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Tisztelt Kollégák, Tisztelt Résztvevők!  

Sok szeretettel üdvözlök minden jelenlévőt a Политикa памяти и русофобия в 

Центрально-Восточной Европе и России (Emlékezetpolitika és ruszofóbia 

Közép-Kelet-Európában és Oroszországban) címmel megrendezett nemzetközi 

tudományos konferencián. Az 1998-ig visszanyúló, immár hagyományosnak 

nevezhető, biennális konferenciát – amelynek jelentős részt hazai és nemzetközi 

hírnevét köszönheti – most tizenharmadik alkalommal rendezi meg a Kelet-, 

Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék és a Ruszisztika 

Doktori Program, ahova főként oroszországi és hazai egyetemek, 

kutatóközpontok neves szakembereit és legtehetségesebb fiatal kutatóit hívták 

meg.  

Az utóbbi néhány évre visszatekintve megfigyelhető ezen a 

tudományterületen az a tendencia, hogy a rendezők az előadói kört kiszélesítve, 

doktorandusz hallgatók jelentkezéseit is fogadják, azzal a nem titkolt szándékkal, 

hogy teret engedjenek a generációk közötti diskurzusnak. A kezdeményezés olyan 

sikeresnek bizonyult, hogy a mostani konferencián is jelen lesznek 

doktoranduszok és fiatal kutatók szép számban.  



Az idősebbek tapasztalatának, valamint a fiatalság lendületes és friss 

gondolkodásmódjának összefonódása izgalmas és új eredményeket hozhat 

minden tudományterületen. 

A mostani konferencia az egész világban egyre inkább elterjedő törekvésre 

reflektál, amely igyekszik a történetírást mind erősebben a nemzetpolitika és 

emlékezetpolitika szolgálatába állítani.  

  Nagy örömömre szolgál az is, hogy személyesen van szerencsém 

köszönteni a konferencia résztvevőit. Annál is inkább, mert a mai összejövetelt 

többször is el kellett halasztani a koronavírus okozta korlátozások miatt, hiszen a 

szervezők mindenképp jelenléti eseményt szerettek volna. Most szerencsére itt a 

lehetőség, hogy személyesen is eszmét tudjanak cserélni arról, vannak-e 

hasonlóságok az emlékezetpolitikában. Ma ez a kérdés különösen aktuális, hiszen 

oly sok új fejlemény észlelhető ezen a téren, hogy érdemes megbeszélni, hogyan 

működik Oroszországban és Magyarországon nemcsak az emlékezetpolitika, 

hanem a történeti politika is. Hátha le lehet vonni közös törvényszerűségeket vagy 

kimutatni a különbségeket. 

A konferencia célja, hogy kialakítson egy olyan kulturális-tudományos 

teret, amely nyitott a kulturális dialógus számára. A résztvevő magyar, orosz 

tudósok – az előzetes abstractok tanúsága szerint – kísérletet tesznek arra, hogy 

különböző keletkezési idejű, fajtájú és műfajú források elemzése alapján 

bemutassák hazájuk történetírásának és emlékezetpolitikájának főbb irányait.  



A konferencia megközelítésének egyedisége az lehet, hogy komplex képet 

igyekszik adni a különböző intellektuális hagyományok folytonosságáról és a 

jelenkorra gyakorolt hatásáról. 

Örömmel nyugtázom ugyanakkor, hogy pár perc múlva sor kerül a 

Ruszisztikai Könyvek jubileumi, 50. kötetének bemutatására is. Méghozzá 

stílusosan, az „orosz történetírás atyja”, Nyikolaj Karamzin A régi és új 

Oroszországról című korszakos jelentőségű koncepcionális alapvetésének kritikai 

kiadásával. 

Ez – ha ezen a ponton megengedtetik nekem a személyes megjegyzés – 

engem különös örömmel tölt el, hiszen annak idején én is jártam Oroszország 

történeti kurzusokra és az ELTE rektoraként elégedetten nyugtázhatom, hogy a 

történeti ruszisztika idén már 31 éves budapesti műhelye rendíthetetlenül végzi 

továbbra is munkáját. 

Az Önök előtt álló előadásokhoz és programokhoz tartalmas időtöltést, és további 

tudományos sikereket kívánok! 


