
R o v a r á s z  H í r a d ó ,  9 6 .  s z á m              2 0 1 9 .  d e c e m b e r  
 

 12 

Mindenesetre, aki azon szerencsések közé tar-
tozik, hogy megvan neki az 1997-es kiadvány, 
„csak” az utolsó három fejezetet kell pluszban 
elolvasnia, azok hiányoznak az első kiadásból, a 
többi rész szó szerint megegyezik a régivel. 

A mostani kiadás közel 30 százalékkal hos--
szabb az elsőnél, az első kötetben található 39 
fekete-fehér kép 30 százaléka pedig már színesben 
és nagyobb méretben szerepel. (Az újabb kiadás 
mérete nagyobb!) 

A kötet címe, Sokszor „Tizenkét hónap az er-
dőn”, a méltán népszerű természetfilm sorozatra 
utal, ami hat évig készült, 1988-ban mutatták be a 
Magyar Televízióban, és amit a mai napig vetíte-
nek időnként valamelyik adón. De ha valakinek 
nincs hozzá türelme, hogy ezt kivárja, nem kell 
mást tennie, minthogy összekösse számítógépét a 
tévével és máris megnézheti az egész sorozatot a 
YouTube videómegosztón keresztül. 

Minket, rovarászokat leginkább az első fejezet, 
a „Lepkehálós vadászat” érdekel, melyben a szerző lepkész múltjával ismerkedhetünk 
meg. Ez csak 23 oldal, ami valamivel több mint 10 százaléka kötetnek. Ebben, a szemé-
lyes élményeken kívül részletes leírást olvashatunk a nagyfoltú bagolylepkéről (Oxytripia 
orbiculosa), valamint a Melanargia suwarovius-ról, immár színes képekkel is illusztrálva. 

Be kell vallanom, nem vagyok vadászatpárti, valahogy beteges dolognak tartom, hogy 
élvezetből valaki madarakat, nagyemlősöket gyilkoljon (fiatalabb koromban megengedőbb 
voltam…). És mégis, ahogy olvastam a vadászélményeket, rá kellett jönnöm annak szép-
ségére. Arra, hogy az órákig tartó les során a vadász valósággal egybeolvad az erdővel, 
megismeri annak lüktetését, életét. Jobban, mint egy túrázó vagy kocogó, aki csak tranzit-
nak használja az erdőt, és szerencséje kell legyen, hogy lásson is valamit, hiszen a zajjal, 
amit okoz, minden élőlényt elriaszt a környezetéből. 

Egy laikusnak érdekes lehet még a szakzsargon, valamint a szigorú szabályrendszer, 
amit egy vadásznak be kell tartania. Ugyancsak rendkívül érdekesek és érdekfeszítők a 
hosszú külföldi természetfilmezések során megtapasztalt élmények. Milyen jó lenne, ha 
többen vennék a bátorságot, hogy élményeiket ugyanígy papírra vessék! 

Ha pedig elolvastuk a könyvet, kevesen fogjuk tudni megállni, hogy ne nézzük meg 
ismét a 12 részes sorozatot. 

HA 
 
A kötetet 3.500 és 4.500 Ft közötti áron még meg lehet vásárolni az interneten. 
https://bookline.hu/szerzo/racz-gabor/23141?page=1  
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Társaság vezetőségének álláspontját. 
 
A Rovarász Híradót alapította 1989-ben: Nagy Barnabás 
 
Felelős szerkesztő: Haltrich Attila (HA) 
 
Szerkesztőbizottság: Balázs Klára (BK), Merkl Ottó (MO), 
Koczor Sándor (KS), Nagy Barnabás (NB), Puskás Gellért (PG), 
Rédei Dávid (RD), Rozner István (RI), Szalóki Dezső (SzD), és 
Szőcs Gábor (SzG). 
 
