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Előszó 
 

Tudomásom szerint eddig még sehol sem jelent meg nyomtatásban Kovács 

Lajos személyéről és lepkészeti munkásságáról valamiféle „hivatalos“ mélta-

tás, megemlékezés. Én se érzem magam arra hivatottnak vagy képesnek, hogy 

egy ilyen nekrológot megalkossak. Bár közel álltam hozzá, annyira nem ismer-

tem ezt a különleges, értékes egyéniséget se személyesen, se szakmailag.  

Az  interneten publikált németnyelvű önéletrajzomban mégis megjelent 

néhány gondolatom vele kapcsolatban. Az idetartozó részek (eredetiben lásd 

lent) magyar nyelvű fordítását szeretném ezért itt kiragadva külön közreadni 

és ezzel a magyar lepkészeti kutatás számára jobban hozzáférhetővé tenni. 

Még akkor is, ha ezek csak töredékei egy, a személyével kapcsolatos méltatás-

nak. Gondolom ezzel sikerül egy apró mozaikkövet hozzáadnom Kovács La-

jos emlékéhez.  

 

Emlékek, gondolatok Kovács Lajosról 

 

A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen nem volt lehetőségem arra, 

hogy közvetlen úton rovartani szakember legyek. Tanárokat akartak kiképez-

ni, nem tudósokat. Ezért rovartant privát, mint mellékszakot kellett választa-

nom. Tanáraim ezen a téren Dudich Endre professzor és Loksa Imre docens 

voltak (Loksa később mint Dudich utódja szintén professzor lett), mindketten 

annak idején nagyon híres és kedves tudósok, bár nem lepkész szakemberek. 
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A legtöbb egyetemi társat és társnőt 

nem nagyon érdekelték speciális te-

rületek, ők egyszerűen valami szak-

mát szerettek volna kitanulni. Csak 

egyetlen egy, nálam valamivel idő-

sebb társ ült mellettem a tanulmá-

nyok ezen értékes óráiban, éppen az a 

Mahunka Sándor, aki már a József 

Attila Gimnáziumban is velem együtt 

teljes szívvel a rovarászat mellett volt.  

     Mindez azonban egyáltalán nem 

elégített ki engem. Túl kevés szó esett 

ennek kapcsán a nappali és éjszakai 

lepkékről. Ezt közöltem is tanáraim-

mal, mire ők engem a Magyar Termé-

szettudományi Múzeum Állattárához 

küldtek, ahol az annak idején legis-

mertebb magyar lepkész, Kovács Lajos, és a már akkor világhírű  molylep-

kész, Gozmány László dolgoztak. Ők nagyon szívélyesen fogadtak és megen-

gedték, hogy a nagy gyűjteményt bármikor meglátogathassam, munkájukban 

megfigyelhessem őket, tanácsot kérhessek és segítséget a lepkék meghatározá-

sában. Ezeket az engedélyeket azután nagyon buzgón ki is használtam, és e 

rendszeres látogatások következtében lassacskán valóban egy „lepkész“ lett 

belőlem. 

Na jól van, mondtam magamnak, Gozmány László, a lepkegyűjtemény 

vezetője tényleg egy nagyon kedves, szívélyes, segítőkész ember, de engem a 

„nagylepkék“ érdekelnek. Így egyre inkább Kovács Lajos mellett lehetett en-

gem megtalálni. Ő a nagylepkék jó ismerője volt, de egy a „régi iskolából“ 

származó kutató, aki minden példányt a kinézete, külső megjelenése alapján 

akart meghatározni. Valóban az volt a hír felőle, hogy ő a legtöbb fajt még a 

sötétben is felismeri, még akkor is, ha a lepke a háta mögött van. Mi azonban 

tudjuk, hogy egy biztos határozás sok esetben ez majdnem vagy teljesen csak 

az ivarszervek alapján lehetséges, és ő az ivarszervek vizsgálatával csak kivé-

teles alkalmakkor foglalkozott. Ennek ellenére, ahogy munkáját megfigyeltem 

lassan eltanultam tőle, hogyan lehet a legtöbb hazai nappali és éjszakai lepkét, 

akár még egyetlen egy megviselt elülső szárny alapján is azonosítani.  

Ebben az időben – akadémiai státuszban  –  a magyarországi fénycsapda-

hálózat munkatársa volt. A tölcsér formájú csapdák (Jermy-típus) akkor még 

130 Rezbanyai-Reser:  Emlékek Kovács Lajosról 

1. ábra. Kovács Lajos állattári dolgozó 

asztalánál az 1960-as évek végén 



hagyományos, normál égőkkel működtek, tehát messze nem fogtak olyan sok 

rovart mint a csapdák manapság fénycsövekkel, kevert fényű vagy higanygőz-

lámpákkal. Kovács Lajos a begyűjtött anyagot megszakítás nélkül, nagyon 

hatékony tempóval dolgozta fel és a gyűjtési adatokat pontosan feljegyezte. 

