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Magyar Tudományos Akadémia újjászervezése

• Az 1949. évi XXVIII. törvény,
(1949. dec. 15-én adták ki) ezzel szervezték újjá a Magyar 
Tudományos Akadémiát, amely ettől kezdve a Magyar
Népköztársaság legfőbb tudományos szerve, a magyar 
tudományos élet vezetője és irányítója lett. 

• Kialakították az MTA hivatali szervezetét, és új lett az 
Akadémia testületének a felépítése is, 7 tudományos 
osztály az addigi 3 helyett

• Az újjászületett Akadémia kialakította a kutatóintézeti 
hálózatát, melyben legrégibb intézete, az Akadémiai 
Könyvtár is elfoglalhatta az őt megillető helyet.



Az Akadémiai Könyvtár feladatai 
az MTA újjászervezése után

• „Az Akadémia feladatainak megállapítása nagymértékben 
meghatározta könyvtárának alapfeladatát is. Nyilvánvalóvá
tette azt, hogy intézetünket az Akadémia keretében folyó
munka könyvtári bázisává kell fejleszteni, és tevékenységét 
minden vonatkozásban a tudományos kutatás szolgálatába 
kell állítani.

• Ennek megvalósítása a könyvtár teljes átalakítását és 
korszerűsítését kívánta meg. Ilyen irányban azonnal meg is 
indult a munka, de természetesen nem vezethetett hirtelen 
változáshoz, és nem történhetett meg egyenletesen, 
zökkenők nélkül.” Sz. Németh Mária (Magyar Könyvszemle, 1956/3)



Az Akadémia újjászervezése –
a Könyvtár új feladatai

• Tudományok fejlődése, új osztályok, új 
tudományterületek – gyűjtőkör tisztázása

• Központi könyvtár – intézeti könyvtárak 
viszonya

• Új eszközök használata – mikrofilm-szolgálat 
kialakítása



Könyvtári jelentés az Elnökség részére (1952. máj.) /1

A Könyvtár megújulásának kezdete 1950 
• Új igazgató: Scher Tibor
• A legfőbb feladat a könyvtár munkájának népgazdaságunk és a 

magyar tudomány ötéves tervébe való beillesztése volt
• Önálló költségvetés
Eredmények: 
1. 1950-51 építkezési-berendezési munkálatai:
• elkészültek a Kézirattár új helyiségei ill.
• a Keleti Gyűjtemény helyiségei
• Központi fűtés, telefon, villanyszerelés stb. 
2. Megindult a tervszerű gyarapítás, a Szovjetunió és népi 

demokráciák könyveinek a gyűjtése

1952. máj. 3-i elnökségi ülés – Akadémiai Levéltár, 3. Elnök (Rusznyák) 1/4 



Könyvtári jelentés az Elnökség részére (1952. máj.) /2

3. Kialakították a tervszerűen meghatározott gyűjtőkört (az 
akadémia jelen működési körét és a történetileg kialakult 
gyűjtemények alapján, más nagykönyvtárak profiljával 
egybevetve)

4. Megindult a Kézirattár tervszerű gyarapítása
5. Megindult a régi könyvanyag restaurálása, a folyóiratok 

köttetése
6. Megkezdték a decimális szakozást az elavult szakrendszer 

helyett
7. Új katalógust kezdtek építeni (a betűrendesen kívül 8 új)
8. Számba vették a feldolgozatlan anyagot
9. Kiépítették az új belső szervezetet, és munkamenetet
10. Fejlesztették a külföldi cserekapcsolatokat

1952. máj. 3-i elnökségi ülés – Akadémiai Levéltár, 3. Elnök (Rusznyák) 
1/4 



„A terv irreális, nem egy esetben a fantasztikum határán 
mozog, a realitásra nincsen figyelemmel, Egy ilyen terv 
több évtizedes perspektívát kell, hogy szem előtt tartson 
és ugyanakkor egyáltalán nem tartja szem előtt a szovjet 
könyvtárügy eredményeit. […]
Nem akarok további részletekbe menni a fegyelmi 
felelősség és ellenséges magatartást érintő felelőtlen 
tervezés ismertetésében. Mindössze annyit, hogy Scher 
elvtárs, akivel nem egy alkalommal beszéltem, nem ért a 
könyvtárügyhöz. Tanácsadója, Nyirő István öreg 
könyvtáros, aki a felszabadulás előtt különböző nagy 
könyvtárakban dolgozott. Tudomásom szerint működése 
mindenütt súlyos kritikát kapott, a felszabadulás után 
pedig politikailag megbízhatatlan volta miatt B-listázták.”
(Tolnai Gábor levele a főtitkárhoz, 1952. jún. 12.)