Szerkesztőség:  
SZIE, Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék, 
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drótposta: haltrich.attila@kertk.szie.hu  
 
Magyar Rovartani Társaság (MRT) 
1088 Budapest, Baross utca 13. 
www.rovartani.hu 

A Magyar Rovartani Társaság célja és feladata a rovartan 
általános művelése, elsősorban a magyarországi rovarvilág 
kutatása és vizsgálata, valamint a rovartani ismeretek terjeszté-
se. 
 
Elnökség (2019) 
Elnök:  Vig Károly 
I. alelnök:  Merkl Ottó 
II. alelnök:  Szőcs Gábor 
Titkár:  Puskás Gellért 
Előadásszervező: Koczor Sándor 
Szerkesztő:  Merkl Ottó 
Pénztáros:  Szalóki Dezső 
Ellenőr:  Balázs Klára 
Jegyző:  Szőke Viktória 
 
Ülések – a nyarat kivéve – minden hónap harmadik péntekén a 
SZIE Kertészettudományi Karán, az „E” épület E/2 termében 
(Budapest XI., Ménesi út 45), délután 4 órakor. 
 
 
 
Illusztráció 
Címlapon: 
Pienini tarsza 
Isophya pienensis Maran, 1954  
(Orthoptera: Tettigoniidae) 

Festmény: Varga Zsófia @HirviArt 

Emlékszem, még kinn Erdélyben, valamikor 
az 1970-es évek végén (vagy 80-asok ele-
jén?) mesélte valaki, hogy a teraszon tartott 
leanderét „hatalmas zöld hernyók” lelegel-
ték. Azonnal tudtam, hogy az oleanderszen-
derről lehet szó, és izgalomtól fuldokoló 
hangon kérdeztem, mi történt a hernyókkal. 
„Hogy mi történt?” volt a válasz, „széttapos-
tam őket!” Tehetetlen dühöt éreztem akkor, 
hogy lehet ilyesmit tenni? Miért nem adta 
nekem? Aztán teltek az évek, megdőlt a 
rendszer, „szabadok” lettünk, utazhattunk 
olyan helyekre amelyekről régen legfeljebb 
álmodhattunk. Több olyan lepkefaj került a 
szemem elé, melyet csak határozókból is-
mertem addig, de az oleander szendere nem 
volt köztük. 

Nemrég egy volt hallgatóm hívta fel a fi-
gyelmemet egy oleanderes facebook cso-
portra, ahol az egyik hölgy növényén szintén 
megjelent vagy tucatnyi 10 cm körüli lárva, 
komoly károkat okozva a levélzetben. Több 
kommentelő az azonnali elpusztításukat 
javasolta, de mivel az egyik megijesztette, 
hogy egyetlen hernyó elpusztítása is komoly 
büntetést von maga után, mivel védett fajról 
van szó, végül postázta őket (saját költsé-
gén!) az egyik érdeklődőnek. Úgyhogy jól 
sült el a dolog mindenki megelégedésére.  

Pedig az „ijesztgetős” rosszul tudta, az 
oleanderszender nem is védett…   

HA 
 

Az utóbbi évtizedekben, ahogy a Katona 
Gergelyék által jegyzett tavalyi cikkükben is 
olvasható, megnőtt a faj hazai észleléseinek 
a száma: 
https://www.researchgate.net/publication/323945944_A
z_Oleander_szender_Daphnis_nerii_a_Karpat-
meden-
ceben_Sphingidae_Lepidoptera_The_Oleander_Hawk_
Moth_Daphnis_nerii_in_the_Carpathian_Basin_Sphing
idae_Lepidoptera 
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Szombaton már teljes létszámban jelen voltunk, ekkor három csoportra bomlottunk, és 
így jártuk be a Medves-fennsíkot és környékét, lefedve annak minél nagyobb területét. 

Vasárnap rövidebb terepi program 
zárta a találkozót. A gyűjtött egye-
nesszárnyú adatokból hamarosan 
egy faunisztikai cikk is készül. 