Mivel azonban ezek a feljegyzések rendszerint ceruzával, naponként elkülönít-

ve kerültek folyamatosan kis füzetkékbe, hosszú, áttekinthetetlen és ma már 

csak nehezen olvasható naplók álltak elő ebből a tevékenységből, melyeket 

más kutatók később ennek ellenére részben mégis már kiértékeltek. 

Amit az ő oldalán így megéltem, az egész rovartani pályafutásomra rá-

nyomta a bélyegét, ez igaz úgy a „hivatalon kívülire“ mint később a hivatalos-

ra. Az eredmények kiértékelését egykori mesterem meglehetősen elhanyagol-

ta. Főleg ezen a területen, de ami a begyűjtést és az adatok rögzítését is illeti, 

később sokat fáradoztam azon, hogy magamat továbbfejlesszem. Így sikerült 

is bizonyos különleges, egyéni módszereket kidolgoznom. 

     Kovács Lajos egy nagyon nyugtalan, heves ember is volt. Ez munkájára 

kifejezetten pozitív hatást gyakorolt, azonban nem az emberek közötti kapcso-

lataira. Közvetlen, nyílt és őszinte szavaival nagyon hamar tudott valakit meg-

sérteni, jóllehet ő ezt biztosan nem mindig akarta. Azonban ez volt az ő egyéni 

módja! Csak az maradhatott meg a közelében, aki ezt a stílust valahogy el tud-

ta viselni. Amikor nála voltam, már pár szó után világos lett előttem, hogy egy 
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2. ábra. Részlet, feljegyzés Kovács Lajos tompai (1966–1969) összesített fénycsapda 

füzetéből. (A komlói Regiograf Intézet könyvtárának szívességéből.)  



jó, vagy egy rossz napja van.  

“– Ezt a lepkét jól agyoncsaptad!  

– És még elvárod tőlem, hogy megha-

tározzam?  

– Próbáld meg először magad, ha köz-

ben nem megy el a kedved az egész-

től!” – és hasonlók.  

    Hogyha már a kezdetben rosszul 

nézett ki a dolog, hamarosan búcsút 

vettem tőle, mégpedig minden sértő-

dés nélkül, és vártam egy “jobb” nap-

ra, amelyen órák hosszat kész volt ar-

ra, hogy mindenfélét mutasson nekem, 

felvilágosításokat adjon, különösen ah-

hoz, hogy hogyan lehet egymáshoz 

nagyon hasonló fajokat néha csak a 

szárnyon látható egy pont vagy egy 

vonal alapján egymástól elkülöníteni. 

Ezen a módon Kovács Lajos lassacs-

kán, 1971-ben bekövetkezett haláláig, 

egy valóban apai barátom lett. Több-

ször meghívott magához haza még 

vacsorára is, ahol egy gyermektelen 

házasságban feleségével – Ica nénivel – 

szerény körülmények között élt.  

    Az Ő oldalán ismerkedtem meg és 

barátkoztam össze az akkori időszak több, kezdő fiatal magyar lepkészével: 

Varga Zoltánnal (Debrecen), valamint Mészáros Zoltánnal és Vojnits And-

rással (Budapest), akik később Magyarországon magas tudományos pozíciók-

ba kerültek. Sokszor volt velünk a fiatalon elhunyt Tallós Pál is.  

Lepkészeti gyűjtéseim a Kőszegi-hegység területén alapokat szolgáltattak 

első rovartani publikációimhoz, mégpedig két jelentéshez Magyarország fau-

nájára új fajokról (Hyppa rectilinea és Hydraelia testaceata = sylvata),  melyek 

a Rovartani Közleményekben (Folia Entomologica Hungarica) 1968. ill. 1969. 

években jelentek meg. A kéziratok létrejövetel azonban meglehetősen kalan-

dos volt. A viszonylag rövid és tömörített, de mégis megfelelően kimerítő 2-3 

oldalas szöveget anyanyelvemen, magyarul írtam, példaképül bizonyos ismert 

magyar rovarászok publikációit követve. Amint elkészültem, mindkét kézira-
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3. ábra.  A Jermy-féle fénycsapda szerke-

zeti rajza (Balás & Sáringer 1982, p. 206, 

36. ábra) 



tot természetesen Kovács Lajosnak 

adtam és arra kértem, hogy kritikus 

szemmel nézze át azokat. Ezt ő 

örömmel meg is tette, de kritikusab-

ban azt már nem tehette volna senki. 

