
Tartalmi beszámoló (2018) 

Programok 

 

1. 2018. januári metodikai szombat 

 

2018 első, orosztanároknak szervezett metodikai szombatjára 2018. január 27-én 13 

órától került sor. 

 

2. 2018. márciusi metodikai szombat 

 

2018 második, orosztanároknak szervezett metodikai szombatjára 2018. március 3-án 

13 órától került sor. 

 

3. Megjelent a 44. ruszisztikai könyv 

 

A Ruszisztikai Könyvek sorozat 44. kötete Krausz Tamás 70. születésnapja előtt 

tiszteleg, így megjelenése is a születésnaphoz lett igazítva. A kötet a Tertium datur. 

Írások Krausz Tamás születésnapjára címet viseli. 

 

4. 2018. áprilisi metodikai szombat 

 

2018 harmadik, orosztanároknak szervezett metodikai szombatjára 2018. április 7-én 

13 órától került sor. 

 

 

5. 2018. júniusi metodikai szombat 

 

2018 ötödik, orosztanároknak szervezett metodikai szombatjára 2018. június 9-én 13 

órától került sor. 

 

6. 2018. szeptemberi metodikai szombat 

 

Az őszi félév első, orosztanároknak szóló metodikai szombatjára 2018. szeptember 

22-én 13 órától került sor.  

 

7. 2018. novemberi metodikai szombat 

 

Az őszi második, orosztanároknak szóló metodikai szombatra 2018. november 10-én 

13 órától került sor. 

 

8. Forradalmi könyvbemutató 

 

Október 25-én délután két órakor bemutatásra került a Ruszisztikai Központ által 2017 

májusában szervezett nemzetközi történeti ruszisztikai konferencia anyagát tartalmazó 

kötet. A Ruszisztikai Könyvek XLV. tagja az 1917-es oroszországi forradalom 

világtörténelmi és kulturális jelentőségét tárja fel. 

 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1374
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1411
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1417


 

9. Beszélgetések Oroszországról 

 

Barátok, kollégák és tanítványok vettek részt Szvák Gyula legújabb könyvének 

bemutatóján 2018. november 7-én, az ELTE BTK Történeti Intézetének Szekfű Gyula 

Könyvtárában. 

 

 

10. 2018. decemberi metodikai szombat 

Az idei utolsó, orosztanároknak szóló metodikai szombatra 2018. december 8-án 13 

órától került sor. Idén a tizedik évadot zárta a Ruszisztikai Központ metodikai 

szombat-sorozata. Az orosztanároknak szóló szakmódszertani mesterkurzusokat 

Oszipova Irina vezeti rendületlen kitartással, odaadással és energiával. 

 

11. Az Év Oroszdolgazata 2018 pályázat díjazottjai 

 

2018. december 7-én tizenkettedik alkalommal került kihirdetésre, hogy 2018-ban ki 

írta a legjobb dolgozatot az országban orosz vonatkozású témában, aktív hallgatói 

státuszban. A díjátadó ünnepség formája 2015-ben újult meg. Azóta az 

eredményhirdetést a beadott pályázatok szóbeli prezentációja előzi meg. 

 

12. A rövidfilm napja – unikális vetítések a Ruszisztikán 

 

2018-ban ötödik alkalommal került megrendezésre „A rövidfilm napja” elnevezésű 

akció Oroszországban. December 21-én délután négy órakor népes csoport gyűlt össze 

a Ruszisztikai Kabinetben, hogy egy munkával és élményekkel teli évet 

búcsúztassanak a 2017-18-as évek legjobb oroszországi rövidfilmjeinek társaságában. 

 

 

Pályázati tevékenység 

 

Az Oroszországi Humán Tudományos Alappal kötött szerződésnek megfelelően 2018-

ban is sikeresen lezajlott a pályáztatás, amelynek eredményeként öt magyar kutató közösség 

kapott lehetőséget arra, hogy orosz partnerével az orosz Tudományos Alap által finanszírozott 

közös projektben vegyen részt. A 2018 végén meghirdetett 2019-es pályázaton pedig további 

tíz kutatócsoport nyert támogatást. 

