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Aligha van még egy lepkész, akinek a magyar lepidopterológia annyit köszön-

hetne, mint dr. Kovács Lajosnak. És ebben nemcsak az ő félelmetes tudása, 

gazdag tapasztalata, éles szemű meglátásai, óriási munkabírása, személyes 

hatása van benne, hanem mindenekelőtt az a szemléletmód és kutatási irány, 

amelyből ma szinte egy egész generáció (vagy több generáció) él. Ezek nem-

csak lepkészek, hanem mindazok az alap- és alkalmazott kutatásban tevékeny-

kedő rovarászok, akik szakmai pályáján a fénycsapdás gyűjtés, mint módszer 

és adatforrás meghatározóvá vált. Lajos bácsi, mert máig így emlegetem, két 

jelentős forrásból, két példaadó életműből merített. Az egyik a magyar ento-

mológia doyenjéé, Jermy Tibor akadémikusé, aki nemzetközi tapasztalatok 

alapján kifejlesztette, és a növényvédelmi gyakorlatba bevezette a ma Jermy-

típusúként ismert fénycsapdát, amelynél máig számos bonyolultabbat al-

kottak, de egyszerűségét és praktikus használhatóságát tekintve jobbat aligha. 

Lajos bácsi meglátta, hogy ez az eszköz a növény-és erdővédelmi praktikus 

haszna mellett a faunisztikai adatgyűjtés hatékony eszközévé válhat. A másik 

forrás a hazai fitocönológia szemlélete, amelyet számára Zólyomi Bálint aka-
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démikus közvetített. A természettudományi múzeum növénytárának Zólyomi 

Bálint vezette kutatócsoportjával való együttműködés vezette rá Őt arra, hogy 

a rovarok aktivitásán alapuló kvantitatív adatgyűjtések a fitocönológiai vizs-

gálatokkal párhuzamba állítható eredményekhez vezetnek. És mivel Lajos bá-

csi az 50-es években a Magyar Természettudományi Múzeum legeredménye-

sebben publikáló munkatársainak egyike volt (tessék belelapozni a MATAR-

KA-n a Folia Entomologica Hungarica és az „Annales” ekkori számainak tar-

talomjegyzékébe!), munkájának hatása egyik irányban sem maradt el.  

A dr. Szontágh Pál vezetésével kiépülő erdészeti fénycsapdahálózat ettől 

kezdve lényegében Kovács Lajos szinte emberfeletti munkabírással végzett 

tevékenységére épült. Ennek kapcsán két jellemző idézetet írok ide. Az első 

Szontághtól való: „A begyűlt anyag rendszerezését és meghatározását a Nem-
zeti Múzeumban dr. Kovács Lajos végzi páratlan szaktudással és energiával. 
Adatait havonta, jelentés formájában közli az Erdővédelmi Állomásokkal.” A 

másik jóval szomorúbb, Lajos bácsi talán legjobb barátjának, dr. Issekutz Lász-

lónak 1972. április 7-én hozzám írt leveléből való: „Lajos Barátom halála mé-

lyen megrendített. Egy fél évszázados baráti kötelék szakadt ketté... Vele kap-
csolatban igazán helytálló az a banális mondás, hogy pótolhatatlan űrt hagyott 
maga után. A fénycsapdahálózat működése is meg fog szűnni, ha ugyan máris 
meg nem szűnt. Ki is rendelkezik a hozzá hasonló tehetséggel és fanatikus 
munkabírással, hogy a fénycsapdák anyagát fel tudná dolgozni?” Szerencsére, 