A találkozón 21 fő vett részt, 
kutatók, hallgatók és az egyenes-
szárnyúak iránt érdeklődő nem 
szakmabeliek vegyesen. Négyen 
érkeztek Szlovákiából, így ezúttal is 
nemzetközivé avanzsált a rendez-
vény (a korábbi találkozóinkon is 
rendszeresen részt vett néhány 
kolléga a környező országokból).  

Külön köszönjük a terület ter-
mészetvédelmi őrének, Lantos 
Istvánnak a szakavatott segítséget és 
terepi vezetést, Sulyán Péter Gábor-

nak az ízletes bográcsgulyást, valamint a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak, hogy segí-
tette a találkozó megrendezését. 

Puskás Gellért és Szövényi Gergely 
 

Könyvismertetés  
 
Rácz Gábor: Sokszor „Tizenkét hónap az erdőn”. 2019. Dénes Natúr Műhely Bt. Olda-
lak száma: 184. Kötés: Keménytáblás. ISBN: 9789639783683 

A posta hozta a kötetet – meglepetés volt! Rögtön el kezdtem olvasni, és már a „Lepkehá-
lós vadászat” második bekezdésénél, ahol a szerző arról ír, hogy „idestova hatvan eszten-
deje” látta meg a napvilágot, gyanút fogtam, hogy itt valami nem stimmel. Ugyanis én 
vagyok 63, Gábor pedig „az apám lehetne”, tehát keresgélni kezdtem a világhálón. Rá is 
bukkantam a 22 évvel ezelőtti (1997) kötetre, mely ugyanezzel a címmel, de természetesen 
más címlappal jelent meg. Gondoltam, kiveszem a könyvtárból és összevetem a két köny-
vet. 

Csakhogy ez nem ment olyan könnyen! Mint kiderült, egy szinte fellelhetetlen könyv-
ről van szó, amit aztán Szolnokról, könyvtárközti kölcsönzés keretében szereztek meg a 
Budai Campus könyvtárosai. Végre a kezemben volt mindkét kötet, össze tudtam őket 
hasonlítani. 

Mondanom sem kell, hogy az idei kiadás (egyébként ebben sem szerepel évszám!) 
minden szempontból jobb, szebb, nagyobb és színesebb. A mérete „majdnem” A4-es. 

Fűhálózott anyag helyben válogatása  
             (fotó: Puskás G.) 
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Néhányan már az előző napokban felkerestük a környék távolabbi élőhelyeit szöcskék 
és sáskák után kutatva. A program hivatalos része pénteken kezdődött, ekkor az érkezés 
után bejártuk a közeli Salgóvár és Boszorkány-kő sziklagyepjeit. 

Ezután két nemzetközi konfe-
rencia beszámolója alkotta a jó 
hangulatú előadóülést. Bográcso-
zás, lámpázás és éjszakába nyúló 
beszélgetés zárta a napot. Este 
Salgóbánya területén, a faluszéli 
szedres bozótból került elő a hét-
vége legizgalmasabb faja, a pieni-
ni tarsza (Isophya pienensis) (cím-
lapkép). Ez a kárpáti elterjedésű 
lomhaszöcske Magyarországon 
eddig csak a zempléni Nagy-Milic 
környékéről volt ismert. 

Gyűjtőúton a csapat (fotó: Puskás G.) 

Északi málnaszöcske (Barbitistes constrictus) 
nősténye (fotó: Puskás G.) 
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Rovarász elődeink 
 
„Ne csak együnk, igyunk is!”  
– avagy mi köze az izsáki Arany Sárfehér nevű bornak a lepkészethez? 
 
Elmesélem...  

Azt hiszem, egyetlen entomológus társam 
előtt sem ismeretlen ez a név: Csontváry Koszt-
ka Tivadar, a neves, de életét és munkásságát 
tekintve magányos és különc festőművész, író 
és gyógyszerész.  