Akadémiai Levéltár, 30. Elnökségi Titkárság 232/4 



A fegyelmi vizsgálat vége (1952. jún. 20.)

Összegezve az eljárás eredményeit a bizottság az javasolja 
az Elnökség felé, hogy a Könyvtárral kapcsolatban 
indítson 

1. egy nagyobb irányú, mindenre kiterjedő vizsgálatot, 

2. jelöljön ki egy könyvtári előadót a Hivatalban

3. és alakítson egy Könyvtári Tudományos Tanácsot

Akadémiai Levéltár, 215. MTA  Könyvtára iratai 35/1



Bizottság felállítása az MTA Könyvtára munkájának és 
helyzetének megvizsgálására, 1952. jún. 25. 

Vezetője: Tolnai Gábor az MTA lev. tagja  TMB

Tagok:

• Mátrai László , az MTA lev. tagja; (Egyetemi Könyvtár 
ig.)

• Varjas Béla (Országos Széchényi Könyvtár vez.)

• Patkós Lajos (az MTA Hivatala munkatársa, személyzeti 
vez.)

• Vértes György (Országgyűlési Könyvtár ig.)

• Krámer Miklós (az MTA Hivatalának munkatársa, az V. 
Orvostud. Oszt. szaktitkára)

Akadémiai Levéltár, 215. MTA  Könyvtára iratai 35/2



„Az a célkitűzés, amit a könyvtár jóváhagyás végett 1951. május 1-
jén a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége elé terjesztett, a 
bizottság véleménye szerint teljesen elnagyolt, végiggondolatlan
és úgy készült, mintha az Akadémia Könyvtárán kívül egyetlen más 
tudományos nagykönyvtár sem léteznék az országban, kivéve talán 
a műszaki és természettudományi könyvtárakat. A profilírozási 
javaslat ennélfogva nem csupán maximalista, hanem egyenesen 
anarchisztikus, túlnyomórészt irreális jellegű és ezért semmiféle 
tervezés alapjául nem fogadható el.
A bizottság javaslata a könyvtár funkciójának és profiljának 
kérdésében elsősorban az, hogy azoknak leendő megállapítása a 
szocialista tervszerűség követelményeinek szigorú betartásával 
történjék, vagyis az országos könyvtárpolitika teljes távlatában, 
nem pedig – mit az eddigi javaslat – még a szakmai 
közvéleménynek is féltékeny kizárásával.” (Részlet a Könyvtár 
munkáját vizsgáló bizottság jelentéséből)

Akadémiai Levéltár, 215. MTA  Könyvtára iratai 35/2



Tolnai javaslatai / 1:

1. megalakítandó az MTA Könyvtárának munkáját ellenőrző és 
irányító Tanács, amelynek a következő feladatai lennének:
• a könyvtár funkciójának és profiljának megállapítása
• a könyvtári építkezés végleges tervének a kidolgozása
• a könyvtár elszigeteltségének a megszűntetése

2. a könyvtár felügyeletét közvetlenül az Elnökség lássa el
• át kell szervezni a könyvtár jelenleg széttagolt szervezetét 

(14 egység) a következők szerint
• szerzeményezés
• feldolgozás (könyv-, folyóirat-, raktárcsoport
• közönségszolgálat (olvasótermi, kölcsönző és referens 

csop.)
• külön gyűjtemények

Akadémiai Levéltár, 215. MTA  Könyvtára iratai 35/2



Tolnai javaslatai / 2

3. rendszeressé kell tenni a dolgozók körében az ideológiai 
képzést

4. a könyvtár egyetemet végzett dolgozóit az Akadémia 
felügyelete alatt meginduló ideológiai képzésbe kell 
bevonni

5. indítson a Könyvtár vezetése szakmai továbbképző
tanfolyamot

6. és létre kell hozni egy Könyvtártudományi Állandó
bizottságot (az I. és II. Osztály keretében, akkoriban 
állandó biz. nevet viselte a mai tud. biz.)