az akkor már súlyosan beteg Issekutz Lászlónak ez a borús jóslata nem vált 

valóra, többek közreműködésének, mindenekelőtt az ERTI kutatóinak, Leskó 

Katalinnak és Szabóky Csabának köszönhetően. Ha pedig belegondolunk ab-

ba, mennyien vagyunk, akik vagy ennek az adattömegnek, vagy egyáltalán a 

fénycsapdás adatgyűjtésnek köszönhetően dolgozhattunk és publikálhattunk, 

akkor elmondhatjuk, hogy Lajos bácsi példamutató tevékenysége sokunk tu-

dományos pályáját egyengette. A veszély tehát nem az általa megalapozott 

„tudás-tőke” hiányában, sokkal inkább a fénycsapdarendszer megfelelő szintű 

anyagi támogatottságának a hiányában van, holott máig ez a hazai erdészeti 

rovartani kutatás és prognosztika egyik fő pillére. Továbbmenve: a globális 

klímaváltozásnak az élővilágra gyakorolt hatásának is a rovarfajok gyakorisá-

gának és aktivitásuk változásainak a regisztrálása az egyik legérzékenyebb 

jelzője, amelyet a fénycsapdák segítségével végezhetünk el. Ezt a trendet a ma-

ga idejében Kovács Lajos még nyilván nem érzékelhette, de felkészített ben-

nünket arra, hogy „fogadóképesek” legyünk az efféle változásokra. Abban is 

jelentősen megelőzte a korát, ahogyan két, összesen 140 oldal terjedelmű, máig 

alapműnek számító közleményében összeállította Magyarország nagylepkéi-
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nek kritikai elterjedési jegyzékét (Folia Entomologica Hungarica 1953, 1956). A 

hatalmas adatmennyiséget tömörített formában közölte, Magyarország terüle-

tét betű-szám kódos négyzethálóra osztva fel, ahol az egyes négyzeteken belül 

további betűk jelölték az egyes lelőhelyeket (1. ábra). Ezzel a modern hálótér-

képezés hazai előfutára lett. 

A másik irányú hatás a hazai zoocönológiában mérhető le, még hozzá nem 

csekélyebb munkában, mint Balogh János: Die Lebensgemeinschaften der 

Landtiere c. könyvében. Ennek az éjszakai aktivitású rovarok csapdázásáról 

szóló fejezete (pp. 243–254) gyakorlatilag teljesen Kovács Lajos közleményeire 

(1953, 1957) és publikálatlan adataira épül. A csapdázásos módszerek eredmé-

nyeit és hibáit tárgyaló bekezdés az alábbi mondatokkal kezdődik (ford.: VZ): 

„Ezzel a kérdéssel Kovács (1957) behatóan foglalkozott, és a továbbiakban az ő 
eredményeit szeretném visszaadni. Nem igényel további magyarázatot, hogy 
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lényegesen eltérő eredmények várhatók, ha az állatokat az élőhelyükön keres-
sük fel és gyűjtjük be, mint ha azokat valamilyen vonzó ingert felhasználva 

egy általunk meghatározott helyre koncentráljuk. Ő az előbbieket direkt, az 
utóbbiakat indirekt módszereknek jelöli.” Sajnos, ezek az eredmények csupán 

ebben a könyvben, és nem Kovács Lajos akadémiai kandidátusi, vagy akár 

doktori disszertációjának téziseiként fogalmazódtak meg. A napi 12 órai meg-

feszített munka után cédulákra, apró betűs szálkás kézírással megírt feljegyzé-

sek sohasem álltak össze egy nagyobb szabású írásművé, ami a hazai rovarta-

ni szakirodalom örök kára. Ez valóban pótolhatatlan veszteség, akkor is, ha 

hasonló indíttatású munkákban ma már nincs hiány.  

Az előbbiek mellett szinte háttérbe szorult Kovács Lajos szinte páratlan 

adottsága: a minuciózus különbségek éles szemű meglátása és diagnosztizálá-

sa, amely olykor kemény kritikai megállapításokkal párosult. Itt azonban már 

ki kell lépnem az objektív tudományos eredmények köréből, és személyes él-

ményeimet kell megosztanom Olvasóimmal. Rovarokat általános iskolás ko-

rom óta gyűjtök. A Debreceni Egyetemen deponált gyűjteményem legrégebbi 

darabja egy 1948-ból származó, még gombostűre tűzött halálfejes lepke. Akko-

riban válogatás nélkül gyűjtöttem „tücsköt-bogarat”. Gimnazista koromra 

láttam be, hogy ez így nem megy tovább, és attól kezdve a szitakötők, az egye-

nesszárnyúak (hála Nagy Barnabás atyai támogatásának!) és legfőképp a lep-

kék maradtak meg. Mivel a Nagyállomás előtti Petőfi tér mellett az Egyetem 

tér volt az, ahová a leghamarabb szereltek fel nagy fényerejű lámpákat, eleinte 

ívlámpákat, majd a 60-as évektől higanygőzlámpákat, az Egyetem tér vált esti 

fő „vadászterületemmé”, ahová a legkülönfélébb rovarok tömegesen gyűltek 

össze, hiszen a Nagyerdő környékén más, nagy erejű fényforrás akkoriban 

nemigen volt.  

