
A Lajos bácsi jelenség 
The uncle Lajos phenomenon 

 

Vojnits András 
 
Abstract: The archivist forced to be a curator, an amateur lepidopterist, become to be the most 

recognized Hungarian lepidopterist dealing with Macrolepidoptera. His knowledge of species 

was legendary, his working capacity was unparalleled. He was considered to be a hard-tempered 

person, but he helped young people without any reward; he educated the next generation. Proba-

bly he can be considered as the most professional amateur. 

 

Key words: lepidopterology, oral history, knowledge of species, master, amateurism, professional-

ism. 

 

Author’s  address  –  A szerző címe: Vojnits András, 1096 Budapest IX, Haller utca 88., Hungary.  

E-mail cím: andras@vojnits hu 

 

 

 

 

 

     „Tanulj a tegnapból, élj a mának, és reménykedj a 

     holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne  

     hagyd abba a kérdezést.” (Albert Einstein) 

 

Ki volt Kovács Lajos, aki az Albert Einsteinnek tulajdonított életfilozófiát akár 

a magáénak is tudhatta volna? Egy szürke hivatalnok, aki messze túl élete de-

lelőjén, kilátástalan helyzetbe kerülve, kényszerűségből vált pályát, mégis egy 

tudományterület meghatározó művelője lesz? Megosztó személyiség? A fiata-

lok önzetlen segítője, vagy gáncsoskodó, összeférhetetlen alak? Profi vagy 

amatőr? Egyáltalán, minek az alapján mérlegelünk, és ki jogosít fel erre bárme-

lyikünket? Kérdezzük meg azokat, akik még ismerték Őt? Az idő múlásával az 

emlékezés szitájának egyre nagyobbak lesznek a lyukai, sok minden kihullik, 

és ami fennakad, az is változik. Hagyatkozzunk a szakma értékelésére? Sok-

szor az is szubjektív. Majd az utókor dönt? Ez igaz, bár nem mindig dönt jól. 

De egyet mindenképp megtehetünk, meg kell tennünk: ne feledjük Őt! Hogy 

miért? Éppen azt próbálom meg a magam módján elmondani, és ezért jó, hogy 

megjelenhet ez a könyv. 

Az élettörténetét nem mesélem el, arról szó esik másutt. Aki ennél többet 

akar tudni, utána lapozhat Bálint és Ronkay (2002), illetve Szabóky (2007) 
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munkájában. Az utóbbi felskicceli a különböző korok, vidékek és intézmények 

baráti – és kevésbé baráti – lepkészköreit, és egyúttal sztorik tömegén keresz-

tül jeleníti meg a helyek és az emberek szellemét, viszonyrendszerét. (Igaz, 

Kovács Lajos felsőfokú tanulmányaira nézve téves adatokat közöl1.) 

Kovács Lajos, a Lajos, Lajos bácsi. Mindnyájunknak, akik ismerték és élünk 

még, Ő mindörökké a Lajos bácsi.          

 

Találkozások és emlékezések 

Ismert szlogen, hogy a történelmet a történészek csinálják. Az emberi emléke-

zet bonyolult dolog, sokszor teljesen más színben tűntet fel eseményeket, mint 

ahogyan azt ugyanazon esemény más résztvevői átélték. Még csak hazudni 

sem kell ahhoz, hogy a tudat átformálja a valóságot – figyelmeztet Ungváry 

Krisztián történész. Így van ez a mi kis mikrovilágunkban is, ennek ellenére a 

visszaemlékezésekből sok mindent össze lehet gereblyézni.   

Interjú alanyaim az idősebb korosztályba tartoznak. „Igazi”, kizárólagos 

lepkész nincsen köztük, abból a megfontolásból, hogy ők aztán valóban tele 

lehetnek szubjektív benyomásokkal. Az anonimitás az oral history műfajában 

feltétel, bár nyilvánvaló, hogy az egyes személyeket némi fáradsággal, utánjá-

rással azonosítani lehet. Éppen ezért sürgősen leszögezem, bármiféle egybe-

esés konkrét személy viselt dolgaival csakis a véletlennek tudható be. Az ere-

deti szövegek lényegét meghagytam, csak itt-ott változtattam rajtuk. A szöve-

geket megvágtam, de néhány, hosszabb lére eresztett interjú bennmaradt. Úgy 

gondolom, ezek jól tükrözik a kort és az egykori „lepkészvilágot”. És hát per-

sze ez egy válogatás, részhalmaz, mely ugyan jól jeleníti meg az egészet, de 

mivel válogatás, már csak emiatt is szubjektív.  

 

70 feletti amatőr. Azt gondolom, tíz éves lehettem, amikor elkezdtem gyűj-

teni a rovarokat.  Szerencsém volt, valaha édesapám is gyűjtötte őket, elmon-

dása szerint a szomszédos Angol Kisasszonyoknak ajándékozta a gyűjtemé-

nyét. A nyíregyházi Nagyerdő hatalmas tölgyfái alatt a többnyire már elpusz-

tult szarvasbogarak, hőscincérek és egyéb rovarok, köztük lepkék kerültek a 

gyűjteményembe, természetesen gombostűre tűzve. 1949-ben költöztünk Bu-

dapestre, ahol az Irányi utcai általános iskolába jártam, valaha ez is az angol-

kisasszonyoké volt. A biológia szertárban csodálatos látnivalók vártak, köztük 

herkulesbogár és több hatalmas trópusi Saturnida.  Szoboszlay Miklósné volt a 

biológiai tanárom, akinek igen sokat köszönhetek, nemcsak az óráinak, hanem 

a szakköri foglalkozásainak is. Tőle kaptam Abafi-Aigner Magyarország lep-

kéi c. határozókönyvét. Elvitt a Hernád utcai iskolába, ahol bemutathattam a 
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gyűjteményemet dr. Balogh Imrének, aki az iskola igazgatója volt. Ö igazított 

el, hogy nemcsak a gombostűre tűzés helytelen, de gyűjtőhelyi cédula nélkül 

az egész mit sem ér. Javasolta, hogy valamilyen rovarcsoportot válasszak ma-

gamnak. 1953 nyarán, Békásmegyer tájékán gyűjtöttem egymagam, mikor egy 

középkorú úr megszólított és tevékenységem felől érdeklődött. Elmondta, 

hogy a Növényvédelmi Kutatóintézetben dolgozik, szívesen támogatná az 

érdeklődésemet a lepkék irányába. Bíztatott, hogy keressem fel. 1953 nyarán 

dr. Szelényi Gusztávval és csapatával,  dr. Nagy Barnabás, dr. Szalay Marzsó 

László és dr. Jermy Tibor társaságában több ízben jártam a Nagyszénáson, 

ahol ők biocönológiai kutatásokat végeztek, én pedig abban a szerencsében 

részesültem, hogy ismeretek halmazát szívhattam magamba. Az ősz során 

Guszti bácsi elvitt a Magyar Természettudományi Múzeumba, ahol bemutatott 

dr. Kaszab Zoltánnak, dr. Székessy Vilmosnak, dr. Kovács Lajosnak és dr. 

