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Abstract: Lajos Kovács (1900–1971), a prominent Hungarian lepidopterist had contributed to the 

work of the Hungarian Forestry Light Trap Network from the beginning until his death in 1971. 

First he identified the Macrolepidoptera caught by the light traps without being paid, only for the 

rarer or more interesting specimens. Later he became the leader of the Identification group formed 

by the staff delegated by several different institutions (Hungarian Natural History Museum, Plant 

Protection Research Institute, Forest Research Institute, etc.). Both his impressive knowledge and 

legendary workload and rigor - on top of his other achievements - had left a considerable and long 

lasting mark both on the Hungarian Forestry Light Trap Network and on forest science.  
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Az 1950-es évek elejétől működő mezőgazdasági növényvédelmi fénycsapda 

hálózat tapasztalatait és eredményeit figyelembe véve az erdészeti fénycsapda 

hálózat első csapdáit 1961-ben telepítették (Leskó és Szabóky 2003, Hirka és 

mtsai 2011). A lepkeanyagot kezdetben Kovács Lajos díjazás nélkül, tulajdon-

képpen a számára érdekes, illetve értékes példányok ellenében végezte. A fo-

lyamatosan szaporodó fénycsapdák által fogott anyag mennyiségének jelentős 

növekedése azonban más megoldást sürgetett. 

1963-ban a Földművelési Minisztérium Növényvédelmi Szolgálata, az Or-

szágos Erdészeti Főigazgatóság, a Növényvédelmi Kutató Intézet és a Magyar 

Természettudományi Múzeum közösen növényvédelmi identifikációs csopor-

tot hozott létre. A csoport a múzeumban, annak többi részlegétől elkülönülve, 

de a főigazgató ellenőrzése alatt dolgozott. Habár a tényleges munka már 1963 

tavaszától folyt, Kovács Lajos 1964. július 20-i keltezésű levélben Székessy Vil-

mos főigazgató aláírásával kapta meg kinevezését a csoport vezetésére (1. áb-

ra). A munkát egészen 1971-ben bekövetkezett haláláig folytatta. A csoportban 

tevékenykedők egy részét egyébként hosszabb-rövidebb időtartamra különbö-

ző intézmények (Magyar Természettudományi Múzeum, Növényvédelmi Ku-

tató Intézet, Erdészeti Tudományos Intézet, növényvédelmi állomások, stb.) 

delegálták. 
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Egyik első dolga volt annak az összehasonlító lepkegyűjteménynek a kiala-

kítása, ami alapját képezi az Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi Osz-

tálya jelenlegi gyűjteményének is. 

Rendkívül részletes, alapos útmutatót állított össze a fénycsapda kezelők 

számára. Az abban foglaltakat rendszeresen, meglehetős szigorral számon is 

kérte. Több olyan eset ismert, amikor a fénycsapda kezelőt telefonon vagy 

írásban figyelmeztette az elkövetett hibákra. Jellemző pl. Győrfi Jánosnak, 

1962. június 18-án írt levele, amiben ugyancsak elmarasztalja a címzettet egy 

vele nem egyeztetett „újításért”. 

Kovács Lajos „lepkeügyben” nem ismert tréfát. Ezt nagyon jól példázza 

két kis epizód, amiket dr. Mészáros Zoltántól tudunk, akit két éven át, mint 

fiatal kutatót a Növényvédelmi Kutató Intézet „delegált” az identifikációs cso-

portba, és mint ilyen, egy ideig Kovács Lajos közvetlen munkatársa volt. 

Egyik reggel az asztalán, egy nyitott dobozban, vattán egy lepke-lábat 

talált, mellette egy cédulát, Kovács Lajos írásával: „Autographa gamma láb, 

hol a lepke?” (2. ábra). Másnap a fiatalember elzarándokolt anyaintézetébe, a 

Herman Ottó útra, ahol igazi főnökével (Szelényi Gusztáv) aláíratott egy kikül-

detési rendelvényt, hogy elutazhasson a távoli fénycsapdához. Itt pedig igye-
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1. ábra.  Székessy Vilmos, a „Természettudományi Múzeum” főigazgatója 

megbízást adott Kovács Lajosnak az ún. identifikációs csoport vezetésére 



kezett személyesen elmagyarázni a fénycsapda kezelőnek, hogy a fénycsapda 

fogási anyagból semmit, de semmit nem szabad kivenni, mert Kovács Lajos 

úgyis észreveszi. Egy másik alkalommal ugyanez a történet megismétlődött, 

csak a lepkefaj volt más: „Eudia pavonia peték, hol a lepke?” (3. ábra). Kikül-

detési rendelvény, utazás, győzködés,…, stb. A két kis eset egyébként Kovács 

Lajos szigora mellett lenyűgöző tudását, fajismeretét is jól példázza. 