Az évek folyamán, gyűjtéseim során úgy 400 körüli éjjeli nagylepkefaj 

gyűlt össze, jól-rosszul meghatározva, ezért tovább kellett lépnem. Az egye-

tem akkori állattani intézetébe bemenve eleinte Koppányi Tibor segítgetett 

nekem. Aztán, jellegzetes orrhangján közölte velem (ez az 1954-55-ös tanév 

telén történt), fel kellene mennem a természettudományi múzeumba dr. Ko-

vács Lajoshoz, akiről sokatmondóan csak annyit közölt velem, hogy „szeret 
péniszvizsgálatok alapján egy fajból kettőt csinálni...”. Amikor mindezt otthon 

elmondtam, történész édesapám megállapította, hogy Kovács Lajost ő ismeri, 

hiszen Lajos Bácsi eredetileg történész-levéltáros volt, sőt a Fővárosi Levéltár 

igazgatója, akit az 1948-as politikai fordulat idején kényszernyugdíjaztak, ami-

nek édesapám véleménye szerint az lehetett az oka, hogy a „felszabadulásról” 

alkotott véleményének keresetlen szavakkal adott hangot. Ez hihető is, hiszen 
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egy másik hasonló esetről, Andreánszky Gábor báró, professzor nyugdíjazásá-

ról hasonló stílusban beszélt később velem, megnevezve néhány felelőst is az 

akkori professzorok közül. Tudomásom szerint csak rokonának, Szentágothai 

János akadémikusnak köszönhetően kaphatott a múzeumban egy szerény tisz-

teletdíjjal járó állást, mint lepkész.  