Gozmány Lászlónak.  Kaptam egy igazolványt is, „gyűjtési-ásatási engedélyt 

az ország területére” – ezt a mai napig őrzöm. Lajos bácsihoz gyakran jártam 

be a múzeumba. Természetesen elsősorban a határozásban kértem a segítsé-

gét. Számomra elképesztő volt, ahogy az általam dobozban hozott példányo-

kat megnézte, sorba rakta, majd a mindig keze ügyében lévő savanyúcukorkát 

szopogatva, közben sétálva feldiktálta a lepkék neveit. Tudása annyira lenyű-

gözött bennünket, akkori fiatalokat, hogy egyszer Mészáros Zoli fogadást 

akart velem kötni, hogy a letört csápból is képes Lajos bácsi a fajt megnevezni. 

Ebben az időben még nem működtek fénycsapdák, így az amatőr gyűjtők 

munkájára a fauna feltérképezése miatt jóval nagyobb szükség volt. Lajos bá-

csi a magyarországi lepkék faunisztikáján [elterjedésén] dolgozott, neki min-

den adat kellett. 1954-ben kerületvezető erdész nagybátyám segítségével Mé-

száros Zoli és Varjas Laci társaságában két csodálatos hetet tölthettünk el a 

gönczi Nagy-Patak-völgyben levő Potácsi-ház (hajdani hamuégető) szénapad-

lásán. Akkoriban még lapfűrésszel termelték az erdőt és nem motorfűrésszel, a 

lovas fogatok jóvoltából a hátrahagyott potyadékon apaturákat és populikat 

gyűjthettünk meglehetősen nagy számban. Természetesen Maxim-lám-

páinkkal jártuk esténként a Bohó-réteket, a völgyeket is, és csalétkeztünk is. 

Amikor hazatértünk, Lajos bácsi megkért, vigyem be a gyűjtött anyagomat, 

úgy ahogy hazahoztam.  Két jókora dobozban több száz lepke volt, dicsért is a 

begyűjtött anyagért. Kivett belőle egy Mellicta athalia-t, melynek kék volt a 

fonákja, és egy nagyobb bagolylepkét; ez utóbbihoz gratulált, mert az Aplecta 

tincta [Polia hepatica] volt, a faj első hazai példánya. Mindkettőt kérte, adjam a 

múzeumnak. A „magyar” tincta helyett kaptam egy eperjesi példányt. Egyéb-

ként közepes termetű, hivatalnok benyomását keltő, örökké sötét öltönyben 
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járó, kimért beszédű ember volt. Most, hogy visszaemlékezem rá, nem is tu-

dom, láttam-e valaha nevetni? Kétszer jártam vele éjjeli lepkéket gyűjteni a 

Farkas-réten és a Sas-hegyen. Valóban röptében felismerte a fajokat, ami en-

gem ámulattal töltött el, nem is remélhettem, hogy én erre valaha is képes le-

szek. Volt egy fekete téli kabátja, hűvös esténként ezt vette fel. Gozmány Laci-

tól tudom, hogy a múzeum bátorligeti expedícióján a kezében Maxim-lámpát 

cipelő, nyári estén télikabátban sétáló Lajos bácsit a helyiek „frászkarikának” 

hívták. Én az Ő rendszerén nőttem fel, és még mindig ez jut az eszembe, ha 

egy-egy lepkét látok repülni. 

 
70 feletti profi. Lajos bá’t fiatal tanárként ismertem meg. 23-24 éves korom-

ban kezdtem komolyabban gyűjteni lepkéket, elsősorban Sellye környékén, és 

az akkoriban elképzelhetetlenül fajgazdag anyagok feldolgozása nem kevés 

fejtörést okozott. Ráadásul az időben kezdtünk higanygőzlámpával világítani, 

ami rengeteg, addig nagyon ritkának tartott faj, például sok „ritka” púposszö-

vő begyűjtésével járt. Lajos bácsiban mindig volt egy egészséges kételkedés az 

ún. ritka fajokat illetően. Amikor egyik múzeumi utam alkalmával elmondtam 

neki az akkori ismereteinkhez mérten hihetetlenül sok,  hat példány Cerura 
erminea begyűjtését, kétkedve megjegyezte: „inkább Cerura vinula példányok 

lehettek azok, nem?” Egy kisebb tűződobozból ekkor elővarázsoltam neki az 

egyik szép példányt – ami talán még most is megvan a MTM gyűjteményében 

– és elhűlve állapította meg: „ez valóban erminea, ahogy mondtad”. Amikor 

felajánlottam a gyűjtemény számára ezt a nevezetes darabot, rögtön a szívébe 

fogadott. 
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70 feletti amatőr. Talán tizenkét éves lehettem. Jó barátommal, iskola- és 

gyűjtőtársammal, Vojnits Andrással mentem be a múzeumba Lajos bácsihoz. 

Barátom már korábban megismerkedett vele. Emlékszem, szorongtam, hiszen 

nem egy riasztó történetet hallottam a lepkegyűjtemény fura uráról – ahogy 

András később elnevezte –, és az első pillanatokban be is igazolódott félel-

mem. Mélyen az asztal fölé hajolva rendezgette a lepkéket, az orra majd’ hogy 

a lepkék közé ért. Fel sem nézett, kurtán odaszólt: mit akartok? Talán csak azt 

tesztelte, hogy rögtön elmenekülök-e, mert pár perc múlva egy egészen másfé-

le ember fordult felém. Kedvesen kifaggatott, ki vagyok, beszélgettünk lepkék-

ről és lepkészésről. Amikor megtudta, hogy a nagymamám Enyingen él és 

nyaranta a környéken gyűjtök, megörült, hogy az egy jó hely. Akkoriban még 

tényleg az volt. Megkérdezte, hogy néhány hangyaborlárkát [Maculinea spp.] 

a múzeumnak adnék-e? Örömmel mondtam igent, büszke voltam rá, hogy 

olyan fajokat fogtam, amelyekre Lajos bácsinak, illetve a múzeumi gyűjte-

ménynek is szüksége van. Ő ajánlott be a kaposvári Nattán Miklóshoz, akivel 

pár alkalommal együtt gyűjtöttünk a Dunántúlon. Lajos bácsi révén megis-

merkedtem a többi „nagy öreggel”, köztük Issekutz Laci bácsival, aki segítsé-

gemre volt, amikor az egyetem elvégzése után családommal Ausztriába, majd 

az USA-ba távoztam. 

 

70 év feletti amatőr. Magam ugyan bogarakat gyűjtöttem, de lepkész társa-

im révén még iskolás koromban megismertem Kovács Lajost. Furcsa és komi-

kus figurának tartottam. Híre már megelőzte találkozásunkat, de tudása nem 

tett különösebb benyomást rám, hiszen az nagyon speciális volt, szinte kizáró-

lag a lepkékre vonatkozott. Azok meg engem nem érdekeltek. Azért mindig jól 

elszórakoztam a lepkegyűjteményben gesztikulálva rohangáló Lajos bácsin, és 

be kell vallanom, akkoriban kinevettem. Persze csak a háta mögött.   

 

70 év feletti profi. Lajos bácsival középiskolás koromban kerültem kapcso-

latba, akkor (1951–1954) összehoztam egy kb. húsz dobozból álló lepkegyűjte-

ményt.  Én a Lengyel Gyula, Kovács Imre, Jablonkay József stb. társasággal 

jártam gyűjteni a Budai-hegyekbe, Varjas Lacival és Rácz Gáborral a Zemplén-

be (oda később Ország Misivel és Schmidt Egonnal is). Különösen Lengyel 

Gyulától és Kovács Imrétől tanultam sokat. Kovács Lajossal ebben az időben 

egyáltalán nem voltam terepen, de valaki beszámolt neki a gyűjteményemről. 