Csontváry édesapja a Lengyelországból a 
17. században Magyarországra települt és 1693-
ban posztupici előnévvel magyar nemességet 
szerzett családból származó Kosztka László, aki 
Lugoson született 1816. június 18-án (elhunyt 
Jászapátiban, 1904. december 13-án), és élethi-
vatásául a gyógyszerészetet választotta. 1847-
től Kisszebenben (ma Szlovákia), a Fekete Sas 
gyógyszertár tulajdonosaként élénk társadalmi 
életet élt. Gyógyszerészi munkája mellett aktí-
van részt vett a helyi közéletében; rendőri, 
anyakönyvvezetői, és postási feladatokat is 
ellátott. Amikor Anna nevű leánya (1850–1863) a Kisszebenben pusztító tűzvész áldozata 
lett (felrobbantak a pincéjükben tárolt, tűzijátékokhoz használt rakéták), családjával el-
hagyta a települést, s 1865-től az Ung megyei Szerednyén az Őrangyal gyógyszertárnak 
lett tulajdonosa. De itt sem maradt sokáig, mert 1869-ben Tiszalökre költöztek, ahol el-
nyerte a Megváltó, később Szarvas gyógyszertár jogosítványát (Tivadar fia itt volt mellette 
gyakornok). Ez a gyógyszertár lassan tönkrement, és ezt követően 1874-től élete végéig a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jászapátiban élt. Kosztka László a Budapesti Tudomány-
egyetemen 1884-ben (65 éves korában!) a gyógyszerészi mellé megszerezte a doktori 
oklevelet is, és Jászapátiban többekkel együtt orvosi gyakorlatot is folytatott. Történetírói 
szerint igazi reneszánsz ember volt, sokmindennel foglalkozott. Egész életében hobbija 
volt a vadászat és a pirotechnika. Még lepkéket is gyűjtött. Erről az önmagát Csontváry 
előnévvel felruházó és szintén gyógyszerész Tivadar tesz ékes bizonyságot: sajátos elren-
dezésben és oly élethű ábrázolásban festett meg egy csodálatos képet, hogy akár lepkeha-
tározásra is alkalmas lenne. Olyan, mintha valaki az ábrázolt példányokat élve összegyűj-
tötte volna a markába, aztán feldobta volna őket az ég felé: „éljetek, repüljetek, szárnyalja-
tok!” Úgy, miként magának a festőnek a lelke is szárnyalt, s akinek boldog és szabad 
gyermekkora lehetett, mert életrajzírói munkáiból tudjuk, végtelenül eleven, mindig a 

Dr. Kosztka László (1816–1904) 
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természetben bóklászó vagy éppen különféle csínytevéseket elkövető, „égetnivalóan 
rosszcsont” volt. 

A festő mindkét ismert életrajzában szentelt pár mondatot atyjának, aki feltehetően 
példaképül szolgálhatott a szorgalmas, de megszállott Tivadarnak. Az egyikben így ír: 

„Dr. Kosztka László b. atyám volt orvostudor és gyógyszerész; nem dohányzott és 
nem ivott. Meghalt Jászapátiban, 1904-ben, 88 éves korában. Apám passziói voltak a 
vadászat és a rakétakészítés. Házunkban az agár, kopó, vizsla, sokszor farkaskölykök, 
rókák, baglyok neveltettek, az éneklőmadarak egész serege hangversenyezett.” 

A másikban sem feledkezik meg róla: 
„Atyám tiszteletből a rendőrkapitányi és postai teendőket is végezte, szabad idejét 

pedig vadászattal és tűzijátékkal töltötte. Középtermetű, hízásra hajlamított természetű, 
szeszesitalokkal, dohányzás és kártyázással nem törődő egyszerű, de energikus ember 
volt; a vadászat kedvéért állandóan tartott egy ügyes vadász laboránst.” 

Ezek az írások – úgy tűnik – még a Kisszebenben töltött gyermekévekre vonatkoz-
nak. 

