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a moszKvai maGyar naGyKövetséG
•

a moszKvai maGyar levéltári intézet
•

a moszKvai maGyar Kulturális Központ
•

az orosz tudományos aKadémia szlavisztiKai 
intézete

•
az első VilágHáBoRú töRténetét kutatók 

oroszorszáGi társasáGa
•

a maGyar tudományos aKadémia 
történettudományi intézete

meghívja önt, kollégáit és tanítványait 

„AZ OROSZ BIRODALOM 
ÉS AZ OSZTRÁK-MAGYAR 

MONARCHIA AZ ELSŐ 
VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN”

című nemzetközi tudományos konferenciára 

Október 17. (péntek)
Liszt Ferenc Tükörterem

tudományos szekcióülések

•  10.00 „a HáBoRú Foglyai, 
az elHunytak és áldozatok 
emléKezete”
moderátor: Olga Zsarinova (karéliai köztársaság nem-
zeti levéltárának igazgatója) 
Vlagyimir Mironov (g. R. gyerzsavin tambovi állami 
egyetem): „galíciai zsidó menekültek Bécs lakosságá-
nak kollektív emlékezetében az első világháború idején 
közegészségügyi szempontból a Bécsi Rendőrség iratai 
alapján”
Makszim Oszkin (összoroszországi Rendőri egyesület 
jogtudományi és igazgatási intézete, tula): „az első vi-
lágháború foglyai: ellátásuk a front két oldalán”
Christian Steppan (orosz tudományos akadémia szl-
avisztikai intézete, moszkva): „az orosz és osztrák-ma-
gyar hadifoglyok megsegítése érdekében tett intézkedé-
sek: összehasonlító vizsgálat”
Barta Róbert (debreceni egyetem, debrecen): „első vi-
lágháborús orosz katonasírok magyarország területén”

• 11.20 Kávészünet

•  11.50 „GazdasáG, társadalom és 
Belpolitika a HáBoRú idején”
moderátor: Olga Havanova (orosz tudományos akadé-
mia szlavisztikai intézete)
Paul Simmons (oxfordi egyetem, oxford): „«levelek a 
frontról»: hadi cenzúra az orosz hadseregben az első vi-
lágháború idején”
Arutjun Airapetov (g. R. gyerzsavin tambovi állami 
egyetem, tambov): „totális krízis a magyar hátország-
ban 1917-1918-ban (otthonról írt magánlevelek alapján)”
Andrej Mihajlov, Anatolij Zsarkij (Hadtörténeti intézet, 
szentpétervár): „«nagypolitika» és «lövészárokélet» 
V. m. Cejtlin orosz tiszt publikálatlan emlékirataiban”

• 12.50 ebédszünet

•  13.50 „GazdasáG, társadalom és 
Belpolitika a HáBoRú idején”
moderátor: Barta Róbert (debreceni egyetem)

Janek István (mta Btk történettudományi intézete, Buda-
pest): „az orosz hadsereg kárpáti offenzívája és annak hatása 
észak-magyarország szlovák lakosságára”  

Andrej Ptyicin (észak-kaukázusi Föderációs egyetem, sztavro-
pol): „osztrák-magyar származású vállalkozók oroszországban 
az első világháború idején”

Pál Judit (kolozsvári Babeş-Bolyai tudományegyetem, kolozs-
vár): „Bajtársak vagy ellenségek? a másikról alkotott kép a fron-
ton és a hátországban”

Schrek Katalin (debreceni egyetem, debrecen): „az 1917. évi 
oroszországi forradalmi események a korabeli magyar sajtóban”

• 15.10 Kávészünet

• 15.40 „HáBoRú és Béke”

moderátor: Seres Attila 

Szergej Romanyenko (orosz állami társadalomtudományi 
egyetem, moszkva): „s. i. jeruhimovics baloldai eszer és az 
1917. évi oroszországi események magyarországi visszhangja”

Hornyák Árpád (mta Btk történettudományi intézete, Buda-
pest): „magyar törekvések a területi integritás megőrzésére a bal-
káni front összeomlása után”

Pjotr Iszkenderov (orosz tudományos akadémia szlavisztikai 
intézete, moszkva): „az osztrák-magyar monarchia szétesése: 
okok és tanulságok”

Zeidler Miklós (eötvös loránd tudományegyetem, Budapest): 
„a trianoni békeszerződés”

• 17.00 vita

•  18.00 a Karéliai KöztársasáG 
nemzeti levéltára és a moszKvai 
maGyar levéltári intézet Közötti 
együttmŰködési egyezmény 
ünnepélyes aláÍrása

•  18.10 zárszó

(olga Havanova, kovács Vilmos, grigorij skungyin, Christian 
steppan, seres attila) telefon: +7-495-691-3134, +7-495-691-3747

e-mail: mail@huncult.ru Web: www.huncult.ru
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a konFeRenCia szeRVezői

szeRVezőpaRtneRek



Október 15. (szerda) 17.00
Zichy Mihály Szalon

Fotókiállítások  
ünnepélyes megnyitója:
•  „mindennapok a harcok szünetében. károlyi gyula gróf 

ismeretlen fényképfelvételei a keleti frontról”

a magyar nemzeti levéltár 
őrzésében található káro-
lyi gyula gróf fotóalbuma. 
a későbbi miniszterelnök 
az első világháború alatt a 
keleti fronton szolgált az 
osztrák-magyar monarchia 
hadseregének tisztjeként. 
amatőr fotósként számtalan felvételt készített a lövészár-
kokban élő katonákról és a frontvonalba szorult polgári 
lakosságról.  