Ő akkor állította össze az első magyar faunalistát, az én adataimat is bevette, 

megbízott bennem. Eljött hozzám (akkor az Elemér utcában laktunk, meglehe-

tősen szűken). Egyenként az ágyra raktam a dobozaimat, ő melléjük térdelt 
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(én is), és írta az adatokat. (Precízen céduláztam, de rövidítettem, így mindent 

tolmácsolni kellett). Az adataimat mind elfogadta és szerepeltette a faunajegy-

zékben. Később sem lett a kapcsolatunk élénkebb, egészen addig, amíg 1963-

ban Martinovich Valér helyett, aki jobban érezte magát Budatétényben a Ker-

tészeti Kutatóintézetben, a fénycsapda-csoportba nem kerültem. 

 

Hatvan feletti muzeológus, vezető beosztásban. Az az igazság, hogy sem-

milyen emlékem nincsen. Talán néhányszor láttam, de nem figyeltem oda, 

nem tudtam milyen fontos ember volt ő. Sajnálom. 

 

Hetven feletti muzeológus, vezető beosztásban. Lajos bácsiról nekem egy 

vékony, kicsi, csillogó szemű és szemüvegű, izgő-mozgó, pillanatokra sem 

megnyugodni tudó emberke jut eszembe.  Kedves volt, és nagy mesélő-

készséggel rendelkezett főleg a csapdákból kikerülő lepkékre, de bármi másra 

vonatkozóan. Igaz, hogy ő is őszinte kíváncsisággal hallgatta meg a mi mesé-

inket. Persze a közvetlen környezete nem mindig rajongott a sok dumáért. Az 

első emlék, ami hozzá fűz még névtelenül, azt Dudich professzorunk mesél-

te az állatrendszertan előadáson. A fajok  elnevezéséről, a binominális nomen-

klaturáról magyarázott, és, hogy földobja a témát, néhány poént is fűzött hoz-

zá. Az egyik két poloska-fajról szólt, amit a poloskász papa a lányairól dolly-

kissme és pollykissme fajnévvel látott el, majd leírta a következő fajnevet: 

"phrascarica"2. Azt már nem fűzte hozzá – később tudtam meg – hogy ezzel a 

fajnévvel Lajos bácsit tisztelte meg egy ismert magyar lepidopterológus, és 

hogy ő a saját költségén újra szedette az Acta Zoologica-t, hogy ez a komolyta-

lan név mégse jelenjen meg. A név eredete a bátorligeti gyűjtések történetében 

gyökerezik. 

 

Hetven feletti növényvédelmi szakember. Engem kezdettől fogva a rovarok 

közül a lepkék érdekeltek a legkevésbé, valószínűleg ennek vezekléséül kellett 

Microlepidoptera kutatási témákkal foglalkoznom. Szóval Kovács Lajossal 

egyetlen alkalommal találkoztam a múzeumban. Évfolyamtársnőmmel men-

tünk be 1961-ben vagy 62-ben, hogy az általunk nevelt lepkéket határozza 

meg. Akkor még hallgatók voltunk, Balás Géza tanítványok. Azt hiszem zöm-

mel baglyok voltak a számunkra ismeretlen lepkék. Az Abafi-Aigneren kívül 

nem ismertünk semmiféle segédkönyvet, de ahhoz sem férhettünk hoz-

zá. Kistermetű, menyétmozgású, izgága emberre emlékszem, a hangjára nem, 

csak arra, hogy futó pillantást vetve a lepkékre, kapásból hadarta a nevüket és 

a velük kapcsolatos ismereteket: rajzás, repülés, életmód, tápnövények stb. A 
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nevüket fel is írta, eléggé zaklatott, nehezen kibetűzhető, de lendületes kéz-

írással. És biztatott bennünket, hogy folytassuk tovább a rovarászatot, bármi-

kor szívesen segít a határozásban. Egyszer a rovartani társaság ülésén is hall-

hattuk előadni, de csak a látványra emlékszem: kis ember futkározott az elő-

adó pulpitus hosszában, és hevesen gesztikulálva hadart valamiről, de a témát 

már nem tudnám felidézni. Sajnos ez minden. 

 

A szerző keletkezéstörténete. A kezdet a szokásos, gyerekkor, lepkegyűjtés, 

gombostű, cipős doboz. Egyszer, amikor éppen a hűvösvölgyi lámpaoszlopok-

ról piszkálom le az éjjeli lepkéket, beleütközöm a felháborodott Rácz Gáborba, 

aki közli, hogy ez tilos, az oszlopokat úgymond neki utalta ki Kovács Lajos3. 

Szó szót követ, és beóvakodom a múzeumba, váltságdíj gyanánt kis dobozban 

a fagyalszender (Sphinx ligustri) egy színváltozatával. Gozmány László elé 

kerülök, aki később jó barátom lesz, de most sürgősen átpasszol Lajos bácsi-

nak. Innen a történet folytatása is a szokásos, az ajándék besoroltatik a múze-

um gyűjteményébe, Ő pedig kikérdez, bíztat, tanácsokat ad. A lakásunkra is 

eljön, megnézi gyűjteménynek akkor még kevéssé nevezhető kollekciómat, 

édesanyámmal pedig elbűvölően kedves, udvarias. Ettől kezdve sokat járok be 

a múzeumba, és még többet a Kléh István utcai lakásába. Számtalanszor indu-

lunk innen esti cserkészésre a Sas-hegy, vagy a Csiki-hegyek, máskor az Irhás-

árok irányába. A nagy áttörés azonban csak 1957-ben jön el, amikor egy hétig 

„expedíciós körülmények között” gyűjtök Hangay Györggyel a Börzsönyben, 

a Csóványos térségében, és utána sosem látott fajokkal megrakodva jelenek 

meg a lepkegyűjteményben. A Börzsöny az 

ország lepidopterológiailag kevéssé kikuta-

tott területei közé tartozik, Lajos bácsi örül 

az új adatoknak, én meg az ő örömének4. 

Mi több, cikket írhatok a Rovartani Közle-

ményekbe, és ugyan százszor is átfirkálja a 

kéziratot, de még gimnáziumi éveim alatt 

megjelenik a tanulmány. Az egyetemre első 

nekifutásra nem vesznek fel, ami nem külö-

nösebben meglepő, mert a középiskola – ne 

emlegessük itt a különben neves budai 

gimnázium nevét – „ajánlása” a következő-

képpen szól: „Szocializmus ellenes maga-

tartása miatt továbbtanulásra nem javasol-

juk.” Később aztán részben éppen erre a 
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3. ábra. Fagyalszender (Sphinx 
ligustri). Fazekas Imre rajza 

(Vojnits et al. 1991, p. 161.) 



cikkre való hivatkozással lehetek mégis az ELTE hallgatója. Ott volt a doktorrá 

avatásomon, és nem rajta múlott, hogy az időben még nem kerülhettem a mú-

zeumba.      