Hogy az eredeti nevén Kostka család mennyire éles eszű tagokból állt, bizonyítja 
Kosztka László Károly nevű idősebb testvére (1814–1887) – aki Szentesen született és 

Csontváry magyar lepkéket ábrázoló jeles festménye (Pillangók, 1893) 
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Sajtófigyelő 
 
Katona Gergely tagtársunk hívta fel a figyelmemet az alábbi, „A világ méhei” c. kötetre. 
(Christopher O’Toole & Anthony Raw: Bees of the World – UK). 

Na, nem magára a műre, hanem annak címlapjára, ahol méh helyett egy kétszárnyú 
(Diptera) szerepel. Ha már így elrontották a borítót, remélhetőleg, maga a könyv „hiba-
mentes… 
http://www.bobsbeekeeping.com.au/product/books/reference/bees-of-the-world/ 

 
 

Rövid hírek 
 
Szöcskés találkozó a Medvesen 
 

Idén ismét találkoztak az egyenesszárnyúakkal 
foglalkozó hazai szakemberek és érdeklődők a 
4. Magyar Orthopterás Találkozó keretében. A 
korábbi gyakorlattól eltérően és kísérletképpen a 
rendezvény alapvetően más volt, mint az elmúlt 
évek konferenciaszerű találkozói.  

Továbbra is az volt cél, hogy lehetőséget biztosítson a vizsgálati eredmények bemuta-
tására, a tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre, ez alkalommal viszont mindezt közös 
terepi aktivitással ötvözte. 2019. július 5–7. között a salgóbányai ifjúsági tábor adott ott-
hont az eseménynek Salgótarjánban. 

A helyszín az orthopterológiai szempontból kevéssé ismert Medves-fennsík és környé-
ke volt. Az idő nagyobb részét a terület Orthoptera-faunisztikai feltárása tette ki. Ezt kön--
nyen kivitelezhettük gyalogos kirándulások formájában, mivel a szállásunk maga is a 
vizsgált területen volt. 
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Ez tehát a története egy szőlő/borfélének, amely Védett Hungaricum, amely a vilá-
gon sehol másutt nem termelhető – kis hazánknak is csak behatárolt területén –, s amely 
egy lepkésznek, mégpedig a művészetében csak halála után elismert Csontvári Kosztka 
Tivadar festő öccse, Kosztka László izzadtságának, fáradhatatlan munkálkodásának és 
termelői/gazdálkodási módszereinek köszönheti azt, hogy eljutott a fentebb vázolt elis-
mertségi szintig. 

Ifj. Kosztka (Kostka) László gyógyszerész, lepidopterológus, szőlész-borász gazdálko-
dó 1918. február 20-án hunyt el. Temetése február 23-án az izsáki családi sírboltba történt. 

Buschmann Ferenc 
 

 
 
A szerző, Buschmann Ferenc ötlete, nem az enyém, én csak tolmácsolom: „mi lenne, ha 
társaságunk 110 éves évfordulójára (jövőre!), beszereznénk néhány palack Izsáki Arany 
Sárfehéret (lehet kapni pezsgő formátumban is!), és az évfordulós megemlékezés után 
azzal koccintanánk az elődök tiszteletére?” 

HA 
 

(Hogy mi lenne? Hát bizony, jó lenne, s méltó a reneszánsz lepkészhez. – Merkl Ottó) 
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hunyt el, – mérnök és feltaláló volt, az 1848–49-es szabadságharcban pedig honvéd tüzér-
százados, s talán nem is véletlen, hogy Kosztka László is vonzódott a pirotechnikához (a 
másik két testvéréről, Lajosról és Gusztávról nem találtam információkat). 

Kosztka László gyógyszerész és felesége, daróczi Heizelmayer Franciska házasságából 
tíz gyermek született: Anna (1850–1863); Pál (1851–1927); Mihály Tivadar – a későbbi 
Csontváry (1853–1919); Ede (1855–?); Mária (1857–1869); László (1858–1918); Irén 
(1861–1918); Ferenc Aladár (1863–?); Bódogh Zsigmondné Kosztka Anna Valéria (1865–
?) és Etelka (?–?). 

