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Ich weiss nicht mehr, in welchem Jahr ich Lajos Kovács („Lajos bácsi“) zuerst 

getroffen habe. Alles ist schon so lange her. Das erste Mal kam ich im Juli 1967 

nach Ungarn. Mein Studienkollege Antal Festetics hatte mich eingeladen, ihn 

auf einer Reise in die Deliblater Sandpussta zu begleiten, wo er Nachschub für 

seine Dissertation holen wollte: einige Exemplare von Spalax leucodon, der 

Blindmaus (siehe Antal Festetics: Beiträge zur Ethologie, Ökologie und geo-

graphischen Verbreitung der Spalax leucodon Nordmann 1840. 2 Teile. Wien 

1963/1965, 421 S., Dissertationsschrift). Das ist ein kleines Nagetier mit zuge-

wachsenen Augen. Es lebt ganz unterirdisch und wird in Südosteuropa 

dadurch lästig, dass es die Erdäpfel von unten her auffrisst. Auf dieser Reise 

machten wir in Budapest Station, und ich weiss nicht mehr, ob ich bei dieser 

Gelegenheit auch das Naturwissenschaftliche Museum aufgesucht habe oder 

nicht. Mit Spannung beobachtete ich damals alles in diesem für mich neuen 

Land, über das man bei uns hauptsächlich negative Nachrichten hörte, so wie 

über alle anderen „Ostblockländer“: Unterdrückung, Mangelwirtschaft, Partei-

vorherrschaft, und was derartige Geschichten mehr sind. Auch heute hört man 

solches über Länder, die politisch nicht nach einer bestimmten Pfeife tanzen. 

Aber was erlebte ich? Die Häuser noch mit den Einschusslöchern von 1956, die 

Geschäfte zwar nicht überall voll mit überflüssigen Waren, aber doch ver-

nünftig versorgt, die Restaurants voll mit gut gelaunten Menschen, die offen 

über verschiedene Missstände schimpften („Kamele gibt es nur in der Regie-

rung“). Schon damals nicht wenige westliche Touristen in der „Váci utca“, 

und jede Menge freier Parkplätze in den Strassen. Das war die Zeit, in der der 

Spruch umlief: „Ungarn ist die lustigste Baracke im sozialistischen Lager“.  
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Sicher sind meine Besuche im Museum jedoch im Februar 1969 und 1970. Ich 

hatte immer wieder über die immense Arbeit gestaunt, die Lajos Kovács mit 

den Lichtfallenausbeuten seit Jahren leistete. Es gab damals ein Lichtfallennetz 

von zirka 40 Stationen übers Land verteilt, und die Auswertung der 

„Grossschmetterlinge“ oblag ihm. So hatte er zum Beispiel aus der Ausbeute 

von 1968 mehr als 200 000 Schmetterlinge bestimmt. Er zeigte mir Stösse von 

Heften, in die er alle Arten nach Tagen sortiert und mit Angabe der Stückzahl 

mit Bleistift eingeschrieben hatte, und ich durfte viele Daten herausschreiben 

und für meine Publikationen verwenden. Dabei tauchten immer wieder Prob-

leme bei einzelnen Arten auf, über die wir endlos diskutieren konnten, oft 

auch auf brieflichem Wege. Zum Bespiel, warum Agrodiaetus damon (Abb. 1.)

in Ungarn nur an ganz wenigen Stellen vorkam und dort nur auf Onobrychus 
arenaria lebte, während dieser Bläuling (damals!) in Niederösterreich auf jeder 

halbwegs natürlichen Wiese zu finden war und hauptsächlich von Onobrych-
us sativa lebte, und nach den damaligen Kenntnissen in der Steiermark an-

scheinend überhaupt fehlte. – Das ist über 40 Jahre her, und heute gibt es in 

Niederösterreich so gut wie keine für Tagschmetterlinge „brauchbaren“ Wie-

sen mehr.  