Így felmentünk Budapestre, és egy kétfelé nyitható nagy fekete dobozban 

(máig megvan) magammal vittem vagy 200 válogatott példányt. Ahogy odaér-

tünk a gyűjteménybe, egy a székre tornyozott köteteken plédbe csavarva gör-

nyedten ülő filigrán alkatú embert pillantottam meg (a múzeumban akkoriban 

„szénszünet” volt), akit a dobozban levő lepkék szemmel láthatóan jobban 

érdekeltek, mint mi. Édesapámat röviden üdvözölte, majd nekem tett fel né-

hány villámkérdést a lepkékkel kapcsolatban. Utána a kinyitott dobozt az orra 

elé tartva felszólított, hogy kövessem, és a dobozzal együtt elviharzott a belső 

szobába, ami a tulajdonképpeni dolgozószobája volt (mint később megláttam, 

a külső szobában a fénycsapda-anyag vizsgálata zajlott). Édesapám rögtön 

észrevette, hogy itt rá már „nincs szükség”, pár szóban megbeszéltük, melyik 

vonatnál találkozunk, és eltávozott. Utána vagy két óra hosszat a kérdések és 

az instrukciók egyvelege zajlott. Felhívta a figyelmemet, hogy aki komolyan 

akar foglalkozni a lepkékkel, annak a növényeket és a növénytársulásokat is 

ismernie kell. Beszélt a Zólyomi Bálint csoportjával közösen végzett 

„hársbokorhegyi programról”, beszélt a bátorligeti „tervgyűjtésekről”, és bíz-

tatott a Nyírség kutatására. Akkoriban még keskenyvágányú erdei vasút vitt 

ki a Guthi-erdőben levő, azóta elpusztult turistaházhoz, ahol Petromax lámpá-

val tudtam gyűjtéseket végezni. Igyekeztem mindent elolvasni, amit Soó Re-

zső professzor és munkatársai (a „Debreceni Iskola”) a Nyírség vegetációjáról 

írtak. Így 1956-ra összeállt egy kis faunisztikai munka, amelyet Lajos Bácsi 

eleinte kemény kritikával illetett, majd aztán alaposan átíratott velem, több 

menetben is. Ennek meg is lett az eredménye, mert éppen egy héttel érettségim 

előtt már megjelenhetett első írásom a Rovartani Közleményekben, a mai Folia

-ban. Ekkor csodálhattam meg először Lajos bácsi fajismeretét, ami tovább mé-

lyült, amikor láthattam a fénycsapdaanyagok feldolgozását, sőt egy idő után, 

gyakorlásképpen már nekem is adott egyes dobozokat meghatározásra. Né-

hány alkalommal át is hívott a múzeummal rézsút szemben lévő lakására, ahol 

felesége, Ica néni mindig szívesen fogadott. Egy alkalommal még azt is el-

mondta, hogy neki az imponált a legjobban, hogy Lajos bácsi a világ legkülön-

bözőbb dolgaiban rendkívül magabiztos válaszokat tudott adni. Sajátos, és 

bizonyára jól is tettem, hogy Lajos bácsit sohasem tegeztem vissza, holott erre 

bőven lett volna alkalom. Közös gyűjtő utunk sem volt, bár többször kezdemé-
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nyeztem. A válasz többnyire ez volt: „Zoli, ezt ne akard, én egy ronda zsarnok 
vagyok”. Ez a kapcsolat folytatódott egyetemi éveim során és utána is, egészen 

azokig a szomorú 1971. júniusi napokig, amikor Lajos bácsit először egy elein-

te gyomorfekélynek vélt infarktus érte, majd a kórházban egy második... 

Ez alatt a közel tizenhét év alatt többször is szemtanúja lehettem Lajos bácsi 

új fajok leírását eredményező meglátásainak. Az elsők egyike volt annak a fel-

ismerése, hogy az Euxoa tritici valójában nem egy faj, hanem közelrokon fajok 

csoportja (Annls hist.-nat. Mus. natn. hung., 1952, lásd: MATARKA). E tekin-

tetben ellentétbe került a bagolylepkék akkori neves specialistájával, Ch. 

Boursin-nal. Egyikük sem engedett a maga igazából, így kapcsolatuk megsza-

kadt. Az idő Kovács Lajost igazolta, bár minden részlet még ma sem tisztázott. 

Egy következő fontos találat volt a Kovács-fésűsbagoly (Asteroscopus syriaca 
decipulae) felfedezése a makkoshotykai, majd várgesztesi fénycsapdák anya-

gából (Brachionycha decipulae Kovács, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 1966-

), amely egy kisázsiai-balkáni faj kárpát-medencei endemikus izolátuma (2. 

ábra). Ezt követte a Tallós-fűgyökérbagoly (Apamea syriaca tallosi Kovács & 

Varga, 1969; Acta zool. acad. sci. Hung.) felfedezése a sopronhorpácsi fény-

csapda anyagából, majd számos további lelőhelyről. Itt már közvetlen munka-

társként érzékelhettem Lajos bácsi meglátásainak pontosságát. Rögtön egyet-

értettünk abban, hogy ezt az új „hungaricumot” egy akkoriban elhunyt bará-
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tunkról, a tragikusan fiatalon elhunyt kiváló erdész-botanikus-lepkészról, 

Tallós Pálról kell elneveznünk. Lajos Bácsit ebben az időben kezdte el foglal-

koztatni a hazai Melitaea phoebe „kettősségének” kérdése, illetve a 

„hársbokorhegyi” phoebe önálló fajiságának kérdése is. A megoldást akkor 

rám bízta, de az akkori felemás megoldásommal nem lehetett elégedett (én 

sem voltam). A fajcsoport taxonómiája ma sem jutott teljesen nyugvópontra, 

jóllehet azóta tudjuk, hogy a hernyó küllemében, tápnövényében eltérő, gene-

tikailag elkülönült alakokról van szó. Mindenesetre, van egy „Kovács-

tarkalepkénk”, amely ismét csak egy nagyobb elterjedésű politipikus faj 

(Melitaea ornata Christoph) jellegzetes pannon endemikus izolátuma. 

Közös munkánknak a Kaszab Zoltán által gyűjtött mongóliai bagolylepke-

anyag közös feldolgozásában kellett volna kicsúcsosodnia. Miután az ezzel 

megbízott Leo Sheljuzhko, a müncheni Zoologische Staatssammlung specialis-

tája 1969-ben elhunyt, a feladat ránk hárult. Közös munkánk sajnos, Lajos bá-

csi váratlan halálával fájdalmasan korán szakadt félbe, és az első, Folia-ban, 

már Lajos bácsi halálával megjelent cikkel torzóban is maradt (5. ábra). Ez az 

esemény azonban meghatározóvá vált további pályám szempontjából, hiszen 

eleinte inkább a nappali lepkék alfaji kérdései iránt érdeklődtem. Lajos bácsi 

ösztönzése, majd a halála után rám hárult kötelezettségek nélkül talán sohase 

lettem volna bagolylepkész. Lajos bácsi hatása azonban tetten érhető volt ab-
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ban is, hogy az 50-es évek végétől egyre több gondot fordítottam egyre bővülő 