Akadémiai Levéltár, 215. MTA  Könyvtára iratai 35/2



Könyvtári Tanács létrehozására
(1952. szept. 29. elnökségi ülés)

Elnök: Mátrai László , az MTA lev. tagja
Tagok:  • Alexits György , az MTA r. tag (III.)
• Straub F. Brunó, az MTA  r. tag (V.)
• Tolnai Gábor , az MTA lev. tag (I.)
• Erdey László , az MTA  lev. tag (VII.)
• Varjas Béla (OSZK vez.)
• Dienes László (Fővárosi Szabó Ervin Kvtár vez.)
• Haraszthy Gyula (Közgazdaságtud. Egy. Kvtár vez.)
• az Akadémiai Könyvtár vezetője
• Galambos Mihályné (az Elnökség melletti könyvtári 

előadó)
Akadémiai Levéltár, 5. Főtitkár (Erdey-Grúz) 15/3/15



Akadémiai Levéltár,

5. Főtitkár (Erdey-
Grúz) 16/8/37



Akadémiai Levéltár, 5. Főtitkár (Erdey-Grúz) 15/4/17



Akadémiai Levéltár, 5. Főtitkár (Erdey-Grúz) 15/4/17



Akadémiai Levéltár, 5. Főtitkár (Erdey-Grúz) 15/4/17



Akadémiai Levéltár, 5. Főtitkár (Erdey-Grúz) 
15/4/17



Akadémiai Levéltár, 30. Elnökségi Titkárság 24/2



Akadémiai Levéltár, 30. Elnökségi Titkárság 24/2



Haraszthy – Kovács – Mátrai javaslata / 1
Akadémiai Levéltár, 30. Elnökségi Titkárság 24/2



Haraszthy – Kovács – Mátrai javaslata /2
Akadémiai Levéltár, 30. Elnökségi Titkárság 24/2



Akadémiai Levéltár, 3. Elnök (Rusznyák) 53/6/133



Osztrovszki (főtitk.) levele a pénzügy-miniszterhez az igazgatói fizetések tárgyában
Akadémiai Levéltár, 30. Elnökségi Titkárság 24/5



1952. dec. 6-i elnökségi ülés

• A főtitkár elmondta, hogy leváltotta Scher Tibort és Nyirő
Istvánt, és „helyette a Könyvtár vezetésével egyelőre 
ideiglenesen Kovács Mátét, a Debreceni Egyetemi Könyvtár 
vezetőjét, az igazgatóhelyettesi teendők ellátásával pedig 
Moravek Endrét bízta  meg. Kovács Máté igen kiváló
könyvtáros, Debrecenben nem nélkülözhető és ezért az a 
további elgondolás, hogy 1953 nyarától a Könyvtár vezetője 
Haraszthy Gyula, a Budapesti Közgazdaságtudomány Egyetem 
Könyvtárának vezetője, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Könyvtártudományi Tanszékének tanára legyen. Pillanatnyilag 
Haraszthy Gyulát annyira igénybe veszi a tanszéki munka, 
hogy abból kikapcsolódni nem tud.”

Akadémiai Levéltár, 3. Elnök (Rusznyák) 1/5



Akadémiai Levéltár Elnökségi ülések 1953. márc. 14.



Gyűjtőkör 1952 
(könyvtári beszámoló)

Gyűjtőkör 1953 
(Elnökség)

az Akadémia új működési köre alapján: a Könyvtár javaslata:

 tudománytörténet (főként magyar 
tudománytörténet)

 minden tudomány területéről a 
segédkönyveket (lexikonokat, 
bibliográfiákat, szótárakat, 
kézikönyveket)

 a szovjet tudomány minden 
területén megjelenő újdonságokat 
és a régebbi műveket

 külföldi akadémiák és társaságok 
kiadványai

 a világ összes tudományos 
akadémiáinak hivatalos kiadványait

 marxizmus-leninizmus  marxizmus-leninizmus irodalmát, 
valamint a tudománytörténeti 
szempontból szükséges egyéb 
filozófiai műveket



Gyűjtőkör 1952 
(könyvtári beszámoló)