A rövid szövegekben a szórend 

minden mondatban átalakításra ke-

rült, a legtöbb szó valami más szó-

val lett kicserélve, a javítások szinte 

olvashatatlanok voltak. Nem is is-

mertem rá ismét a kézirataimra. A 

végén az volt az érzésem, hogy én 

nyilvánvalóan alig tudok magyarul.     

Ilyen emlékeim vannak Kovács La-

josról. Tapasztalataim szerint ő csak 

egyetlen igazságot ismert, az ő saját 

igazságát. Egy tudós, egy kutató 

részéről lehet ezt feltétlenül rossz 

tulajdonságnak nevezni? Aligha, 

főleg ha rendszerint igaza is van. 
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4. ábra. Kovács Lajos araszolólepke füze-

te a Magyarország Állatvilága sorozatban 

(XVI. kötet, Lepidoptera, 8. füzet, 55 p.) 

A szerkesztő megjegyzése: A következő oldaltól az eredeti szöveg-

kivonatot közöljük Rézbányai László (Ladislaus Rezbanyai-Reser) 

önéletrajzából (lásd: http://reserentomologie.uw.hu), melyben német 

nyelven emlékezik meg Kovács Lajosról. 
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Ausschnitte aus der Autobiographie von Ladislaus Rezbanyai-Reser 

(Luzern) 

 

An der "Eötvös Lóránd"-Universität in Budapest war nicht möglich, auf ei-

nem ordentlichen Weg Fachentomologe zu werden. Man wollte Schullehrer, 

und nicht Wissenschaftler ausbilden. So musste ich "Entomologie" privat, als 

Nebenfach wählen. Meine Lehrer dabei waren Prof. Endre Dudich und Doz. 

Imre Loksa (später ebenfalls Professor, als Nachfolger von Dudich), beide da-

mals sehr berühmte, und liebenswürdige Wissenschaftler, wenn auch keine 

Lepidopterologen. Die meisten Schülerkollegen und -kolleginnen interessier-

ten sich für nichts Spezielles, sie wollten lediglich etwas erlernen. Nur ein ein-

ziger, ein etwas älterer, sass neben mir bei diesen wertvollen Stunden des Stu-

diums, ausgerechnet Sándor Mahunka, der schon im Gymnasium mit vollem 

Herzen mit dabei war!  

 Dies alles befriedigte mich aber ganz und gar nicht. Zu wenig kamen dabei 

die Tag- und Nachtfalter zum Vorschein! Dies habe ich meinen Lehrern auch 

erörtert, worauf sie mich in die Zoologische Staatssammlung des Ungarischen 

Naturwissenschaftlichen Museums schickten, wo der damals bekannteste un-

garische Amateurlepidopterologe, Lajos Kovács, und der schon jenerzeit 

weltberühmte Microlepidopterologe, László Gozmány, gearbeitet haben. Sie 

haben mich auch sehr freundlich empfangen und mir erlaubt, jederzeit in der 

grossen Sammlung vorbeizukommen, bei der Arbeit zuzuschauen, und um 

Ratschläge oder Bestimmungshilfe zu bitten. Davon habe ich dann auch sehr 

eifrig Gebrauch gemacht, und durch diese regelmässigen Besuche bin ich nun 

allmählich wirklich ein Lepidopterologe geworden.  

 Also gut, habe ich mir gesagt, László Gozmány, der Vorsteher der Lepi-

dopterensammlung, ist ein sehr netter, liebenswürdiger, hilfsbereiter Mensch, 

aber ich interessiere mich für die Macrolepidopteren! So schlug ich mich im-

mer mehr auf die Seite von Lajos Kovács. Er war ein sehr guter Kenner dieser 

Gruppe, aber ein Forscher der alten Schule, der alle Arten nach ihrem Ausse-

hen erkennen wollte. Tatsächlich hat man gesagt, er erkennt die meisten Arten 

auch im Dunkeln und auch wenn sich diese hinter seinem Rücken befinden. 

Wir wissen jedoch, dass in vielen Fällen dies beinahe oder ausschliesslich nur 

nach den Genitalien möglich ist, und er hat die Genitalien der Falter nur aus-

nahmsweise unter die Lupe genommen. Trotzdem habe ich von ihm beim Zu-

schauen langsam erlernt, die meisten einheimischen Tag- und Nachtgrossfal-

terarten sogar nach einem einzigen, beschädigten Vorderflügel bestimmen zu 

können.  
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 Er organisierte in Ungarn ein breitmaschiges Lichtfallennetz mit mehreren 

Fangstationen. Die trichterförmigen Fallen (Typ "Jermy") waren damals noch 

mit herkömmlichen Glühbirnen ausgestattet, haben also weitaus nicht so viele 

Insekten erbeutet wie heutige Fallen mit Blauröhren, Mischlicht- oder Queck-

silberdampflampen. Lajos Kovács hat das gesammelte Material ununterbro-

chen, in einem sehr effektiven Tempo bearbeitet und die Fangergebnisse ge-

nau notieret. Da er diese jedoch in kleinen Heftchen, und meist mit Bleistift, 

nach Tagen gesondert und fortlaufend eintrug, entstanden daraus lange, un-

übersichtliche und heute nur noch mit Mühe lesbare Tagebücher, die von an-

deren Forschern später zum Teil doch schon ausgewertet wurden. 