Nem szeretnék tanulságokat levonni, végezze el azt ki-ki maga. Csak a leg-

fontosabbról néhány szó: Lajos bácsi minden fiatalt szívesen fogad, senkit nem 

küld el, ellenkezőleg, bíztat és visszahív. Azokat is, akik ma már nem számol-

hatnak be erről, mint a fiatalon elhunyt Tallós Pál (1931–1968). Erről megfeled-

kezni látszanak azok, akik csak csupán „nehéz ember” mivoltáról beszélnek. 

Egy egész korosztály az ő tanítványa, majd’ mindnyájan az ő „védelmező kö-

pönyege” alatt nevelkedünk, és később onnan bújunk elő. Exkluzív klub tagjai 

vagyunk, ahová akkor kerülhetünk be, ha megfelelünk a „szigorú de igazsá-

gos” vizsgakövetelményeknek. A belépőkártya egy-egy – néha több – különle-

ges lepke, amit Neki, illetve a múzeumnak ajándékoz a klubtagságért 

folyamodó5.  

 

A mirbánolaj illata 

Illatok, szagok… Éppen úgy hozzátartoznak a dolgok lényegéhez (a dolgot itt 

a legtágabb értelmében veszem, lehet tehát bármi, vagyis minden), mint kiné-

zetük (alakjuk, nagyságuk, színük) és megnyilvánulásaik. Az idő multával, 

mikorra sok minden konkrétnak vélt jellemzőt elfelejtünk, gyakran megesik, 

hogy csak, vagy majdnem csak az illat marad meg emlékezetünkben. Termé-

szetükből adódóan különösen érvényes ez az olyan terekre, mint amilyenek a 

múzeumok és a gyűjtemények, és az ezekben tevékenykedő emberekre. De 

amit leginkább megőriz az illat, az a letűnt korok hangulata. 

Ha azt állítom, hogy Lajos bácsinak jellegzetes szaga volt, hát ez bizony 

elég durván hangzik. Pedig mindnyájunknak van – na jó, mondjuk szebben – 

illatunk. Az évtizedekkel ezelőtti molyirtók, mosószerek, szappanok – ki mer-

né tagadni, hogy ezek illata lengett be mindnyájunkat, akkor élőket? Meg a 

dohányszag. Azt is, aki nem dohányzott. Adott helyen valaki mindig dohány-

zott, leginkább többen is, és nem az amerikai illatosított cigaretta volt a jellem-

ző, sem az angol pipadohány. A dohányfüst beette magát a függönyökbe, kár-

pitozott bútorokba és a ruházatba. Utóbbiak közül leginkább a szövet öltö-

nyökbe, amilyeneket Lajos bácsi általában hordott. Olyannyira így volt ez, 

hogy ezúttal az „illat emlék”, ez a sajátos feromon engem is csaknem megté-

vesztett, utána kellett járnom, dohányzott-e? De nem, senki sem látta, hogy 

rágyújtott volna.     

De vissza a mirbánolajhoz. Az üveges rovartárlók – vagy miként egyszerű-

en neveztük, lepkedobozok – sarkában alul tűben végződő, felül nyitott 
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gömbded üvegcse, benne kezdetben színtelen, majd állás közben egyre inkább 

megsárguló erősen fénytörő folyadék. Szerettük keserűmandula illatát, és per-

sze azt, hogy távol tartja a múzeumbogarakat! Ki törődött azzal, hogy a 

nitrobenzol – mert erről van szó – erős méreg, károsítja a központi idegrend-

szert és gátolja a hemoglobin képződését, az egyéb tünetekről nem is beszél-

ve? (Megjegyzem akkoriban szappanok illatosítására is szolgált.) A gyűjtések-

hez általánosan használt, hasonló illatú ciánkálit is szerettük, és nem féltünk 

tőle. Két benzolgyűrűből álló aromás vegyület a naftalin is, ez a színtelen, illé-

kony, jellegzetesen erős szagú kristályos anyag. Ez is volt a lepkedobozokban, 

és ez is káros, nemcsak a múzeumbogarakra, hanem a gyűjtemény kezelőjére 

nézve is. A szekrények alját a gondos gazda még DDT-vel is beszórta. A dohos 

szagú fehér por – halogénezett difenil-etán-származék – minden rovar ellen 

valóban jól „működő” könnyen felszívódó kontakt idegméreg, de a magasabb 

rendű élőlényeket sem kíméli. A zsírszövetben felhalmozódik, és mérgezési 

tüneteket okoz. Magyarországon 1968-ban tiltották be, de sok rovarásznak, 

köztük Lajos bácsinak is, volt féltve őrzött tartaléka.  

A lakásokban elhelyezett magángyűjteményeknek még kifejezettebb 

„múzeumszaga” volt, mint maguknak a múzeumoknak. Egységnyi légtérre 

több rovarszekrény, rovardoboz jutott, és nem is nagyon szellőztettek, attól 

tartva, hogy a hő- és páratartalom ingadozást megsínylik a féltett rovarok. A 

rovarász valóságos méregkamrában élt, bizonyítva, hogy a Homo sapiens, de 

különösen az entomológus ellenálló képessége vetekszik a csótányéval. Már a 

Kléh István utcai lakás küszöbén ez az összetéveszthetetlen illatkeverék fogad-

ta a látogatót, és mint sajátos aura vette körül a lakás gazdáját.  

Ha fel akarom idézni az 1950-es, 1960-as éveket, a rovarszekrényekkel tele-

tömött félhomályos szobákat, az apró konyha még apróbb asztalánál kuporgó 

Lajos bácsit, elég megszagolnom egy naftalin golyót, ehhez ma is hozzá lehet 

jutni. A fiatalabb korosztályba tartozó rovarászok persze ezzel a módszerrel 

nem mennek sokra, legfeljebb annyit éreznek, hogy büdös.   

 

Lajos bácsi kívülről… 

Mennyit nyom a latban, hogy egy „nagy embernek” – előlegezzük meg ezt a 

jelzőt, bármit jelentsen is – milyen a megjelenése és milyenek a szokásai? – 

kérdezhetnénk. Pedig nagyon is sokat. Aki megnyerő külsejű, akinek lekenye-

rező a modora, könnyen a bizalmunkba férkőzhet. Hát Lajos bácsi nem ilyen. 

A furcsa, „tüskés” emberek viszont gyakran ellenszenvet keltenek, vagy meg-

mosolyogják őket. Mindkét alaptípus valódi énjét csak később ismerjük meg, 

ha ez egyáltalán lehetséges. Gyakran érhetnek kellemetlen, vagy éppen kelle-
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mes meglepetések, attól függően, hogy a belső harmóniában van-e a külsővel, 

vagy éppen ellenkezőleg. Szócséplésnek tűnhet erről ennyit beszélni, pedig 

nem így van. Amikor valakire visszaemlékezünk, elsőként „fizimiskája” és 

viselkedése bukkan fel a múlt ködéből – és mindkettő ugyancsak befolyásolja 

értékítéletünket, személyiségének megrajzolását. Ennek tudatában kell len-

nünk. Különösen, ha egy „nehéz emberről” van szó.    