Ugyanakkor a jól dolgozó, pozitív megítélésű kollégái előléptetését szor-

galmazta és támogatta is. Ezt példázza Madaras Katalin és Kósa Valéria prepa-

rátorok fizetésemelésére vonatkozó javaslata is (4. ábra). 

Kovács Lajos a szó legklasszikusabb értelmében munkamániás volt. A 

múzeumba a kapunyitással egy időben érkezett, és haladék nélkül munkához  

látott. Az összes fénycsapda fogott nagylepke anyagát nagyobb részben egye-
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2. ábra. Autographa gamma, imágó, 

Gozmány László rajza (1970) 

3. ábra. Eudia pavonia, imágó, 

Fazekas Imre rajza (1991) 

4. ábra. Kovács Lajos kézírásos fizetésemelési javaslata Madaras Katalin és Kó-

sa Valéria számára. 
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5. ábra. Jermy-típusú erdészeti 

fénycsapda Püspökladányban 

6. ábra. A 15 működő fénycsapda föld-

rajzi elhelyezkedése Kovács Lajos 1968-

as decemberi jelentése alapján 

7. ábra. Preparált Lymantria dispar  
hím, erdészeti kártevő a makkos-

hotykai fénycsapdából, 1962-ből 

6 

7 

5 

8. ábra. Részlet Kovács Lajosnak, a csapdakezőknek szóló több oldalas 

„utasításából”: „...Az anyagot havonkint két ízben kell postára adni…” 



dül határozta meg. Az identifikációs csoport munkájáról összeállított éves je-

lentések is jól érzékelik azt a hatalmas munkát, amit a csoport Kovács Lajos 

vezetésével végzett. 1968-ban például összesen 388 223 (!) lepkét határoztak 

meg. Ezen túl pedig 1400 példány preparálását is célul tűzték ki. A preparált 

példányok egy részét a legkülönbözőbb felhasználási helyekre (oktatási intéz-

mények, növényvédelmi állomások) juttatták el. Az éves jelentések erdészeti 

jelentőségű fajokra vonatkozó része mindenkor bekerült az Erdészeti Tudomá-

nyos Intézet által kiadott éves erdővédelmi prognózisba is, így az erdészeti 

gyakorlatban is hasznosult. 

Még amikor 1971. június 17-én reggel súlyos szívpanaszokkal kórházba 

szállították (amit ő gyomorpanaszként azonosított), akkor is arról rendelkezett 

az őt meglátogató Vicze-Máthé István kollégájának, hogy felépülése után a 

fénycsapda anyagot maga fogja meghatározni. Bár ekkor már arra vonatkozó-

an is utalásokat tett, hogy a megfeszített munka juttatta a kórházba. Erre utal 

Vicze-Máthé István Szontagh Pálnak írott levele, melyben Kovács Lajos beteg-

ségének hírét tudatja (9. ábra) Sajnos az átmeneti javulás után, 1971. július 7-én 

elhunyt. 

Halála után az erdészeti fénycsapda hálózat különválva a Budavidéki Álla-

mi Erdő- és Vadgazdaság központjában, Budakeszin kapott helyett. Innen Gö-
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9. ábra. Részlet Vicze-Máthé István leveléből, melyet Szontagh Pálnak írt  

Kovács Lajos kórházba kerülésekor (1971. június) 



döllőre, majd Budapestre, később pedig Mátrafüredre költözött.  

Kovács Lajos vitathatatlan tudásával, legendás munkabírásával, de szigorá-

val is – sok más eredménye mellett – meghatározó nyomot hagyott az erdésze-

ti fénycsapda hálózat, így az erdészettudomány történetében is. 

 
Megjegyzés: A tanulmányban lévő dokumentumok az Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédel-

mi Osztályának archívumából származnak: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10. ábrák.  A 6. ábrát Fazekas Imre készí-

tette. 
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10. ábra.  A feldolgozott lepkék számadatai Kovács Lajos egyik 1968-as  

jelentésében 




