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Szvák Gyula köszöntette a vegyesbizottság tagjait és megkérte a legutóbbi ülésen felvett új tagokat 

(akik közül hárman Bodnár Erzsébet, ketten Krausz Tamás volt doktoranduszai), hogy 

mutatkozzanak be a bizottság számára. Elsőként Schrek Katalin, később pedig Mezei Bálint 

bemutatkozása hangzott el (Demeter Gábor, Bartha Eszter és Bodor Mária nem tudott jelen lenni 

az ülésen).  

Ezután Szvák Gyula arra kérte a tagokat, hogy számoljanak be az elmúlt egy évben végzett 

tevékenységükről, fejleményekről. Elsőként Bebesi György mutatta be a MOSZT Kutatócsoport 

elmúlt évben végzett munkáját és újonnan megjelent műveit. 2020 januárjában jelent meg Bodor 

Mária Az orosz medve a Vezúvra tekint című műve, és két napja jött ki a nyomdából Schrek Katalin 

A keleti kérdés válságainak kezelése az angol-orosz kapcsolatok viszonyrendszerében - Koncepciók, 

mechanizmusok és azok színterei (1821-1841)című könyve, valamint a MOSZT 2017-es Forradalmak és 

kölcsönhatások 1917:Orosz Birodalom - Szovjetunió – Oroszország konferenciájának tanulmánykötete, 15 

szerző írásával. A további tervek között szerepel Bene Krisztián francia nyelvű és szovjet témájú 

tanulmányait összegyűjtő kötetének kiadása, Font Márta és Sashalmi Endre hat szerző 

közreműködésével készülő pécsi ruszisztikai kötete és előkészület alatt van Zsemlye János 

Vlagyimir Alekszejevics Artamonov Rákócziról és Nagy Péterről szóló kötetének fordítása. Ezzel 

kapcsolatban Gebei Sándor  örömét fejezte ki, hogy zöld utat kapott a a MOSZT részéről. Emellett 

feltételezhetően tavasszal jelenik meg a De disciplina "Rusistica" recenziókötet folytatása.  

Font Márta professzor asszony beszámolójában kitért arra, hogy egy évvel ezelőtt az Elnöki 

Könyvtár szervezésében sor került egy magyar-orosz közös konferenciára, aminek lesz folytatása, 

véleménye szerint az új konferencia szervezésébe be lehetne kapcsolódni, vagy akár talán 

Budapestre hozni a rendezvényt. Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a Szrednyije Veka folyóirat 

– amelynek tavaly professzorasszony szerkesztőbizottsági tagja lett – publikációs lehetőséget 

biztosít a kollégák számára.  

Az elhangzott beszámolókat követően, Szvák Gyula ismertette az elmúlt év fejleményeit, 

amelyek közül az egyik legfontosabb dolog, hogy elindult a Russian Studies folyóirat open access 

és nyomtatott formában is. A folyóiratot nyilvántartja az MTMT és az MTA is felvette a 

tudományos folyóiratok listájára. A szerkesztőbizottság és a szerzői tábor is a nemzetközi jelenlétre 

való törekvést jelzi. A jövőben a folyóirat számainak összeállításában a szerkesztőbizottság a 

tematikus számok felé halad, jövőre lesz egy Moszkóvia historiográfiája tematikus szám, 2022-ben 

pedig hasonló jellegű számot szentelnének a Kijevi Rusznak. Szvák Gyula arra kéri a kollégákat, 

hogy lehetőség szerint küldjenek cikkeket angol vagy orosz nyelven. Az ELTE is támogatja ebben 

a folyóiratot.  

A Ruszisztika Intézet, mint virtuális egység a tanszéken kívül továbbra is létezik. Horn 

Ildikó intézetigazgató és ideiglenes tanszékvezető a Russian Studies folyóirat és a Ruszisztikai 



Intézet munkáját is egyaránt támogatja, az így szerzett anyagi forrást például tanulmányok 

fordítására lehet felhasználni, ez a lehetőség pedig a vegyes bizottsági tagok számára is nyitott. A 

Ruszisztika Intézet anyagi és személyi megerősítésére is lehetőség adódott az elmúlt időszakban 

van. Az intézet maradt a Történelmi Intézet keretein belül, de elvált a Ruszisztikai Kutatási és 

Módszertani Központtól. 

Idén jelent meg az Orosz hősök és antihősök című kötet 12 vegyesbizottsági kolléga 

közreműködésével. És folyamatban van a jövő évi konferencia szervezése Emlékezetpolitika és 

ruszofóbia Közép-Kelet-Európában és Oroszországban címmel. Bár a jelentkezési határidő már lejárt és 

meg van a tervezett előadói létszám is, aki a vegyesbizottsági tagok közül szeretne még jelentkezni, 

az legkésőbb hét végéig jelezze ezt a szándékát és adjon meg egy előadás címet.  

Ami a vegyesbizottságot illeti, a magyar rész működik, az orosz partneré azonban sajnos 

nem. Nincs jelenleg a két akadémia között aláírt szerződés. Szvák Gyula kifejtette, hogy a magyar 

bizottságban is szükség van változásokra: a vérfrissítés elkezdődött, a legutóbbi ülésen 

megszavaztak új tagokat, ami jó dolog, ugyanakkor többen hosszú ideje nem vesznek részt az 

eseményeken és a vegyes bizottság munkájában, ezzel a problémával pedig idővel foglalkozni kell. 

Emellett Szvák Gyula a jövőről is beszélt és jelezte, hogy Sashalmi Endrét szeretné majd a 

későbbiekben javasolni a bizottság további elnökének. Ő maga továbbra is a bizottság aktív tagja 

maradna, de úgy véli itt az ideje az „őrségváltásnak”. Az új vezetés, pedig egyben a megújulási 

folyamatot is tovább vinné.  

Sashalmi Endre a felvetés kapcsán jelezte, hogy nagy megtiszteltetés számára, hogy utódként tekint 

rá Szvák Gyula és amennyiben a kollégák és az Akadémia támogatása is meglenne, akkor szívesen 

vállalná a grémium vezetését.  

Szvák Gyula végül azt is jelezte a bizottsági tagok számára, hogy a Ruszisztika könyvei, 

amelyeket az évek során adtak ki egy új projekt keretében összeírásra kerültek. A cél pedig az, hogy 

a magmaradt régebbi könyveket kiajánlják más könyvtárak számára. Professzor úr ezért arra kérte 

a bizottság tagjait, hogy a könyvlistát nézzék át, vegyék fel a kapcsolatot a tanszékekkel, valamint a 

könyvtárakkal és nézzék át, hogy milyen könyvekre lenne szükségük. Amire igényt tartanak, az 

térítésmentesen elvihető, az elszállításról azonban mindenki maga gondoskodik.  
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