• „orosz hadifoglyok Véménden”

néhány éve egy kis Bara-
nya megyei falu, Véménd 
egyik házának padlásán 
bukkantak rá Hernai Béla 
fotográfus-néprajzkutató 
hagyatékára, aki az első vi-
lágháború éveiben a faluban 
élt. a gyűjtemény több száz fényképfelvételt tartalmaz a 
soknemzetiségű falu magyar, sváb és szerb lakóiról. ebbe 
a soknemzetiségű közegbe kerültek általunk eddig isme-
retlen körülmények között orosz hadifoglyok is, akiket 
Hernai szintén megörökített a felvételein.

A kiállításokat megnyitja: Mikó Zsuzsanna, a magyar 
nemzeti levéltár főigazgatója; Seres Attila, a moszkvai ma-
gyar levéltári intézet vezetője.

Október 16. (csütörtök)
Liszt Ferenc Tükörterem

Плеplenáris ülés

• 10.00 ünnepi köszöntő
Balla János, magyarország Rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövete

Konsztantyin Nyikiforov, orosz tudományos akadémia 
szlavisztikai intézetének igazgatóhelyettese

Kovács Vilmos, Hm Hadtörténelmi intézet és múzeum pa-
rancsnoka
Grigorij Skungyin, első Világháború oroszországi kutatói 
társaságának alelnöke.

• 10.30 koRReFeRátumok
moderátor: Seres Attila (moszkvai magyar levéltári intézet 
vezetője, moszkva)
Kovács Vilmos (Hm Hadtörténelmi intézet és múzeum pa-
rancsnoka, Budapest): „magyar hadiipar az első világháború 
idején”
Szergej Nyelipovics (Balasiha Város önkormányzata levél-
tári osztálya, Balasiha): „oroszország és az osztrák-magyar 
monarchia veszteségei az 1914. évi hadműveletek során”

• 11.30 Kávészünet

tudományos szekcióülések

•  12.00 „Két birodalom összecsapása 
az első VilágHáBoRú FRontjain”
moderátor: Grigorij Skungyin (első Világháború oroszor-
szági kutatói társaságának alelnöke, moszkva)
Alekszandr Peganov (Belorusz állami egyetem, minszk): 
„magyarország stratégiai céljai az első világháború idején”
Bertényi Iván (mta Btk történettudományi intézete, Bu-
dapest): „gróf tisza istván és oroszország” 
Igor Karpejev (orosz állami Hadtörténelmi levéltár, 
moszkva): „a háború oroszországgal a végünket jelenti”

• 13.00 ebédszünet

•  14.00 „Két birodalom összecsapása 
az első VilágHáBoRú FRontjain”
moderátor: Alekszandr Sztikalin (orosz tudományos akadé-
mia szlavisztikai intézete, moszkva)
Marija Klopova (orosz tudományos akadémia szlavisztikai 
intézete, moszkva): „«galícia megszállása» az orosz sajtó-
ban (1914-1915)”
Denisz Kozlov (orosz Föderáció Fegyveres erői Vezérka-
ri Főnökségének Hadtörténelmi intézete, moszkva): „az 
osztrák-magyar flotta meghiúsult fekete-tengeri expedíciója 
1914 augusztusában”
Demeter Gábor (mta Btk történettudományi intézete, 
Budapest): „külpolitikai alternatívák: a magyar politikai elit 
elképzelései a balkáni kérdés rendezéséről”

• 15.00 Kávészünet

•  15.30 „a HáBoRú Foglyai,  
az elHunytak és áldozatok  
emléKezete”
moderátor: Christian Steppan (orosz tudományos aka-
démia szlavisztikai intézete, moszkva)

Szvetlana Gurjanova (Vjatszki állami egyetem, kirov): 
“osztrák-magyar hadifoglyok a Vjatszki gubernium terü-
letén 1914-1918”

Tatjana Kotjukova (orosz tudományos akadémia egye-
temes történeti intézete, moszkva), alidzson mahkamov 
(taskent Város levéltárügyi igazgatósága, taskent): 
„osztrák-magyar hadifoglyok turkesztánban az első vi-
lágháború idején”

Olga Zsarinova (karéliai köztársaság nemzeti levél-
tára, petrozavodszk): „osztrák-magyar hadifoglyok az 
olonyecki gubernium területén (a karéliai köztársaság 
nemzeti levéltárában lévő iratok alapján)”

Alekszandr Anufriev (orosz Hadtörténelmi társulat ir-
kutszki tagozata, irkutszk): „osztrák-magyar hadifog-
lyok az irkutszki katonai körzet területén (az irkutszk 
megyei Helytörténeti múzeum fotóarchívuma alapján)”.

• 16.50 vita

•  18.30 „szeRelmes FöldRajz” а luka 
enikőRől készült poRtRéFilm ün-
nepélyes bemutatója

Vendégünk luka enikő 
soproni borász .luka enikő 
az egyik legismertebb és 
legsikeresebb hazai borász. 
különleges programot kí-
nálunk, luka enikő borász-
ként és sommelier-ként is 
bemutatkozik, a közönség-
találkozó keretében szemé-
lyesen is megismerkedhet-
nek vele az érdeklődők. 

Október 16. (csütörtök) 
Zichy Mihály Szalon

•  19.15 luka enikő BoRainak  
Kóstolója.