Mert Lajos bácsi nehéz ember. A szó mindennapi értelmében, tehát a ma 

már múlttá vált valamikori jelenben is, de akár csak most beszélni is nehéz 

róla. Minden kijelentésünk mellé odakívánkozik egy „de”, pró és kontra. És 

hogy mennyire hagyatkozhatunk a fiziognómia ősi, Arisztotalész által megala-

pított tudományára? Herman Ottó szerint nagyon (A magyar nép arcza és jel-

leme, 1902). Hippokratész pl. úgy gondolja, hogy a vékony és hosszúkás orrú 

és apró szemű emberek önzők és rosszindulatúak – szegény Lajos bácsi! Cice-

ro viszont ugyancsak az általa különben nem is ismert Szokratész külső megje-

lenéséből, arcvonásaiból vonja le azt a következtetést, hogy ostoba és buja 

alak. No comment.  Még az olyan objektívnek hitt jellemzők, mint a testmagas-

ság is erősen divergál a visszaemlékezésekben. Egyesek szerint középtermetű, 

mások szerint inkább alacsony, sőt kicsi. Ez is az oral history szubjektivitását 

támasztja alá, általában a visszaemlékező és Lajos bácsi magasságának egy-

máshoz való viszonyáról van szó. De csak általában, mert egy szálfatermetű 

interjú alanyom is középmagasként aposztrofálja. 

Előttem egy fénykép; a Budaörs feletti Odvas-hegyen kirándulunk az 1960-

as évek egy nyárutóján. Felszínre bukkannak az emlékek. Igen, valóban kister-

metű, és nemcsak azért, mert én magasra nőttem. Keskeny vállait hátrafeszíti, 

kezeit hátul összekulcsolja, kissé meggörnyed, fejét előre billenti, ami külön-

ben a magasak szokása, térdei enyhén berogyva (4. ábra). Még annál is kisebb-

nek néz ki, mint amekkora, és elesettnek, törékenynek. Őszes haja hátrasimít-

va, vékony, hosszúkás, kissé hajlott orrán szemüveg, amit csak akkor vesz le, 

ha közelről megnéz valamit. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy állandóan le-fel 

kapkodja, mert mindig vizslat. Legtöbbször egy lepkét vagy egy növényt. A 

szemüveg mögött apró, seszínű szemek hunyorognak gyanakodva a külvilág-

ra. A külvilág mindig gyanús és váratlan veszélyeket hordoz – ezt üzeni a pil-

lantása. Lehet, hogy úgy általában is igaza van, de a saját szempontjából min-

denképpen. „Stuccolt” bajuszkája is seszínű, mint látszólag – és megtévesztő 

módon – az egész ember. Sötét színű, kinyúlt, kifényesedett öltönyt visel; min-

dig ez van rajta meg fekete városi félcipő, csak kivételes alkalmakkor, nagyobb 

gyűjtő utakon kerül elő a szürke térdnadrág és a „cúgos” cipő. Az inget vé-

kony szálú pamutból kötött sötét pulóver vagy kardigán helyettesíti. Múzeum 
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vagy Budai-hegyek, mindegy. Otthon, a Kléh István utcában azért papucsot 

húz.    

 

… és belülről 

Az elesettség, a törékenység látszata azonnal elillan, amint mozogni, beszélni 

és vitatkozni kezd. És szinte mindig mozog és mindig beszél – már amikor 

erre hajlandósága van. Amikor meg nincsen, konokul hallgat, kérdésekre sem 

válaszol, megesik, hogy nem is köszön. „Olyanja” van – mondaná erre a ké-

sőbbi szleng, és Lajos bácsinak gyakran van olyanja. Ami mozgását és kinéze-

tét illeti, jó napjaiban mint egy örökké nyughatatlan cickány. Fel-le járkál, ha-

donászik, előad, monologizál, és bizony nem ritkán szitkozódik. Néha nevet, 

élesen, mint amikor a héja rikolt, de inkább alig halhatóan magában kuncog. 

Általában valakin, valakinek a kárára mulat. Évekbe telik, míg rájövök, hogy 

mindez önvédelem.    

Bár akarva-akaratlanul sok embert megbánt, meggyőződésem, hogy ő ma-

ga a legérzékenyebb és legsebezhetőbb. Kortársa, a neves francia bagolylepke 

specialista, Charles Boursain (1901–1971) gúnyos és lekezelő véleménye oly-

annyira elkeseríti és elveszi a bátorságát – holott csak magánlevélről van szó, 

nem publikációról –, hogy évekig nem meri eredményeit megjelentetni. Ezért 

is jelent neki olyan sokat a Varga Zoltánnal való együttműködés, akitől bízta-

tást kap – igen, az egykori tanítvány bíztatja a mestert –, benne megbízik.      
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4. ábra. „Keskeny vállait hátrafeszíti, 

kezeit hátul összekulcsolja, kissé meg-

görnyed, fejét előre billenti, térdei eny-

hén berogyva.” Budaőrs Odvashegy, 

1960-as évek, mellette Madaras Katalin  

(Agócsy Pál felvétele, Vojnits András 

fotóarchivuma) 



Gyerekes kíváncsiság 

Gondolhatnánk, nem kíván különösebb magyarázatot, hogy egyetlen tudós 

sem lenne képes megbirkózni a kutatással járó monotóniával, az unalmas fel-

adatok tömegével, ha nem lenne kíváncsi a végeredményre. A kíváncsiság 

hajtja, űzi az embert, sőt gyakran a kíváncsiság maga a motiváció. Nem min-

dig és mindenki látja ezt így, pl. a Pallas Nagylexikon illetékes szerzője felpa-

naszolja, hogy már a legendákban szerepel ez a „csúnya jellemvonás”, mely 

„csak a gyermekeknél természetes és vonzó”.   

„Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi” – 

megint csak Einsteinhez folyamodom, mert akár ezt vallhatná Lajos bácsi is. 

És mert talán unja, hogy utána olvasson a dolgoknak, vagy elege lett ebből 

levéltári éveiben, hát inkább kérdez. Mint egy gyerek – aki az állandó kérde-

zősködésével, azzal, hogy folyvást megszakít egy gondolatmenetet, meglehe-

tősen idegesítő tud lenni, mégsem szabad rászólni. Lajos bácsira meg nem le-

het. „Áldozatait”, akikre aztán órákig záporoznak kérdései, gondosan megvá-

lasztja. Az erdész Tallós Palit növényekről, azok elterjedéséről és cönológiáról 

faggatja. Mészáros Zoltán, aki mint vitorlázó repülő, mindig up to date az idő-

járáshoz és éghajlathoz kapcsolható témákban, nem térhet ki a napi több tucat 

ilyen természetű kérdés elől. És Varga Zoltán révén igyekszik elsajátítani az 

állatföldrajz és szisztematika legújabb princípiumait.  

Kérdezősködésének csaknem mindig van egyfajta mögöttes értelme. Ilyen-

kor valójában a megkérdezett személyt teszteli; ugyanazt a kérdést többször is 

felteszi. Nem ritkán hetek telnek el a kérdésismétlés között, de senki se ringas-

sa magát abba a hitbe, hogy bármit elfelejtett volna. Nem, Ő most arra kíván-

csi, hogy a korábbival megegyező választ kapja-e. Ha nem, kisvártatva és ke-

rülő úton ennek hangot is ad. Mint egy gyerek. 