Idén decemberben tizenkettedik alkalommal került sor a díjátadó ünnepségre, mely az 

„Év Oroszdolgozata” pályázat eredményhirdetésének helyszíne, valamint négy éve az értékes 

pályamunkákkal jelentkező orosz kultúrával, nyelvészettel és történelemmel foglalkozó fiatal 

kutatók seregszemléje. A pályázók írásműveik rövid bemutatásával betekintést engedtek 

kutatásukba. Idén kilenc dolgozat született: 

 Al-Kholy Krisztián: A feljegyzések mint a napló műfajváltozata az orosz irodalomban 

 Bencze András: Orosz felosztási tervek az Oszmán Birodalomról a 

békeszerződésekben, 1774–1878  

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1423
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 Bodor Jázmin: A szöveg, a zeneiség és a színek kapcsolata Kandinszkij Hangok című 

könyvében 

 Dancs Réka: Az avantgárd egyik szemüvege. Orosz avantgárd festők állatábrázolásai 

 Dinnyés Patrik: Az első levélváltás II. Katalin orosz cárnő és II. József német-római 

császár között 

 Igari Léna: A pravoszláv eszkatológiai tanítások hatása az orosz történelemben 

 Juracsek Kata: A mindennapiság poétikája Csehov prózájában 

 Saáry Gábor Levente: A magyar gépkocsizó gyalogság létrejötte és szerepe a 

Szovjetunió elleni hadműveletekben 

 Taskovics Viktória: Nőiség-koncepciók az orosz birodalomban – Marina Cvetajeva 

költészete 

A pályázatra benyújtott dolgozatok magas színvonaláról tanúskodik, hogy a bírák négyet 

ítéltek hazai publikálásra érettnek. Ennek megfelelően az első helyezés mellett két második és 

egy különdíj került kiadásra. A díjakat az alapítvány Kuratóriumának egyik tagja, Dr. Havas 

Ferenc nyújtotta át. Az első helyezettet – a tavalyi évhez hasonlóan – külön ajándékkal 

köszöntötte Alina Urazbekova, az Orosz Kulturális Központ oktatási igazgatója. 

A rendezvény második felében, Dr. Gyimesi Zsuzsanna tartott beszámolót a 2019. november 

29-30-án Jekatyerinburgban megrendezett „Homo sovieticus pro et contra” című tudományos 

konferencia eredményeiről. Az eseményen az előadó mellett Dr. Schiller Erzsébet és Szabó 

Viktor doktorandusz képviselte Magyarországot.  

A 2018-as évet a december 19-én megtartott „A rövidfilm napja” című programmal 

zártuk. Az azonos elnevezésű akció oroszországi főszervezői – akik ötödik alkalommal 

ünnepelték a filmművészet ezen típusú alkotásait – Oroszország 60 régiójában és 15 

oroszágban ajánlották fel a lehetőséget moziknak, egyetemeknek és könyvtáraknak. A 

rendelkezésünkre bocsátott alkotásokat, két négy filmből álló blokkban vetítettük le. 

A Lukács György Alapítványtól elnyert támogatás révén az Alapítvány 2018-ban az 

alábbi kötetet tudta kiadni. 

Столетие русской революции 1917 года и её значение в мировой истории и 

культуре/The Centenary of the 1917 Russian Revolution(s): its Significance in World 

History. Ruszisztikai Könyvek XLV. Budapest, Russica Pannonicana, 2018. Főszerkesztő: 

Tamás, Krausz, 456 oldal. 

A kötet a 2017. május 15-16-án megrendezett azonos című (Az 1917-es orosz forradalmak 

100. évfordulója: a forradalom jelentősége a világtörténelemben) nemzetközi történeti 

ruszisztikai konferencia 47 kutatójának előadásanyagát tartalmazza. A szerzők között a téma 

olyan jeles kutatói is képviseltették magukat, mint Sheila Fitzpatrik, Paul Le Blanc, vagy 

Vlagyimir Buldakov. A kötet szerkezete a konferencia szekció beosztását követve 5 tematikus 

fejezetre bomlik: Gondolatok az orosz forradalomról; Gazdaság, politika, társadalom; 

Elmélet és értelmezés; Helyi és globális aspektusok; valamint Kultúra és a forradalom értékei.   

(A kuratórium által elfogadva 2019. június 28-án.) 

 