Gyűjtőkör 1953 
(Elnökség)

 az ötéves terv szempontjából 
fontos természettudományi 
matematikai és műszaki 
anyag

 a természettudományok 
terén az Akadémiai Könyvtár 
csak az alapvető, átfogó
jellegű műveket gyűjti, a 
természettudományi kutatást 
közvetlenül szolgáló műveket 
az intézeti könyvtárak gyűjtik

 magyar szépirodalom 
(különös tekintettel az editio 
princepsekre)

 könyvtártudomány



Gyűjtőkör 1952 
(könyvtári beszámoló)

Gyűjtőkör 1953 
(Elnökség)

a könyvtár történetileg 
kialakult gyűjtőköre:

a társadalomtudományok
területén gyűjti az országos 
viszonylatban reáháruló szakokat 
(ezekben alapkönyvtár):

 magyar irodalom és tudomány 
szempontjából fontos anyag

 ókortörténet

 régi magyar irodalom  világirodalom
 ősnyomtatványok  világirodalom-történet beleértve a

 klasszika-filológiát
 orientalisztika  orientalisztika

 nyelvtudomány
 időszaki kiadványok gyűjtése 

terén követi az előbbi profilt, azzal 
a többlettel, hogy az Acták cseréje 
révén nyíló lehetőséget jól ki kell 
használni



Gyűjtőkör 1952 
(könyvtári beszámoló)

Gyűjtőkör 1953 
(Elnökség)

 akadémiai muzeális anyag 
(Akadémia-történet, 
Széchenyi, Arany, 
Vörösmarty, Mikszáth, stb.)

 kéziratok és könyvrégiségek
területén a magyar tudomány-
történetre kell döntő figyelmet 
fordítania (szoros 
együttműködésben az OSZK-val)

Az Elnökség kiegészítése:

 mikrofilm-anyag  dokumentáció megszervezése, a 
mikrofilm és fotókópia-szolgálat 
megvalósítása

 mikrofilm archívum a legfontosabb 
szakfolyóiratok régi köteteiből

 kandidátusi és doktori disszertációk 
gyűjtése

 tudományos kiadványcsere 
lebonyolítása



A Könyvtár előterjesztése a könyvtár fő feladatait 
a következőkben foglalta össze:
1. A magyar tudományos kutatásnak hazai és 
külföldi könyvvel és bibliográfiával való
támogatása és
2. a magyar tudományos kutatás eredményeit, 
haladó hagyományait ismertető kiadványoknak a 
külföldi tudományos intézményekhez és 
kutatókhoz való rendszeres eljuttatása. 

(Elnökségi ülés, 1953. márc. 14.)

Akadémiai Levéltár, 3. Elnök (Rusznyák) 2/1



A könyvtár főbb működési köre a Könyvtár 1953-as beszámolója szerint:
1. Tudományos nagykönyvtár, főleg – de nem kizárólag – a 
tudományos kutatók igényeinek kielégítésére.
2. Mint központi könyvtár előkészíti és fokozatosan megindítja az 
akadémiai kutatóintézetek központi könyv- és folyóirat beszerzését, 
szakszerű feldolgozását és központi nyilvántartását.
3. Kifejleszti a könyvtárközi átkölcsönzések forgalmát bel- és külföldön 
egyaránt.
4. Saját bibliográfiai szolgálatát kiépíti, és tudományos könyvtáraink és 
dokumentációs szerveink együttműködését előmozdítja a tudományos 
irodalomban való rendszeres tájékoztatás céljából.
5. Mint csereközpont megtervezi és megszervezi a magyar tudományos 
kiadványok külföldi cseréjét és terjesztését, ideértve a mikrofilmet is.
6. Mint tudományos intézet, időszerű könyvtártudományi, bibliográfiai 
és módszertani tudományos működést fejt ki, ill. a működés eredményeit 
publikálja. Az új igazgatóság javaslata alapján az MTA Elnöksége jóváhagyta a 
könyvtár gyűjtőkörét (profilját) is. Így a központi könyvtár az akadémiai 
intézetek könyvtáraival együttesen ettől kezdve szervesen beleilleszkedik 
abba a gyűjtési egészbe, amely a tudomány teljes körére vonatkozólag a 
magyar nagykönyvtárak együttműködése alapján kialakulóban van.



Akadémiai Levéltár, 3. Elnök (Rusznyák) 67/5/96



Akadémiai Levéltár, 3. Elnök (Rusznyák) 67/6/105