Kíváncsiságának számos vadhajtása idővel a múzeumi legendárium részé-

vé válik. Ritkán állja meg, hogy ne próbálja elolvasni a mások íróasztalán he-

verő iratokat, és az asztal gazdájának távollétében néha még attól sem riad 

vissza, hogy gyorsan átlapozza őket. Így bukkan egyszer a „hülye vagy Lajos” 

feliratú géppapírra, amit éppen azért tesz oda valaki, hogy megtalálja. A hely-

zet feloldhatatlan marad, nem fejezheti ki felháborodását, hiszen ezzel elárul-

ná magát6.    

Szenvedélyesen és gyerekesen kíváncsi – ez Ő, ez hatja át munkásságát. 

Lajos bácsi leginkább ettől Lajos bácsi. 
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Gyűjtőszenvedély 

Igazi gyűjtő. Ez megmutatkozik abban is, hogy a hosszú évtizedek során ko-

moly bélyeggyűjteményre tesz szert, nem minden összefüggés nélkül korábbi 

levéltári ténykedésével. A bélyeggyűjtő a közvélekedés szerint a gyűjtögető 

személyiség etalonja, és ebben lehet valami.  

A lepkegyűjtésben nem ismerek tréfát! – valahogy így hangozhat a közis-

mert mondás Lajos bácsira alkalmazott átirata7. Bárkivel megy gyűjteni, amint 

lepke tűnik fel a gyűjtőlepedőn vagy egy fatörzsön, mindenki mást félrelökve 

elsőként terem ott. Lehet, sőt valószínű, hogy a tízezredik változékony 

őszibagoly (Conistra vaccinii) kerül elé, mégis szemmel láthatóan erőt kell 

vennie magán, hogy lemondjon a hőn áhított „értékes” zsákmányról.  

Azt hiszem, sok más egyéb szempont mellett – melyek között kiemelkedő 

szerepet játszik a már említett kíváncsiság –, ezért végzi olyan lelkesen és fá-

radhatatlanul a fénycsapda-anyagok feldolgozását. Egy időben, folyamatosan 

az ország több tucatnyi helyén gyűjteni – ez a legbelsőbb, dédelgetett vágya. 

Hiszen mindig mindenütt ott szeretne lenni. A fénycsapda program beindulá-

sa végül is ezt az önmagában lehetetlen elképzelés megvalósulását jelenti a 

számára, és immár tagadhatatlanul Ő Magyarország legnagyobb és leghatéko-

nyabb lepkegyűjtője.  

 

Lepkészösvényeken 

A mai, fénycsapdás–higanygőz lámpás–generátoros–terepjáró gépkocsis gyűj-

tő utakat megelőzik a petróleumgáz lámpás (Maxim-lámpás) éjszakai lepké-

szések. Már a gyűjtőhelyre jutás is egy kaland, gépkocsi helyett vonattal, néha 

szekérrel, majd gyalog jutunk el a célhoz. A Budapest közeli gyűjtések is időt 

rabló vállalkozások, jó, ha reggelre haza vergődünk. Ha többen vagyunk, az 

erdei ösvényen libasorban vonuló társaság, kinek-kinek kezében egy-egy Ma-

xim-lámpával, méltán kelti fel a falusiak, és különösképpen a kutyák figyel-

mét. Lajos bácsi nem ijed meg tőlük, azzal bíztatja őket, hogy „eltöröm a gerin-

cedet”, s csodálatosképpen értenek a szóból, eltakarodnak.     

 Mikorra munkatársak leszünk, már kevesebbet jár terepre, a Kis-Balatontól 

Bátorligetig húzódó gyűjtősorozat régen a háta mögött van. Először a 

faunisztikai összegezés, majd a fénycsapdákból kikerülő lepkék meghatározá-

sa és a bagolylepkék kutatása köti le minden energiáját és idejét – miközben 

többek között az araszolólepkékkel és a lepkevándorlással is foglalkozik. 

Azért néhány közös gyűjtőútra sor kerül, az Irhás-árokban, a Sas-hegyen, a 

Csiki-hegyekben, a Budai-hegységben, Fóton, Budaörs és Budatétény környé-

kén, a Pilisben járunk, és nagy ritkán a távolfekvő, de szívének kedves fény-
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csapdákat is meglátogatjuk. Ezek egyike Makkoshotyka, ahol – mint a többi 

fénycsapda állomás esetében is – a gyűjtött anyag alapján a fejében kialakult 

képet összeveti a valósággal. A kettő között általában nem mutatkozik lénye-

ges különbség, rendszerint kiderül, hogy minden a „helyén van”, a dombor-

zat és a növényzet olyan, amilyennek „lennie kell”. Következtetései lenyűgö-

zők. Néha csak pár méterrel helyezteti odébb a fényforrást, és kisvártatva va-

lóban megjelenik a csapdában az a faj, amit eddig hiányolt, pedig a hely adott-

ságaiból kiindulva megléte szerinte elvárható lett volna. A fénycsapda anyaga 

alapján képes felvázolni annak közeli és távoli környezetét, és fordítva, egy új 

fénycsapda kihelyezésekor tisztában van azzal, milyen anyagot fog begyűjteni 

– legalább is, ami a törzsfaunát illeti. Ebben a szó szűkebb értelmében vett 

faunisztikai ismereteken túl ökológiai és cönológiai tudása, valamint az egy 

időben rendkívül sikeres hernyótenyésztéseinek a tapasztalatai is segítik.   

Mindig tudja, hogy mikor, mit, hol és hogyan lehet gyűjteni. Játszi köny-

nyedséggel bukkanunk tavaszi kökényaraszolókra (Theria rupicapraria), előre 

megmondja, melyik bokrok ágvégein ülnek majd a nőstények. A Sas-hegyen 

és másutt az esti sötétségben, a zseblámpa gyenge fényében szedjük a hangya-

bogáncs-törpearaszoló (Eupithecia graphata), valamint a rajzos, a szürkemin-

tás és a sárgásszürke törpearaszolók (E. semigraphata, impurata és denticu-
lata) parányi hernyóit. Az Irhás-árok – mely ugyan már régen nem úgy néz ki, 

mint évtizedekkel korábban, de még nem is úgy, mint ma – az aranybaglyok 

(Plusiinae) vadászmezeje.  

A „régi” gyűjtők – ne feledjük: egyúttal 

Lajos bácsi kortársai! – felhalmozott 

tudása rendszerré áll össze, ismeret-

anyaguk – hogy képzavarral éljek – 

megcsontosodik. Igaz, hogy nagy való-

színűséggel begyűjtik azt a fajt, amely-

nek vadászatára indulnak, de képtele-

nek szokásaiktól szabadulni. Március-

ban itt ezt a fajt kell fogni, májusban ott 

amazt, így peregnek a gyűjtőnapok. 

Ennek a tudásnak Ő is a birtokában 

van, de egyúttal túl is akar lépni rajta. 

Ezért támogatja a fiatalokat, bíztatja 

őket új helyek felkeresésére, és ezért 

valóságos reveláció számára a fénycsap-

da hálózat.  

