A lepkékkel kapcsolatos 

minden ismeretem csak a Móczár László által szerkesztett „Állathatározóra” 

és az akkoriban megjelent „Bagolylepkék I.” (Gozmány 1970) faunafüzetre, 

valamint a Mátra Múzeumban még javában tevékenykedő Jablonkay Józseffel, 

a budapesti Ronkay Lászlóval és Szabóky Csabával való személyes ismeretsé-

gemre alapozódott.  

Számomra akkor a dr. Gozmány Lászlóval történt első kézfogás legalább 

olyan hatással volt, mint annak idején a madarász Vásárhelyi Istvánnak („a 

bükki polyhisztornak”) a Herman Ottóval történt kézfogása: egy életre megha-

tározta a további tevékenységem; Kovács Lajosról csak az említett személyek-

től hallottam néhány anekdotát (főleg Jablonkay Józsi bácsitól), de ez volt min-

den, amit tudtam róla. 

Hogy ki volt Kovács Lajos, azzal akkor szembesültem, amikor évekkel 

később Gozmány László inspirálására nekifogtam a Jászberény környéki nagy-

lepke-fauna első megírásának. Történt ugyanis, hogy az akkorra már jelentő-

sen kibővült ismeretségi köröm – hogy csak néhány nevet említsek: Ambrus 

András, Bálint Zsolt, Fazekas Imre, Herczig Béla, Mészáros Zoltán, Szeőke 
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Kálmán, Uherkovich Ákos, Varga Zoltán, Vojnits András – többségével levele-

zői viszonyban is álltam, s közülük néhánynak el is küldtem a kézirat első ver-

zióját. Szinte mindegyik azt kifogásolta/hiányolta leginkább: „…hol van a Ko-
vács Lajos 1953-as és 1956-os munkájára való hivatkozás?”, amelyről azt sem 

tudtam, hogy létezik.  

Jablonkay József érdeme, hogy az akkor már betegeskedő és munkásságát 

abbahagyni akaró Szőcs Józsi bácsitól sikerült olcsón megszereznem a Folia 

Entomologica Hungarica teljes sorozatát 1953-tól 1980-ig. Különösen az 1953-

as példány volt „lerongyolódott” állapotban; látni lehetett rajta, hogy igen so-

kat volt kézbe véve. Ekkor találkoztam először Kovács Lajos munkásságával, – 

és hirtelen kitárult előttem az egész magyar nagylepke fauna. Akkor értettem 

meg azt, hogy „A magyarországi nagylepkék és elterjedésük” című munkája 

egy olyan alapmű, amely nélkül nem lehet egyetlen faunisztikai cikket vagy 

tanulmányt sem megírni, és miért írta nekem Gozmány László, hogy „… leve-
gőben lóg az egész!”. 

Harminc évvel később, amikor Gozmány László Hazai molylepkéink ma-

gyar nevei című munkájának mintájára (Gozmány 1968) hozzáláttam a Hazai 
nagylepkéink magyar nevei című névlista összeállításához – amelybe később 

bekapcsolódott Szabóky Csaba is (Buschmann & Szabóky 2011), így emlékez-

tem meg Kovács Lajos munkásságának a magam részéről mindmáig legna-

gyobb „kaliberűnek” tartott részéről:  

 
„Kovács említett, sajátosan szigorú kritikai alapokon elvégzett revíziós munkája 

(1953, 1956, 1958) egyfelől tisztázta a világháborúk után megváltozott államhatá-

rok következtében előállott jelentős faunamódosulást, másfelől munkájával új 

lendületet adott a hazai faunakutatásnak, amennyiben a hivatásos és amatőr 

lepkészeket ezekkel egyaránt kutatásra, publikálásra inspirálta. A fellendült 

publikációs tevékenységhez a későbbiekben különösen nagy segítséget jelentett 

az akkoriban kialakított országos (főleg ERTI) fénycsapda-hálózat adatbázisa, 

valamint az egyes vidéki múzeumok tájterületükhöz kötődő különböző termé-

szetfeltáró kutatási programjai és gyarapodó gyűjteményei is.” 

 

Mert miről is van szó az említett Kovács-féle munkákban? Többek között arról, 

hogy mindazokat a fajokat, amelyek az általa felvázolt kritikai szempontok 

szerint irreálisan szerepeltek a magyarországi nagylepkefajok között (pl. hatá-

rainkon kívül rekedtek, illetőleg nem rendelkeztek megbízható vagy elfogad-

hatóan kielégítő adattal), törölte a hazai nagylepkék köréből, megadva az 

esélyt a visszakerülésükre is. Az 1953-as és 1956-os „check-listáját” – feltehető-

en a megjelenésüket követő kritikák hatására – betetőzte azzal, hogy minden, 
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az Abafi-Aigner lepkekönyvének megjelenése óta (Abafi-Aigner 1907) magyar-

országiként nyilvántartott lepkefajt sorra véve, a kihagyásokat megindokolta. 

Ugyanezt tette az addig újonnan előkerült, listára vett fajokkal is: tehát az el-

terjedési (gyűjtőhelyi) adatokkal együtt egy olyan – akkor naprakész – komp-

lex faunaképet alkotott meg, amelyet mind a mai napig nem lehet figyelmen 

kívül hagyni. Még annak ellenére sem, hogy a megjelenésük óta eltelt évtize-

dekben folytatott szisztematikai és nomenklatúrai kutatómunkák és feldolgo-

zások következtében az abban foglalt rendszer- és nevezéktan mára jelentősen 

elavult.  

Ha a magyar nagylepke-faunának bármelyik tagjáról bármelyik lepkész-

kolléga bármit is írni kíván, sem A magyar állatvilág fajjegyzéke 3. kötet, 

Nagylepkék (Varga et al. 2004), sem a gyönyörű színes fotókkal illusztrált Ma-
gyarország nagylepkéi (Varga 2012 ed.) munkákban nem talál olyan előfordu-

lási támpontokat, mint a szóban forgó Kovács-munkákban. Kovács Lajos ezek-

kel a rengeteg idő-ráfordítást és tengernyi energiát kívánó, valamint mérhetet-

len szaktudást bizonyító munkáival – a többiről már nem is szólva, tulajdon-
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1. ábra.  

Részlet Kovács Lajos, 

nevezetes, 1953-as elter-

jedési térképéből, mely 

napjainkban is alapmű-

nek tekinthető 



képpen iskolát teremtett; az elmúlt hatvan évben minden adatközlő vagy fau-

nára új fajt ismertető, vagy akármilyen szempontok szerint megjelent kisebb-

nagyobb hazai tájegységek nagylepke-faunáját feldolgozó munka, mindmáig 

csak Kovács Lajos munkájának kiegészítéséül, bővítéséül tud szolgálni. 

Szabóky Csabának A lepkészet története Magyarországon című munkájá-

ban terjedelmi okok miatt nem volt lehetősége Kovács Lajos munkásságának, a 

magyar lepkészet történetében betöltött valódi szerepének érdeme szerinti 

megemlékezésére és méltatására. Azt hiszem, erre hivatott ez az emlékkötet. 

Talán nem túlzás a lepkész-utódok nevében is idéznem Szelényi Gusztáv 

egyik munkámban is citált szavait: 

„Tisztelet az elődök emlékének! Hassanak és építsenek tovább hátrahagyott 

munkáik, és neveljenek újabb ifjú nemzedékeket hazánknak, neveljenek a ter-
mészet csodálatos világának szeretetére!” 
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