  Unsere Gespräche drehten sich aber hauptsächlich um Lichtfallen und um 

das Drum und Dran von diesen: abiotische und biotische Einflüsse, sowie Ver-

gleiche mit den Ergebnissen meiner eigenen Lichtfallen, die ich über viele Jah-

re mit Begeisterung in Österreich betrieb. Zwar tauchte in den ungarischen 

Lichtfallen gelegentlich auch etwas Neues auf, z.B. die Apamea tallosi (die 

heute als Unterart von A. syriaca betrachtet wird), aber die meisten auffalen-

den Dinge gab es in der Phänologie. So fiel mir auf, dass es in einigen Statio-

nen im Süden Ungarns offenbar zwei „Stämme“ von Spilosoma lutea (Abb. 2)

gibt: einen zweibrütigen mit Flugmaxima im Mai und August, und einen ein-

brütigen Anfang Juli. Je weiter nach Norden, desto geringer wurde der Anteil 

der einbrütigen Tiere, und noch weiter nach Norden war er verschwunden. 

Sogar die Zweibrütigen liessen dort in der zweiten Generation nach und gin-

gen noch weiter im Norden (ausserhalb von Ungarn) selber zur Einbrütigkeit 

über. Erste Idee: Sind das vielleicht sogar zwei verschiedene Arten? Ich bat 

Lajos Kovács mir alle S. lutea, die sonst weggeworfen worden wären, aufzuhe-

ben, und wollte versuchen, an Hand der grossen Serien Unterschiede zu fin-

den. Das ist leider schiefgegangen, denn noch während er am Durcharbeiten 

der Ausbeuten von 1971 war, wurde er uns im Juli 1971 entrissen.  

 Einmal waren wir zusammen auf dem Sas-hegy am Stadtrand von Buda-

pest, aber ich weiss nicht, ob wir damals überhaupt etwas gesammelt haben. 
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Mehrmals lud er mich auch in seine Wohnung in der Baross utca ein, schräg 

gegenüber vom Museum, wo er mit seiner Frau sehr beengt lebte, weil sie 

1969 aus einer grösseren, aber weiter entfernten Wohnung übersiedelt waren 

und die neue Wohnung für die vielen Möbel viel zu klein war. Dass er in der 

eigenen Wohnung wissenschaftlich arbeiten konnte, wie ich es heute mache, 

wäre deswegen gar nicht möglich gewesen.  

 Im Juli 1971 bekam er seine Todesanzeige. Ich war zwar in diesen und den 

folgenden Jahren oft in Ungarn und habe seine Witwe „Tante Ica“ immer wie-

der besucht, aber irgendwann einmal war sie nicht mehr in der Wohnung, und 

auf meine Briefe ist keine Antwort mehr gekommen. In meiner Erinnerung 

lebt Lajos Kovács jedenfalls viel deutlicher weiter als viele andere Menschen, 

die ich gekannt habe, als ein freundlicher und entgegenkommender Kollege 

und als grenzenlos begeisterter Schmetterlingskenner. 

 In den folgenden Jahren war ich als Mitglied der Ständigen Komitees der 

SIEEC (Symposium Internationale Entomofaunisticum Europae Centralis) re-

gelmässig bei unseren Sitzungen im Budapester Museum, wo Direktor Zoltán 

Kaszab, zusammen mit seiner tüchtigen Sekretärin, Frau Magda Veszprémy, 

für erstklassige Organisation sorgte. 1973 gab es dann in Budapest eine grosse 

und überaus gut besuchte Tagung der mitteleuropäischen Entomofaunisten, 

aber da konnte „Lajos bácsi“ nicht mehr unter uns sein. 
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Abb. 2. Spilosoma lutea. 

2. ábra. Spilosoma lutea  

(del. Fazekas 1991) 

Abb. 1. Agrodiaetus damon. 

1. ábra. Agrodiaetus damon  

(del. Gozmány  1968) 
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Abb. 3. Budapester Straßenbild in den 1960-ern Jahren.  

3. ábra. Budapesti utcakép az 1960-as években 

Abb. 4. Der Adlerberg (Sas-hegy) am Stadtrand von Budapest. 

4. ábra.  A budapesti Sas-hegy napjainkban 
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Már nem tudom, hogy melyik évben találkoztam először Kovács Lajossal. 