5. ábra. Tavaszi kökényaraszoló 

(Theria rupicapraria). Gozmány 

László rajza (Vojnits 1980, p. 38.). 
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Fától az erdőt… 

Szeme van a lepkékhez. Minden faj összes megkülönböztető jellegzetességét 

elraktározza az agyában, és ha közülük csak néhányat felfedez a kérdéses pél-

dányon, már be is azonosítja. Ennek a képességének élete utolsó, 

„fénycsapdás” korszakában veszi igazán nagy hasznát, amikor nem csak 

nagytömegű anyagot kell meghatároznia, hanem állandóan szorítják a határ-

idők, és – különösen a fénycsapda hálózat első éveiben – a lepkék jó része ko-

pott, szakadt, a „normális halandók” számára felismerhetetlen. A róla keren-

gő számtalan mendemonda legtöbbjének is hihetetlen fajismerete az alapja. 

Egyesek szerint röptében is felismeri a lepkéket, mások váltig állítják, a deter-

minálásnak az sem akadálya, ha hátat fordít nekik. Minden esetre nagyfokú 

vizualitás jellemzi: számtalanszor megesik, hogy miután az eléje tett, lepkék-

kel teli dobozt röpke pillantással áttekinti, feláll, és séta közben diktálja a faj-

listát.  

6. ábra. „A Mester fölvitt a hegytetőre, s körbemutatott: nézzetek és lássatok.”  

(Mészáros Z. és Vojnits A. 1972) Budaőrs Odvashegy, 1960-as évek, balról Mészáros 

Zoltán, jobbról Vojnits András (Agócsy Pál felvétele, Vojnits András fotóarchivuma). 
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Számára minden egyes példány különbözik a másiktól. Sosem telik be egy 

fajjal, a „közdögökkel” is legszívesebben szekrényeket töltene meg. Ha erre 

nincs is lehetősége, azért pl. a leggyakoribb őszi baglyok dobozszám sorakoz-

nak a gyűjteményében. Mindebből egy érdekes ellentmondás adódik, hiszen a 

közös nevezőt mégis csak felismeri a sok-sok, az ő szemében merőben eltérő 

példány között, különben képtelen lenne meghatározni őket.  

Érdekes módon az új taxonok felismerésében és elhatárolásában analizáló 

tehetsége nem segíti, inkább ellenkezőleg. A már meglevő rendszertani kate-

góriák között kiismeri magát, de elbizonytalanodik, ha azokon túl kell lépnie. 

Aberráció, variáció, forma, alfaj, faj, nála gyakran egymásba csúsznak a fogal-

mak. (A fajcsoport mint olyan, csak később, a Varga Zoltánnal való koproduk-

ció során kerül a látókörébe.) Meghaladja a negyvenet a hozzá kapcsolható új 

nevek száma – nevezzük egyszerűen csak így taxonómiai munkásságának 

gyümölcseit –, melyek több mint fele bagolylepke, és ezeken belül is különö-

sen kedveli a földibaglyokat (Euxoa). Ez a favorizált csoportja, ő igazából 

„baglyász”. Az új taxonok mint-

egy 40%-a társszerzős, melyek 

„életrevalósága” a társszerző sze-

mélyétől függően élesen divergál. 

Azok az ázsiai bagolylepke fajok, 

amelyeket munkássága későbbi 

korszakában Varga Zoltánnal kö-

zösen ír le, legjobb tudomásom 

szerint javarészt ma is „élnek”. 

Nem így a tarkalepkék.  Csupán a 

barnás tarkalepke (Melitaea 

[Mellicta] britomartis) nomenkla-

túrai tárházát tíz új névvel gyara-

pítja, de tanúja vagyok, hogy – kis 

túlzással élve – legszívesebben a 

tarkalepkék minden egyes példá-

nyát új névvel látná el. A jogi vég-

zettségű Issekutz László társszer-

zővel leírt taxonok egyike sem 

állja ki az idő próbáját, de ettől 

eltekintve, rengeteg új ismeretet 

halmoz fel a fajcsoportról. Ez előtt 

a munkásság előtt tiszteleg Varga 

7. ábra. Barnás tarkalepke (Melitaea 

britomartis). Gozmány László rajza 

(Gozmány 1968, p. 134.). 
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Zoltán, amikor róla nevezi el a magyar tarkalepkét (Melitaea [Mellicta] ornata 
kovacsi).          

 

Múzeumi viszonyok 

Minden munkahely hangulata, „szociológiai viszonyai” kihatnak az ott dolgo-

zó munkatársakra – akik egyszerre részesei, elszenvedői és előidézői. Hinnénk, 

hogy a [Magyar] Természettudományi Múzeum mindig is darázsfészek volt? 

A jámbor halandó úgy képzeli, hogy egy hely, ahol a természet csodálatos te-

remtményei a munka tárgya, és többé-kevésbé mindenki avval foglalkozik, 

amivel egyébként is – tehát a „hivatalosság” keretein kívül – szeretne, a béke 

szigete. De nem, talán mert a múzeum munkatársainak legtöbbje átvitt érte-

lemben is bogaras ember.  

Így volt ez a múzeum két meghatározó vezető személyisége esetében is. 

Székessy Vilmos koleopterológus (1907-1970) 1945-től az állattárat igazgatja, 

majd 1960-tól 1970-ig bekövetkező haláláig a múzeum főigazgatója. Óriási ér-

deme a Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) beindítása és szerkeszté-

se. A bogárgyűjtemény másik nagy egyénisége, Kaszab Zoltán (1915-1986) 

1937-ben kerül a gyűjteménybe, és a vezető pozíciókban Székessy nyomdokain 

lépked. Kezdeti jó barátságukat közös gyűjtő utak, társszerzős cikkek és fel-

jegyzések, visszaemlékezések bizonyítják. Aztán valami nagyon és jóvátehetet-

lenül megromlik közöttük. Olyannyira, hogy Székessy családja eltiltja Kasza-

bot, hogy részt vegyen a temetésen. Amikor pedig a Fauna Hungariae 100. fü-

zetének megjelenése alkalmából centenáriumi értékelés jelenik meg a sorozat-

ról, abban hiába is keresnénk Székessy nevét. Igaz, az írás szerzője az állattár 

akkori vezetője, de nyilvánvaló, hogy erre Kaszab egyetértése nélkül nem ke-

rülhetett volna sor.      

A rosszízű történések leszivárognak a gyűjteményekbe, hatásuk sokáig 

nem múlik. A lepkegyűjtemény vezetőjét, Gozmány Lászlót (1921-2006) a 

Székessy-vonalhoz sorolják, míg Lajos bácsi „Kaszab embere”. Székessy nem 

bánik kesztyűs kézzel vele, aki amúgy szinte mindenki mással is váltakozó 

intenzitású rossz viszonyt „ápol” a házban, beleértve Gozmány Lászlót, ami 

már önmagában is sokszor lehetetlen helyzeteket teremt. Ezek egyikét magam 

is átélem, mint a fénycsapda csoport friss sütetű munkatársa, amikor a menet-

rendszerű tárértekezleten Székessy meglehetősen nyersen rám förmed, hogy ki 

vagyok, és mit keresek ott. Az értekezlet után aztán elnézést kér, és elmagya-

rázza, mindössze arról van szó, hogy mások – nyilván Lajos bácsi és Kaszab – 

megkerülték a hivatalos utat, őt nem tájékoztatták. 
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Lajos bácsi nem a diplomácia mestere, és hirtelen haragjában nyomdafesté-

ket nem tűrő szavakat vág múzeumi, és azon kívüli kollégáinak a fejéhez. Tu-

lajdonképpen mindenkivel összeveszik legalább néhányszor az életében. Még a 

szelíd Szőcs Józseffel (1908-1987), a gyűjtemény preparátorával és aknázó moly 

specialistájával is. De Kaszab Zoltán és a lepkésztársadalom zöme mögötte áll, 

munkáját pedig az őt kevéssé kedvelők is kénytelenek elismerni. Ez elég ah-

hoz, hogy a legnehezebb időkben is felszínen maradjon.  

