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Abstract: The written legacy of Lajos Kovács (1900–1971) can be found in the Natural Science His-

tory Collection of Hungarian Natural History Museum. Ten boxes are filled up with the material 

and it is only partly arranged. A part of personal written documentation can be found in it: school 

notebooks, university notes, curriculum vitaes, etc. The main part of the legacy includes the docu-

mentation of his scientific career. Here you can find the documents from his work for the Hungari-

an Natural History Museum: work plans, reports, official correspondence. On the other hand there 

are the collection diaries of his Lepidoptera collecting activity which he did for decades (about 

1911–1965). Thirdly his correspondence is worth mentioning which he continued with researchers 

from his homeland and abroad. An also interesting part of the legacy is the group of the documen-

tation connected to the Hungarian Forestry Light Trap Network.  
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Bevezetés 

 

A Magyar Természettudományi Múzeumban a Dokumentációs Tár (korábbi 

nevén Tudománytörténeti Gyűjtemény [= TtGy]) őrzi Kovács Lajos írásos szak-

mai és személyes hagyatékának egy részét. Az anyag a TtGy két, fizikailag is 

elkülönülő gyűjteményrészében található. 

Az iratok egy kis hányada ún. personalia-dossziéban került elhelyezésre. Itt 

– a Kovács Lajosról szóló szakirodalom (cikkek, különlenyomatok) mellett – 
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pályafutásának okmányai (kinevezések 1937-ből és 1944-ből), általa kitöltött 

kérdőívek, önéletrajzok (1950, 1952, 1963), műveinek saját maga által készített 

bibliográfiája (1953), valamint családjával kapcsolatos káderanyagok (1953–

1954). 

A terjedelmileg jóval nagyobb és szakmailag is jelentősebb anyag, Kovács 

Lajos fondja hét nagyobb és három kisebb dobozban van elhelyezve. A Kovács-

fond feldolgozottság szempontjából két csoportra bontható. Egyfelől két és fél 

nagyobb doboznyi dokumentumanyagra, amely rendezve van: a 739/1-től 

739/206-ig terjedő jelzettel ellátott papírok dossziékban találhatóak. Ez az 

anyagrész szerepel a TtGy 1970-es évek végén készült cédulakatalógusában is. 

Másrészről a hagyaték többi részére – ez még csak részleges rendezésen esett 

át: az iratok jelenleg nagy tematikus csoportok és/vagy dokumentumtípusok 

szerint vannak elkülönítve. 

 A két csoport különbsége abból adódhat, hogy az utóbbiak később kerül-

tek a TtGy-be. Ezt valószínűsíti, hogy ebben a második csoportban található 

Kovács Lajos özvegyének, kövecsesi Dancs Ilonának személyes, részben már 

férje halála után keletkezett levelezése is.   

 

A fond részletesebb, dobozonkénti tartalma  

 

1. Az első doboz: 739/1-től 739/70-ig számozott anyag: 

1.1. Előadásjegyzetek, -vázlatok és -kéziratok, kivált a magyarországi fény-

 csapda-hálózatról. 

1.2. Az MTM Lepkegyűjteménnyel kapcsolatos iratok: utazási jelentések, hiva-

 tali levelezés. 

1.3. Levelezés betűrendben: Stanisław Franciszek Adamczewski (1909–1987) → 

 Ján Jasič (1926–1991), közte pl. Balogh János (1913–2002), Dudich Endre 

 (1895–1971), Wolfgang Heinicke (1932–) leveleivel .     

 

2. A második doboz: 739/71-től 739/145-ig számozott anyag: 

 levelezés betűrendben: Jermy Tibor (1917–) → Eduard Johannes 

 Reissinger (1920–1991), közte pl. Kaszab Zoltán (1915–1986), Josef 

 Moucha (1930–1972), Dalibor F. Povolný (1924–2004) leveleivel.  

    

3. A harmadik doboz: 739/146-tól 739/206-ig számozott anyag: 

3.1. Levelezés betűrendben: Réti Endre (1911–1980) → Zwick Lujza, közte pl. 

 Schmidt Antal (1880–1966), Szalay László (1887–1970), Székessy Vilmos 

 (1907–1970) leveleivel.  
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3.2. Egyéb iratanyag: grafikonok, újságkivágatok, vámcédulák, külföldi kuta-

 tók címlistája. 

 Ugyanebben a dobozban található rendezetlen anyag is: 

3.3. Gyűjtőnapló: 1922. április 1. – május 10.    

3.4. Kovács Lajos rendezetlen levelezése, 1. 

 

4. A negyedik doboz (rendezetlen): 

4.1. Az MTM Lepkegyűjteménnyel kapcsolatos iratok: gyűjteményrendezés, 

 preparátor-tanfolyamok, kiállítási előkészületek, hivatali levelezés, jelen- 

 léti ívek, munkatervek és -jelentések, utazási és kiküldetési jelentések. 

4.2. Lektori jelentések. 

 

5. Az ötödik doboz (rendezetlen): 

5.1. Kovács Lajos rendezetlen levelezése, 2. 

5.2. Gyűjtőnaplók:   

5.2.1. Éves összesítések: 1921–1929, 1932–1934, 1941–1945, 1947–1958.  

5.2.2. Napi bejegyzések: 1951. január 1.–1958. december 17.   

5.2.3. Havi összesítés: 1965. augusztus. 

5.3. Az MTM Lepkegyűjtemény anyagának és könyvtárának kölcsönzési elis-

 mervényei. 

 

6. A hatodik doboz (rendezetlen): 

6.1. Kovács Lajosné levelezése, 1. 

6.2. Erdészeti fénycsapdák törzskönyvei: Gerla (1962–1966), Kunfehértó (1961–

 1969). 

6.3. Kéziratok: 

6.3.1. Fénycsapdákkal kapcsolatos vázlatok, előadások. 

6.3.2. “Magyarországi nagylepkék és elterjedésük II.” 

6.4. Kovács Lajos saját lepkegyűjteményének nyilvántartásai: listák, változások 

 követése, preparálási adatok.  

 

7. A hetedik doboz (rendezetlen): 

7.1. Kovács Lajosné levelezése, 2. 

7.2. Kovács Lajos középiskolás és egyetemista füzetei.  

                              

8. A nyolcadik, kis doboz (rendezetlen): Kovács Lajos gyűjtéseiről cédula-

 anyag: 1911–1917, 1920–1950-es évek (kihagyásokkal).    
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9. A kilencedik, kis doboz (rendezetlen): Kovács Lajos gyűjtéseiről cédula-

 anyag: 1916. január–december.    

10. A tizedik, kis doboz (rendezetlen): Kovács Lajos gyűjtéseiről cédulaanyag: 

 1914–1965 (kihagyásokkal). 
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