Csontváry testvérei közül a festőn kívül még kettő futott be jelentősebb életpályát. Pál, 
aki még Kisszebenben született (1851), a katonai szolgálat letöltése után mint vadász-
főhadnagy került a csendőrséghez, ahol aztán a nyugdíjba vonulásáig a vezérőrnagyi ran-
gig jutott, mint altábornagy hunyt el 1927-ben – és László, aki miatt ez az írás született. 

Az ifjabb Kosztka László szintén Kisszebenben született (1858), és apjához, valamint 
Tivadar bátyjához hasonlóan gyógyszerész lett. A Kosztka családban tehát egyidejűleg 
három gyógyszerész volt: az apa Kosztka László, és két fia, Tivadar és László. Utóbbi 
ifjúkori éveiről nem sikerült semmit felkutatni, de azt tudjuk, hogy egy időben – meglehet, 
a tanulmányaival összefüggésben – Budapesten élt, s miként édesapja, ő is foglalkozott 
lepkészettel. Élénk kapcsolatban állott Abafi-Aigner Lajossal és Uhryk Nándorral1. Arról 
kevés dokumentum van, milyen szintű gyűjtő volt, de bizonyára komolyan űzhette az 
„ipart”. Ezt bizonyítja például az MTM sodrómolygyűjteményében – amelynek folyamat-
ban van a teljes átrendezése – általa Budapesten gyűjtött Acleris hastiana és A. ferrugana 
példány is, melyek lelőhelycéduláin a nevével eddig találkoztam. Ám ezeknél bizonyára 
jóval többet – főleg nagylepkéket – őrizhet tőle a nemzeti gyűjtemény: az ez irányba törté-
nő kutatást meghagyom a múzeumban ténykedő kollégáknak. Ifjabb Kosztka László lep-
készethez való hozzáállását és elszántságát az általa közölt, már Abafi-Aigner által szer-
kesztett Rovartani Lapokban megjelent négy írása is bizonyítja. 

Idézem őket. 
„Az első lepkét az idén február hó 12-én láttam, még pedig Brephos puellát, mely itt 

Izsákon a nyárfák körül röpködött, igaz védett helyen. Ennek ellentéte egy Sphinx convol-
vuli, mely nálam múlt évi november hó végén kelt ki, pedig akkor már érzékeny hideg 
volt.” (Kosztka László – Rovartani Lapok, 1898 március.) 

„Kártékony hernyókat észleltem az 1897. év tavaszán, amelyek itt Izsákon leginkább a 
kukoriczát es dinnyét kikelése alkalmával néhol teljesen megsemmisítették, különösen ott, 
a hol füves helyek voltak a szántás előtt. A kukoriczának és dinnyének földben levő gyön-

                                                           
1 E három lepkész – Abafi-Aigner Lajos, Uhryk Nándor és Kosztka László – körül alakult ki az az asztaltársa-

ság, amely a Magyar Rovartani Társaság előfutárának tekinthető. Igazi baráti-kollegiális hangulatú összejövete-
lek voltak ezek, amelyek alkalmával a csoportosulásban részt vevő hivatásos és amatőr entomológusok megosz-
tották egymás között élményeiket, beszámoltak eredményeikről, anekdotákat meséltek, és tervezgették, milyen jó 
lenne egy hivatalos entomológus társaságba szerveződni. A bürokrácia útvesztőiben a valódi társasággá alakulás 
azonban csak 1910-ben, a szervezett társasági élet pedig csak 1911-ben indult meg. Sajnos sem Abafi-Aigner 
Lajos, sem Uhryk Nándor ezt már nem érte meg – mindketten elhunytak 1909-ben –, Kosztka László pedig 
„eltűnt”. 
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ge szárát rágják egészen a magig, úgy hogy a két széklevél lefekszik és elszárad. Ha ott 
kaparunk, biztosan találunk a földben egy-két hernyót. Nagyobb számmal szedtem össze 
őket és háromféle bagolypille kelt ki belőlük. Úgy mint Agrotis fugax, Agrotis vestigialis 
és Mamestra dissimilis, az utóbbiból jóval kevesebb. Tudtommal egyik se volt eddig mint 
kártékony ismeretes. Egyébiránt gyűjtöttem a nevezett pilléket is, még pedig nem is sejtett 
búvóhelyen. A vályogvetők felé vetődvén, felemeltem egy-két vályogot, hát az alatt volt 
az A. fugax, melyet azután szép számmal rendszeresen gyűjtöttem is a vályog között.” 
(Kosztka László – Rovartani Lapok, 1898 december.) 