faunisztikai adataim közlésére, különösen az Aggteleki-karsztról. Ezekre az 

eredményekre több gyűjtő is felfigyelt, és a helyzet úgy alakult, hogy Szalkay 

József, Gyurovits László és jómagam részvételével 1961. július elejére közös 

gyűjtőút szerveződött Jósvafőre. A miskolci vasútállomáson találkoztunk. Ne-

kem akkor még igencsak szerény gyűjtőfelszerelésem volt, és erősen megle-

pődtem, ahogy a pesti gyorsról két alaposan felszerelkezett, számomra idős-

nek tűnő férfiú szállt le. Ennek az útnak három faunánkra új bagolylepkefaj 

lett az eredménye, kettő közvetlenül akkor, egy pedig tíz nap múlva (Photedes 
captiuncula). Egy pompás Dichagyris musiva már az első este bejött (nekem), 

ezt követte két Euxoa birivia. Utóbbiak Gyurovits László Petromax lámpájára 

jöttek, miközben ő a lámpa elé terített hálózsákján békésen szundikált. Azt, 

hogy ezek milyen érdekes állatok, Szalkay József vette észre, aki cserével rög-
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tön meg is szerezte magának az egyiket, bár ekkor még azt gondolta, hogy kis 

méretű Rhyacia lucipeta példányokról van szó. Ezt később komoly bonyoda-

lom követte. A gyűjtőútról hamarosan levélben számoltam be Lajos bácsinak. 

Ebben beszámoltam a musiva-ról és captiuncula-ról, mint faunánkra új fajok-

ról, mivel ezeket a jó öreg Hofmann (Ernst Hofmann: Die Gross-

Schmetterlinge Europas, 1894 megvolt az Egyetemi Könyvtárban) alapján meg 

tudtam határozni. A birivia-val gondban voltam, mert nem volt példányom, 

de biztos voltam benne, hogy nem lucipeta, Euxoa-nak sejtettem, és tudtam 

róla, hogy a birivia-t Wirth Tibor fogta Kassán. Így levélben hármas találkozót 

beszéltem meg a múzeumban Lajos bácsinál, azzal, hogy neki látnia kellene a 

Szalkay József birtokában levő példányt. A találkozó szerencsétlen módon 

balul ütött ki, mert miután Lajos bácsi a példányt megpillantva azonnal látta, 

miről van szó, azt hitte, hogy Szalkay József a faunára új adatot el akarta tit-

kolni előtte. Ennek jó darabig tartó kölcsönös sértődés lett az eredménye, és a 

dolog engem is bántott, hiszen az én ügyetlenségem is közre játszott.  

Szomorú, hogy amikor Lajos bácsiról van szó, legtöbbször az ilyen epizó-

dok kerülnek elő. Sajnálom, hogy ezeket is el kellett mondanom, de így teljes a 

kép. Egy élete során kellően meg nem becsült, hatalmas tudású, kiemelkedő 

műveltségű, páratlan képességű emberről van szó, akit a tudása magabiztossá 

és olykor élesen szókimondóvá tett. Munkájának gyümölcseit alig élvezhette, 
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6. ábra. A sziki ürömbagoly – Saragossa porosa kenderesiensis (Kovács, 1968) 

imágója (a szerző rajza) 



ma pedig az általa indított kutatási irány egyaránt találkozik a hosszú távú 

ökológiai vizsgálatok sürgető szükségességével, a nagy adatbázisok modern 

feldolgozási lehetőségeivel és a fénycsapdás kutatások szűkös anyagi korlátai-

val. Mindemellett, az elért eredmények azt mutatják: Lajos bácsi törékeny vál-

lain sokan állunk, idősebbek és fiatalabbak egyaránt. Azt szeretném, ha min-

dennapi munkájuk során azok is érzékelnék Lajos bácsi hagyatékának jelentő-

ségét, akik eddig csak a fénycsapda-adatbázis „bányászásával” hoztak felszín-

re értékeket, és az előzményekről személyes élményeik nem lehettek. 
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