Mindez olyan régen volt. Első alkalommal 1967 júliusában jöttem Magyaror-

szágra. Festetics Antal diáktársam hívott meg, hogy elkísérjem őt egy utazásra 

a delibláti homok pusztára, ahol utánpótlást akart beszerezni a disszertációjá-

hoz, a Spalax leucodon (nyugati földikutya), egy vak egér néhány példányát 

(lásd: Antal Festetics: Beiträge zur Ethologie, Ökologie und geographischen 

Verbreitung der Spalax leucodon Nordmann 1840. 2 Teile. Wien 1963/1965, 

421 S., Dissertationsschrift). Ez egy kis rágcsáló benőtt szemekkel. Egész életét 

a föld alatt tölti, és Délkelet-Európában azáltal károssá lehet, hogy a burgonyát 

megrágja. Ezen az utazáson negáltunk Budapesten is, de már nem tudom, 

hogy ebből az alkalomból felkerestem-e fel a Magyar Természettudományi 

Múzeumot, vagy sem. Feszülten figyeltem mindenre ebben a számomra új 

országban, amelyről nálunk főleg negatív híreket hallott az ember ugyanúgy, 

mint a keleti blokk többi országáról: elnyomás, hiányos gazdaság, párturalom 

és hasonló történetek. Ma is hall az ember ilyesmit olyan országokról, amelyek 

politikailag nem egy bizonyos füttyre táncolnak.  

De mit tapasztaltam? A házakon még 1956-os belövési nyomok, az üzletek 

ugyan nincsenek tele felesleges árukkal, de mégis megfelelően el vannak ellát-

va, az éttermek tele vannak jókedvű emberekkel (3. ábra), akik nyíltan szidnak 

különféle visszás dolgokat („tevék csak a kormányzatban vannak“). Már ak-

kor is sok nyugati turista sétált a Váci utcában, és rengeteg szabad autó parko-

lóhely volt az utcákon. Ez volt az idő, amikor az a mondás terjedt: „Magyar-

ország a legvidámabb barakk a szocialista táborban“.  

További látogatásokat tettem a múzeumban 1969 és 1970 februárjában is. 

Mindig újra és újra elcsodálkoztam azon a határtalan munkán, amit Kovács 

Lajos évek óta a fénycsapdák anyagainak a feldolgozásával végez. Volt annak 

idején egy országos fénycsapdahálózat kb. 40 állomással, és a „nagylepkék“ 

kiértékelése az ő feladata volt. Így például az 1968-as évben fogott anyagból 

több mint 200 000 lepkét határozott meg. Egy rakás füzetet mutatott nekem, 

melyekbe minden fajt napok szerint szortírozva és egyedszámokkal ellátva és 

ceruzával volt bejegyzett. Sok adatot szabad volt kiírnom és saját publikáció-

imhoz felhasználnom. Ennek során mindig merültek fel egyes fajoknál problé-
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mák, melyeket vég nélkül megvitathattunk, gyakran még levél útján is. Példá-

ul miért fordul elő az Agrodiaetus damon (1. ábra) Magyarországon csak 

egész kevés helyen, és ott csak az Onobrychus arenaria-n él, miközben ez a 

boglárkafaj Alsó-Ausztriában minden, csak nem valamennyire is természetes 

réten megtalálható (annak idején!) és főleg az Onobrychus sativa-n él, és az 

akkori ismeretek szerint Stájerországban ismeretlen volt. Ez volt 40 évvel ez-

előtt, és ma Alsó-Ausztriában nincs már szinte egyetlen egy rét se, amely nap-

pali lepkék számára „használható“ lenne.  

Beszélgetéseink azonban főleg a fénycsapdák körül forogtak, és minden 

körül, ami azzal kapcsolatos: abiotikus és biotikus behatásokról, valamint ösz-

szehasonlításokról saját fénycsapdáim eredményeivel, melyeket hosszú éve-

ken keresztül Ausztriában üzemeltettem. Jóllehet megjelent a magyar fény-

csapdákban néha valami újdonság is, mint pl. az Apamea tallosi (melyet ma az 

A. syriaca alfajának tartanak), de a legtöbb feltűnő dolgot a fenológiákban le-

hetett találni. Így például észrevettem, hogy a Spilosoma lutea (2. ábra) fajnak  

néhány dél-magyarországi fénycsadaállomáson nyilvánvalóan két törzse van: 

egy kétgenerációs, repülési maximummal májusban és augusztusban, és egy 

egygenerációs, július elején. Egyre tovább észak felé csökkent az egygeneráci-

ós állatok részesedése, míg végül még tovább észak felé teljesen eltűntek. A 

kétgenerációsoknál is egyre gyengült észak felé a második generáció, és még 

tovább észak felé (Magyarországon kívül) ezek maguk is egygenerációssá vál-

tak.  