Abban az évben, amikor itt hagy minket, mint Humboldt-ösztöndíjas Bonn-

ban vagyok. Felszabadul a helye, halála nyitja meg számomra a muzeológusi 

pályát. Ez máig nyomaszt, túl magas ár. Még ugyanabban az esztendőben döb-

benten hallom, akad kolléga, aki örül, hogy úgymond „megszabadultak” tőle. 

Az embert embertelenségbe sodorhatja makacs hite vélt vagy valós igazában, 

és hogy ki-ki úr akar lenni a maga szemétdombján. Más szemében a szálkát, a 

magáéban a gerendát sem, nem kevés entomológusnak – és persze mindenki 

másnak, de most a rovarászokról van szó – ma is ez a „hitvallása”. Ez nem jó, 

nagyon nem. Ha meg már a hitről esik szó, inkább a „ne ítélj, hogy ne ítéltes-

sél!” igazságán elmélkednének, és ezúttal az utóbbi évtizedekre gondolok. 

 

Profi vagy amatőr? 

Már édesapja is lepkéket gyűjt (ami entomológus körökben nem ritka), de le-

véltári évei alatt ottani kollégái és tágabb környezete előtt igyekszik titkolni 

lepkész mivoltát – visszahúzódó, mondhatnánk szemérmes személyiségének 

ez egy igen jellemző oldala. A kor legnagyobb és leggondosabban karban tar-

tott magyar magángyűjteménye az övé, és úgy mondják, ő a legnagyobb ma-

gyar amatőr lepkész. És itt álljunk meg egy szóra: mitől lesz valaki amatőr 

vagy profi? Nem kerülhetjük meg ezt a kérdést, hiszen évekkel ezelőtt még az 

a javaslat is elhangzott, hogy a Magyar Rovartani Társaságot bontsák szét ama-

tőr és hivatásos szekcióra8 – de nem valószínű, hogy egyértelműen egyáltalán 

megválaszolható. 

Jellemző módon a mindennapi szóhasználatban az amatőr pejoratív jelenté-

se terjedt el: nem szakszerű, hozzá nem értő, dilettáns. Ez lenne Lajos bácsi? 

Ugyan már! A Magyar Nagylexikon értelmezése szerint olyan [műkedvelő] 

személy, aki kedvtelésből, szórakozásból, különösebb haszonszerzés nélkül 

művel valamilyen, többnyire alkotó jellegű foglalkozást, végez gyűjtőtevékeny-

séget. Nem állítható ez a „profi” muzeológusok legtöbbjéről (de nem mind-

egyikről, legalább is ami az alkotó jelleget illeti…), eltekintve a haszonszerzés-

től (amennyiben a fizetésük annak mondható)? És hová tegyük azokat a lepké-

szeket, akik egy-egy csoport nemzetközileg elismert specialistái, mindamellett 
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szabadúszóként a lepkészésből élnek? És akiknek úgymond más a hivatása, de 

profi lepidopterológusok, az alanti (első) értelemben?       

 Ezzel szemben a profi az, aki professzionális, érti a dolgát. Vagy hivatásos, 

azaz papírja van róla. És akinek van papírja (diplomája), de máskülönben nem 

profi? Meg fordítva: vajh’ a lepkegyűjtemény két nemzetközileg elismert, veze-

tő munkatársa valóban csak a természettudományos fokozatról szóló irat kéz-

hezvételének pillanatában szabadulhat meg a dilettáns jelzőtől, hiszen addig 

csak más szakirányú „papírjuk” van? Javaslom, térjünk vissza az „utca embe-

re” szóhasználatához: a profi valaminek a szakértője, az amatőr meg nem. A 

kereső foglalkozás egy másik dolog. A szerencsés együttállás meg a lehető leg-

jobb.  

Persze tagadhatatlan, hogy tudományterületünk – természetéből adódóan – 

nagyon megengedő. A leghagyományosabb értelemben vett amatőr is lehet 

egy rovarcsoport vagy téma szakértő „tudósa”, míg ez mondjuk a sejtbiológiai 

kutatásokban kevéssé képzelhető el. A helyzet azonban lassan változik, és a 

megfelelő biológiai alapképzettség hiánya egyre inkább kiütközik. Ez persze 

nem jelenti azt, hogy pl. fanatikus faunisztikusokra továbbra is ne lenne szük-

ség. 

Hogy végül is minek neveznélek, Lajos bácsi? (És kérlek, engedd meg, hogy 

ezúttal tegezzelek.) Legyél Te a legprofibb amatőr lepkész!  

8. ábra.  „...kissé hajlott orrán szemüveg, amit csak  akkor vesz le, ha közelről néz vala-

mit.” Budaörs, Odvas-hegy, 1960-as évek (Agócsy Pál felvétele, Vojnits András 

fotóarchivuma). 
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9–12. ábra. „Belépőkártyák” a Lajos bácsi klubba: 9) hetesi vérfű-hangya-

boglárka (Maculinea teleius), 10) sátorhegységi áfonya-hegyibagoly (Polia 

hepatica), 11) sellyei hermelin-púposszövő (Cerura erminea), 12) börzsönyi 

fagyalszender (Sphinx ligustri) (Katona Gergely felvételei, Magyar Termé-

szettudományi Múzeum). 

9 
10 

11 12 
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Feljegyzések 

 

1. Téves, hogy a „Pázmány Péter Tudományegyetem Biológiai Tudományok Karán 

szerzett oklevelet”. Ilyen kar sosem létezett, és a Természettudományi Kar is évtize-

dekkel később vált ki a Bölcsésztudományi Karból. 1950 óta Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem.  

2. Lásd az első adatközlőt. 

3. Ennek természetesen semmi valóságalapja nem volt, de jól mutatja Kovács Lajos 

kikezdhetetlen tekintélyét. „Majd a Lajos megmondja” – az idősebb korosztály eb-

ben nőtt fel.   

4. Ez a kölcsönös öröm egy-egy bagolylepke (Kovács, 1967), illetve araszolólepke 

(Vojnits, 1968) alfajt szült (Oligia versicolor vojnitsi Kovács és Gnophos pullatus 
kovacsi Vojnits).   

5. A kérdéses példányok ma is megtalálhatók a Magyar Természettudományi Múzeum 

Lepkegyűjteményében. 

6. Mint általában a legendáknak, ennek a történetnek is több változata kering 

 a köztudatban (lásd Szabóky 2007). Lehet, hogy igaz sem volt… 

7. „Humorban nem ismerek tréfát!” (Karinthy Frigyes) 

8. Akkoriban Mészáros Zoltán volt a Magyar Rovartani Társaság elnöke, az ő vezetésé-

vel sikerült ezt a kezdeményezést „ad acta” tenni.  
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