„Mint afféle új gazda, 2–3 év óta félretettem ugyan a hálót, de régi kedveltjeimet, a lep-
kéket mindazáltal mégis megfigyelem. Így rájöttem, hogy a mi jó homoki borainkat nem-
csak a magyar ember szereti, hanem még a lepkék is. A Vanessa atalantát p. o. akárhány-
szor nemcsak felfakadt szőlőszemen láttam szívogatni, hanem a kicsurgó mustot is vagy 
újboron is rajta kaptam s azt oly szenvedéllyel szopogatta, hogy még személyes biztonsá-
gáról is megfeledkezett, ugyanis kézzel foghattam. Ebben vannak azonban versenytársai 
is. Így p. o. az Agrotis pronuba és Calocampa exsoleta számos példányait észleltem, a 
melyek a borsutú szakadékaiban és hézagaiban sorban élvezték a bort. No, de hagyján, 
ezek kárt nem tesznek, de bezzeg tesz a Cochylis ambiguella, illetve a hernyója, melyről 
közelebb kimerítően fogok írni. — Nem érdektelen, hogy a Rhodocera rhamni és Vanessa 
c-album nálunk november hó közepén egészen friss példányokban röpült. Új adatnak 
pedig tartom azt, hogy a Brephos puellát november hó végén észleltem, s ennélfogva azt 
hiszem, hogy ez a lepke egyáltalában vagy legalább is többnyire lepkealakban húzza ki a 
telet s azért mutatkozik már február hóban is, ha a nap kissé kisüt.” (Kosztka László – 
Rovartani Lapok, 1901 január.) 

„Deilephila livornica Esp. hazánkban országszerte található, de eddig mindenütt oly 
gyéren figyelték meg, hogy ritkaság számba ment. Izsáki szőlőtelepemen pedig 1906-ban 
a hernyója a szőlőt oly nagy mennyiségben lepte el, hogy csaknem kártékonynak volt 
mondható. Június 10–15-ike közt találtam kifejlődött hernyóját s egyúttal a Deilephila 
galii és a Chaerocampa elpenor-ét is, de ez utóbbiak az összes hernyóknak csupán 2–2 
százalékát tették ki, holott a D. livornica-é 80 százaléknál több volt. A június derekán 
elbábozódott hernyók után a lepkék július 10–20 közt keltek ki. 1907-ben mind a három 
hernyófaj csak igen szórványosan mutatkozott. A D. livornica hernyójának szeptemberben 
október közepéig második nemzedéke jelentkezett, melynek bábja azonban kitelelt. A 
galii-nak van-e második nemzedéke, azt nem állapíthattam meg. Abból a körülményből, 
hogy júliusban a D. livornica-nak összes bábjából kikelt a lepke, második ivadéka pedig 
nincsen, azt következtetem, hogy hazánkban nem honos, állandó faj, hanem hogy a gyors-
röptű szender tavaszkor a Balkán felől átjön hozzánk, itt lepetézik s egy nemzedéknek ad 
életet, mely azonban tovább nem szaporodik.” (Kosztka László – Rovartani Lapok, 1908. 
január–február.)  
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Ifjabb Kosztka László ezen közleményei (nincs is több tőle!) bizonyítják, hogy 1897-
ben már nem a fővárosban, hanem lényegében abbahagyva a lepkészést, az Izsákon meg-
vásárolt birtokon gazdálkodott – és most jutottunk el a cím második feléhez, az izsáki 
úgynevezett Arany Sárfehér borhoz. 

