
A 2011 óta mû kö dõ Tolsz toj Tár sa ság a Magyar–Orosz Együtt mû kö dé -

sért Egye sü let cél ja már lét re jöt te pil la na tá ban az volt, hogy a rend -

szer vál tást kö ve tõ en szán dé ko san, ugyan ak kor ér dem te le nül fe le dés be

me rí tett orosz kul tú rát új ra „hely zet be hoz za”, nép sze rû sít se ha zánk -

ban, il let ve a két or szág kö zött a le he tõ leg szé le sebb re tár ja a kul tu rá lis

kap cso la tok aj ta ját.

En nek a tö rek vés nek a ré sze ként 2013 ja nu ár já ban hat száz ha zai és

ha tá ron tú li ma gyar kö zép is ko lá ba ér ke zett egy ver seny fel hí vást tar tal -

ma zó bo rí ték. A szám ta lan, na pon ta az is ko lák ba ér ke zõ pá lyá za tok,

ver seny ki írá sok kö zül több szem pont ból ki tûn he tett ez a pos tai kül de -

mény. Egy fe lõl azért, mert nem más hon nan, mint a Par la ment bõl,

Lezsák Sán dor sze mé lyes alá írá sá val, véd nök sé gé vel ér ke zett – hisz a

Ma gyar Or szág gyû lés al el nö ke a Tolsz toj Tár sa ság tisz te let be li el nö ki

poszt ját is be töl ti –, más fe lõl azért, mert az utób bi két év ti zed ben alig ha

ta lál koz hat tak a pe da gó gu sok olyan ver sen  nyel, amely az orosz kul tú ra

és mû ve lõ dés tör té net ber ke i be kí ván ta vol na be ve zet ni a ti zen éve se ket.

Még pe dig egy két for du lós, a ta nu lók élet ko ri sa já tos sá ga it szem elõtt

tar tó, a tár gyi tu dást a kre a ti vi tás sal pá ro sí tó ve tél ke dõ for má já ban.

Ta lán en nek kö szön he tõ, hogy a Lev Tolsz toj és ko ra cí mû ver seny

el sõ – írás be li – for du ló já nak ha tár ide jé re, 2013. áp ri lis 15-ére ös  sze sen

hat van négy pá lyá zat ér ke zett az or szág min den pont já ról, il let ve fel vi -

dé ki és er dé lyi kö zép is ko lák ból. 

A négy fõs kö zép is ko lai csa pa tok, il let ve fel ké szí tõ ta ná ra ik szá má ra

az el sõ for du ló hat fel ada tot tar to ga tott: a mû velt sé gi kví zen kí vül –

amely ben az orosz iro da lom, tör té ne lem, ze ne és kép zõ mû vé szet te rü -

le té rõl várt rá juk 13+1 kér dés – a ta nu lók re gény in terp re tá ci ó val, es  szé -

írás sal, tör té nel mi tár gyú tab ló ké szí té sé vel, egy tet szõ le ges, ne kik

szim pa ti kus orosz tör té nel mi év szá za dot áb rá zo ló koc ka el ké szí té sé vel,

il let ve a mo dern tech ni kát fel hasz nál va a mai orosz éle tet áb rá zo ló kis -

film ös  sze ál lí tá sá val száll hat tak ver seny be azért, hogy a húsz leg jobb

csa pat kö zé jut va 2013 szep tem be ré ben a Lakiteleki Nép fõ is ko lán egy

két na pos ve tél ke dõ for má já ban foly tat has sák küz del mü ket a ní vós fõ dí -

jért, az öt na pos moszk vai uta zá sért. 