 Was ich an seiner Seite erlebt habe, hat meine ganze entomologische 

Laufbahn, sowohl ausserberuflich als auch später beruflich, entscheidend ge-

prägt. Aber eben: Die Auswertung der Fangergebnisse hat mein Meister ziem-

lich vernachlässigt. Vor allem auf diesem Gebiet, aber auch was Aufsammlung 

und Registrieren angeht habe ich mich später sehr bemüht, mich weiter zu 

entwickeln. So habe ich an diesen Gebieten auch manche besonderen, eigenen 

Methoden erarbeitet.  

 Andererseits war Lajos Kovács ein sehr unruhiger, impulsiver Mensch. 

Dies wirkte bei seiner Arbeit sehr positiv aus, nicht aber bei seinen zwischen-

menschlichen Beziehungen. Er hat allzu rasch jemanden mit seinen direkten, 

offenen und ehrlichen Worten beleidigt, obwohl er dies wohl sicher nicht im-

mer unbedingt wollte. Das war eben lediglich seine Art! Nur wer diesen Stil 

irgendwie ertragen konnte, blieb an ihm hängen. Schon nach wenigen Worten, 

als ich zu ihm kam, wusste ich, ob er heute einen guten, oder einen schlechten 

Tag hatte. "Diesen Falter hast Du aber schön totgeschlagen! Und du erwartest 

noch von mir, dass ich ihn bestimme? Versuche du es zuerst selber, wenn dir 

die Lust dabei nicht vergeht!" Und Ähnliches! Wenn es am Anfang schon 

schlecht aussah, nahm ich also bald Abschied, und war nicht beleidigt, son-

dern wartete auf einen "besseren" Tag, an dem er stundenlang bereit war, mir 

alles zu zeigen, zu erklären, darunter vor allem wie man einander sehr ähnli-

che Arten manchmal nur durch einen Punkt oder einen Strich auf den Flügeln 

unterscheiden kann. Auf diese Weise ist er mir langsam, bis zu seinem Able-

ben im Jahre 1970, ein väterlicher Freund geworden. Ich wurde von ihm mehr-

mals auch privat, zu ihm nach Hause zum Abendessen eingeladen, wo er mit 

seiner Frau in einer kinderlosen Ehe ziemlich bescheiden lebte.  

 An seiner Seite traf und befreundete ich mich aber auch mit den "besten" 

der damals jungen ungarischen Lepidopterologen (jenerzeit gab es leider allzu 

wenige von denen): Zoltán Varga (Debrecen), sowie Zoltán Mészáros und 
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András Vojnits (Budapest), die in Ungarn später in hohen wissenschaftlichen 

Ämtern tätig wurden, aber auch der bald jung verstorbene Pál Tallós war oft 

dabei.  

 Meine Aufsammlungen im Günser-Gebirge (Kőszeg) lieferten Grundlagen 

zu meinen allerersten entomologischen Publikationen, und zwar zwei Neu-

meldungen für die Fauna Ungarns (Hyppa rectilinea und Hydraelia testaceata 

= sylvata), die in der " Folia Entomologica Hungarica"  1968 und 1969 veröffentlicht 

worden sind. Die Entstehung dieser Manuskripte war aber ziemlich abenteu-

erlich. Die relativ kurzen und bündigen, aber doch ausführlichen Texte von je 

2 bis 3 Seiten habe ich in meiner Muttersprache, ungarisch verfasst, wobei 

manche, von bekannten ungarischen Entomologen geschriebene Publikatio-

nen als Vorbilder dienten. Als ich fertig war, habe die beiden Manuskripte 

selbstverständlich Lajos Kovács gegeben und ihn gebeten, diese kritisch 

durchzulesen. Er hat dies auch mit Freude getan, noch kritischer wäre es aber 

nicht möglich gewesen! Im kurzen Text sind alle Sätze umgestellt worden, die 

meisten Wörter mit anderen Wörtern ersetzt, die Korrekturen waren kaum zu 

entziffern, ich habe das alles kaum wieder erkannt! Am Schluss habe ich das 

Gefühl gehabt, dass ich wohl kaum ungarisch kann!  

 So war eben Lajos Kovács! Nach meinen Erfahrungen hat er nur eine 

Wahrheit gekannt, seine eigene! Ist das für einen Wissenschaftler unbedingt 

eine schlechte Eigenschaft? Wenn er oft recht hat, dann wohl kaum!  
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