Azt írja erről Izsák város honlapja: 
„Az izsáki helyi szőlő, a Sárfehér egyik legeredményesebb termesztője a híres festő-

művész Csontváry Kosztka Tivadar testvére, Kostka László (ő csak „s”-vel írta a nevét) 
gyógyszerész volt, aki a rézmészpor növényvédelmi felhasználásában is úttörő szerepet 
játszott s művelési technológiájának, trágyázási módszerének köszönhetően 263 mázsa 
szőlőt termesztett holdanként. Ez a terméseredmény mindmáig világrekordnak számít. 
Kostka László (1858–1918) birtokán, a Kostka-telepen (melyet húgával és Kostka Antal 
nevű unokatestvérével az 1896-ban megvásárolt 70 hektárnyi homokterületen létesített) 
ezrek tanulmányozták szerte az országból, sőt külföldről is a termesztési módszerét. Ennek 
lényege a peronoszpóra elleni rendszeres rezes védekezés, a 120 x 80-as sor- és tőketávol-
ság, a tőkefejek állandó homok alatt tartása, a harmatgyökerek megtartása és a sima csa-
pon való kétszemes terhelés volt, valamint a rendszeres szervestrágyázás. Kostka László 
38 holdon termesztett szőlőt. Ebből 22 hold Sárfehér, 8 hold Kövidinka, 6 hold Olaszriz-
ling, 2 hold Szlankamenka volt.” 

„(az) Izsáki Arany Sárfehér: 
Egykoron táblácskákban folyt a szőlőművelés. Sok fajtával dolgoztak. Az Izsákiak tet-

szését egy későn érő bőtermő szőlő nyerte meg, melynek bogyója fehér volt és olyan ne-
héz, mint a sár. Az Arany Sárfehérről sok legenda maradt fenn, de nézzük a tényeket. Az 
izsáki Arany Sárfehért elsőként nyilvánították védett eredetű borrá 2006 február 3-án. Ezt 
a fajtát csak Izsák és a környező tíz település telepítheti és készíthet belőle bort. Amit 
kevesen tudnak: a híres festő, Csontváry Kosztka Tivadar öccse, a gyógyszerész Kosztka 
László volt az apostola a szőlő ezen mértékű elterjedésének. Az Arany Sárfehérben kelle-
mes illat mellett elegáns savak dominálnak, amely igazán jellemzővé teszi a fajtát. Igazi 
különlegessége a fajtára jellemző egyedi ízvilága és állandó fris-
sessége, gyümölcsössége.”  

„Az Arany Sárfehér – mint a termőhely legfontosabb szőlőfaj-
tája – tradícióit az izsákiak szenvedélyes lokálpatriotizmusának, 
lelkesedésének, kitartásának és jelentős mértékben nagy elődjük, 
Kostka László kimagasló, eredményes munkásságának köszönheti. 
A kiszerelésen kötelező az Izsáki Hegyközség által kiadott tanúsító 
védjegy elhelyezése. Az izsáki Arany Sárfehér védett eredetű bor 
jelölése a palackcimkén: „Védett Eredetű Bor”, „VEB”, Districtus 
Hungaricus Controllatus”, DHC” – megjelölés, illetve a mellékelt szimbólum. A termék 
előállítása a lehatárolt termőterületen kívül nincs engedélyezve. A körülhatárolt terület: 
Izsák, Ágasegyháza, Orgovány, Páhi, Fülöpszállás, Szabadszállás, Kunszentmiklós, 
Ballószög, Helvécia településeinek szőlő termőhelyi kataszter szerinti I. és II. osztályú 
határrészeibe tartozó területei.” 


