
28 

Az online katalógus, az OPAC külső, web-felületről történő használata az MTA 
által biztosított keretből megvásárolt újabb licencek révén az év során már 
problémamentessé vált. Az online katalógusban beépítésre került egy ún. 
kontextusérzékeny keresési eszköz, az SFX, amellyel a nyilvános OPAC egy adott 
rekordjából állományon kívüli külső keresést lehet végezni. 

A MOKKA üzemeltetési problémái miatt 2004 őszén új feltöltésre került sor, 
melynek során elérhetővé váltak az MTAK állományi rekordjai. Ugyancsak 2004 őszén 
kerültek be az ODR-adatbázisba a Könyvtár rekordjai. 

 
 

VIII. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
 

A Levéltár 2004-ben tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött anyag 
feldolgozását és ellátta az MTA Titkárság és a Doktori Tanács irattári feladatait és a 
levéltári kutatószolgálatot. 

Az iratállomány növekedése 67,8 ifm volt. Az év végére az iratállomány 
mennyisége elérte a 2 606,77 ifm-t. Az átvett jelentősebb irategyüttesek: OTKA Iroda 
46,32 ifm, Bolyai Ösztöndíj 6,72 ifm, Doktori Tanács 3,24 ifm. Ezek az irategyüttesek 
selejtezve, a levéltár szempontjai szerint rendezve érkeztek a levéltárba. A mellékelt 
jegyzékeket számítógépes változatban (Excel táblázatban) is megkapta a levéltár, ami az 
anyagban való kutatást jelentősen könnyíti. A hang- és fotógyűjteményünk az elmúlt 
évben nem gyarapodott. 

Az intézetek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de 
alkalmanként tanácsot adunk, ill. ellenőrzünk, és többször adunk ki selejtezési engedélyt. 
Idén a Matematikai Intézetben jártunk, és 5 selejtezési engedélyt adtunk ki. 

Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősorban az 
újonnan beérkezett és a kutatószolgálat számára elővett anyagokban végeztünk közép- és 
darabszintű rendezést. Így ebben az évben elsősorban a TMB személyi dossziéit 
(1 252 dosszié) rendeztük és a tudományos osztályok beérkezett iratait előrendeztük. 
Elvégeztük a kiemelt dossziék katalóguscédulájának javítását és folytattuk a TMB 
katalógus revízióját is.  

Az év folyamán a Levéltár használatba vette a törökbálinti új raktár számára 
kijelölt részét. Így 2 599 doboz, azaz 312 ifm mozgatására került sor. Ezáltal hosszú 
időre megoldódtak a Levéltár anyagának elhelyezési gondjai. Elkészült a raktárak új 
topográfiai mutatója, és elkezdődött a raktári jegyzékek, fond-dossziék ellenőrzése és 
összevetése a raktári állománnyal. 

2004-ben 19 kutató (ebből 1 külföldi) kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 
277 esetben 2 217 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 2 331 másolatot 
készítettünk számukra, 4 esetben írásban adtunk választ a kutatóknak. Az MTA 
Titkárságának 86 esetben adtunk felvilágosítást vagy kerestünk elő iratot és 71 másolatot 
készítettünk. Nyugdíj-igazoláshoz 3 esetben kerestünk anyagot. 

2004-ben is járt a Levéltárban szakfelügyelő. Jelentésében, amelyet a levéltár 
fenntartójának is elküldött, kifejtette, hogy a levéltári raktárak területén jelentős javulást 
történt, de a személyi feltételek számbavételénél hangsúlyozta, hogy létszámbővítés 



29 

nélkül az irattár-ellenőrzési határidő nem tartható. Más vonatkozásban hiányosságot nem 
tárt fel. 
 
 
IX. MTA LUKÁCS ARCHÍVUM ÉS KÖNYVTÁR 
 

A könyvtár állománygyarapítására 2004-ben 100 eFt állt rendelkezésünkre. Ebből 
folyóiratra 35 100 (7 cím), könyvre 129 489 forintot (35 tétel) költöttünk. 11 könyvet 
ajándékba kapott az Archívum. A könyvvásárlási keretet 64 589 forinttal léptük túl. 
Könyvbemutatót rendeztünk az Argumentum Kiadóval közösen: Mészáros István: József 
Attila és a modern költészet. Lukács Archívum – Argumentum Kiadó, 2004 
/Alternatívák/ – a szerző részvételével, Marosi Ernő akadémikus bevezető előadásával az 
MTA Könyvtára Vasarely-termében. 
Lukács György levelezése 1945 és 1971 között címmel hároméves pályázatot nyertünk az 
OTKA-nál. Ennek keretében a 2004. évi terveinknek megfelelően számítógépet 
vásároltunk, korszerű internet-csatlakozást építettünk ki, elkészítettük  
az Archívum honlap-tervét; levéltáros bevonásával megkezdtük a Lukács-levelezés 
számítógépes adatbázisra vitelét. 
 

Külföldi kutatóink voltak: Vesa Oittinen (Finnország); Thomas von Ahn, Gantner 
Brigitta, Antonia Opitz, (Németország); Fog Tanes (Skócia); Gordon Maxvell (Anglia). 
 

Az Archívum munkatársainak tudományos tevékenysége: 
 

Agárdi Péter 
 

Publikációk: Utószó Szalai Pál Csakazértis-emlékkötetéhez. In: Hanti Vilmos 
(szerk.): „Se Chicago, se Pusztaszer”. Emlékezés Szalai Pálra a Csakazértis című 
szociáldemokrata lapban megjelent írásaival. Csakazértis, 2004. január 29. 76–78. o.; 
Jegyzetek Mészöly Miklósról. Az „Alakulások” című kötetről. − A párbeszéd folytatása. 
[Válasz Könczöl Csaba vitatkozó pamfletjére.] In: Fogarassy Miklós (szerk.): 
Magasiskola. In memoriam: Mészöly Miklós. Nap Kiadó, 188–196. és 203–206. o. 
[Újraközlés 1976-ból.] Honnan hová? Avagy: veszélyben van-e a nemzeti kultúra az új 
évszázad elején, s ha igen, mi veszélyezteti? In: Ördögh Szilveszter (szerk.): Magyar 
jelentés-árnyalatok. Kossuth Könyvkiadó − XXI. Század Társaság, 5–15. o.; Mészáros 
István József Attilája hazatér. Utószó Andor Lászlóval. In: Mészáros István: József Attila 
és a modern művészet. Argumentum Kiadó−Lukács Archívum, 265–270. o.; Pamflet? 
Röpirat? Kiáltvány? Program? „Stílustani” reflexiók Gyurcsány Ferenc „Merjünk 
baloldalinak lenni” című írásához. =Egyenlítő 2004. 2. sz. (április) 31–33. o.; A magyar 
baloldali médiapolitika (azaz médiafelfogás) paradoxona. = Médiafüzetek 2004. 1. sz. 
[2004. május 24.] 47–54. o.; Művészet és humanizmus a magyar ezredfordulón. [Előadás 
Kecskeméten 2003 nyarán.] In: Szászné dr. Virányi Katalin (szerk.): Óvodapedagógusok 
konferenciája 2003. Hivatás és mesterség. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola, 105–102. 
o.; [Az] avantgardista pátriárka. [Fejtő Ferenc 95. születésnapjára.] =Népszava 2004. 