Az első ötletem szerint: talán két különböző fajról van itt szó? Kértem Ko-

vács Lajost, hogy tegye nekem félre valamennyi S. lutea-t, melyek amúgy is 

eldobásra kerültek volna, és meg akartam próbálni, hogy nagy szériák alapján 

különbségeket találjak. Ez sajnos nem sikerült, de különben is, ahogy az 1971-

es anyagok feldolgozásával foglalkozott, 1971 júliusában elragadta tőlünk a 

halál.  

Egyszer voltunk együtt a Sas-hegyen (4. ábra), Budapest határán, de nem 

tudom, hogy ott egyáltalán valamit gyűjtöttünk-e. Többször meghívott a Ba-

ross utcai lakására is, rézsút szemben a múzeummal, ahol a feleségével na-

gyon szűkösen élt, mert 1969-ben egy távolabb fekvő nagyobb lakásból ide 

költöztek, és az új lakás a sok bútornak túl kicsi volt. Hogy ő a saját lakásában 

tudományosan dolgozhasson, mint ahogy én ezt jelenleg teszem, ez okból egy-

általán nem volt lehetséges.  

1971 júliusában kaptam meg halálának hírét. Jóllehet ebben az évben, és a 

következő években is gyakran voltam Magyarországon és özvegyét, „Ica né-

nit“ is mindig meglátogattam, de egyszer már nem találtam a lakásában, és a 
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leveleimre se jött többé válasz. Minden esetre Kovács Lajos, egy barátságos és 

előzékeny kolléga, a lepkék egy határtalanul lelkes ismerője, sokkal erőtelje-

sebben megmaradt az emlékezetemben, mint sok más ember, akiket valaha is 

ismertem. 

A következő években rendszeresen a budapesti múzeumban voltam, mint 

a SIEEC (Symposium Internationale Entomofaunisticum Europae Centralis = a 

Középeurópai Entomofaunisztika Nemzetközi Szimpóziuma) állandó bizottsá-

gának tagja, ahol Kaszab Zoltán igazgató, ügyes titkárnőjével, Veszprémy 

Magda asszonnyal együtt, elsőrangú szervezésről gondoskodott. 1973-ban az-

után Budapesten volt egy nagy és jól látogatott összejövetele a közép-európai 

rovartani faunakutatóknak, de „Lajos bácsi“ ott már nem tudott köztünk lenni.  
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Abb. 5. V. Internationales Symposium für die Entomofaunistik Mitteleuropas 

Budapest, 1973 und Mitglieder des ungarischen Organisationskomitees. 

5. ábra. Az V. Nemzetközi Közép-Európai Rovarfaunisztikai Szimpózium ren-

dezői 



Ungarische Übersetzung: Rézbányai László (Ladislaus Rezbanyai-Reser).  

Bemerkungen des Übersetzers: Der Österreicher Hans Malicky hat sich am Anfang seiner 

Laufbahn in erster Linie mit Gross-Schmetterlingen beschäftigt. Auch mehrere Publikationen von 

ihm bezeugen dies. Später hat er jedoch allmählich auf die Erforschung der Köcherfliegen über-

gangen, bei denen er ein von den heute bekanntesten "Weltspezialisten" geworden ist.  

 

Magyar fordítás: Rézbányai László.  

A fordító megjegyzése: Az osztrák Hans Malicky pályafutása kezdetén elsősorban nagylepkékkel 

foglalkozott. Több publikációja is tanúskodik erről. Később azonban fokozatosan áttért a tegzesek 

kutatására, ahol korunk egyik legnevesebb „világ-specialistája“ lett.  

 

Bemerkungen des Redaktors:  

Die Witwe von Lajos Kovács (Tante Ica) hat in einem mir adressierten Brief 1979 die folgenden 

geschrieben: "Malicky waren sehr guter Freund und Mitarbeiter von Lajos. Wenn er in Budapest 

war, hat er seine Freizeit immer bei uns verbracht, vor 10 Jahren, als wir noch in Buda wohnten, 

und auch jetzt besucht er mich immer wieder, wenn er nach Pest kommt." 

 

A szerkesztő megjegyzése:   

Kovács Lajos özvegye (Ica néni) egy hozzám küldött 1979-es levelében a következőket írta: 

„Malicky igen jó barátja és munkatársa volt Lajosnak, ha Pesten járt mindég szabadidejét nálunk 

töltötte, még míg Budán laktunk is, ezelőtt 10 évvel, s ha most Pestre jön engem mindég megláto-

gat.” 
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