A jobb nál jobb pá lyá za tok be kül dõi kö zül a má so dik for du ló ba na -

gyon ne héz dön tést kö ve tõ en – ér de mes õket név sze rint meg em lí te ni

– a kö vet ke zõ kö zép is ko lák csa pa tai ju tot tak to vább: a ba jai III. Bé la

Gim ná zi um két csa pa ta, a Deb re ce ni Egye tem Kos suth La jos Gya kor ló

Gim ná zi u má nak ta nu lói, a gyõ ri Krúdy Gyu la Gim ná zi um, a veszp ré mi

Lovassy Lász ló Gim ná zi um, a monori Jó zsef At ti la Gim ná zi um, a fe hér -

gyar ma ti De ák Fe renc Gim ná zi um csa pa ta, Bu da pest rõl a Ne mes

Nagy Ág nes Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la,  a Ma gyar Gyu la Ker té sze ti

Szak kö zép is ko la, a Kár olyi Mi hály Magyar-Spanyol Kéttannyelvû Gim -

ná zi um, a Bu da pes ti Egye tem Ka to li kus Gim ná zi u má nak ta nu lói, a deb -

re ce ni Iri nyi Já nos Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la, a szé kes fe hér vá ri

Szé che nyi Ist ván Mû sza ki Szak kö zép is ko la, a szol no ki Ver se ghy Fe -

renc Gim ná zi um, a Süly sá pi Gim ná zi um, az ibrányi Mó ricz Zsig mond

Gim ná zi um ta nu lói, ha tá ron túl ról pe dig a sep si szent györ gyi Mi kes Ke -

le men El mé le ti Lí ce um, a ko má ro mi Marianum Egy há zi Gim ná zi um, a

révkomáromi Selye Já nos Gim ná zi um csa pa ta, il let ve a gútai

Nagyboldogasszony Gim ná zi um ta nu lói. 

A 2013. szep tem ber 26–27-én le zaj lott má so dik for du lón, az az a

lakiteleki két na pos ve tél ke dõn – ame lyet Dr. Hoffmann Ró zsa Köz ne ve -

lés ért Fe le lõs Ál lam tit kár nyi tott meg – szi go rú, szak ma i lag kom pe tens

zsû ri elõtt kel lett a di á kok nak bi zo nyí ta ni uk. A zsû rit Dr. Szûcs Ol ga, a

Tolsz toj Tár sa ság el nö ke, fi lo zó fus, fõ is ko lai ta nár, Dr. Goretity Jó zsef, a

Tolsz toj Tár sa ság al el nö ke, in té zet ve ze tõ egye te mi do cens, iro da lom tör -

té nész, mû for dí tó, Dr. Kes keny Er nõ, a Kül ügy mi nisz té ri um volt FÁK ál -

la mok ügyét kép vi se lõ mi nisz te ri biz to sa, Valerij Platonov, a bu da pes ti

Orosz Kul tu rá lis Köz pont igaz ga tó ja, va la mint Ola jos Ist ván a he lyi,

lakiteleki Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó ja al kot ták. A csa pa tok nak a 2013

má ju sá ban ki adott orosz klas  szi kus iro dal mi al ko tá sok ból ös  sze ál lí tott

ol vas mány lis ta, il let ve a ta nul má nyo zan dó tör té nel mi ese mé nyek, kép -

24 ÚJ KÖNYVPIAC 2013,  DECEMBER

Új ra nyi tott orosz kul tú ra
AA  LLeevv  TToollsszz  ttoojj  ééss  kkoo  rraa kköö  zzéépp  iiss  kkoo  llaaii  oorroosszz  mmûû  vveelltt  sséé  ggii  vvee  ttééll  kkee  ddõõ  ööss    sszzee  ffoogg  llaa  llóó  jjaa

Fotó: Paluska Zsuzsanna



Gyürky Katalin írása

zõ mû vé sze ti al ko tá sok alap ján kel lett szá mot ad ni uk tu dá suk ról. Szep -

tem ber 26-án, az el sõ na pon még mind a húsz csa pat ver seny ben volt,

s ek kor el sõ sor ban a ve tél ke dõ név adó já ról, Lev Tolsz toj éle té rõl és

mû ve i rõl, va la mint Oro szor szág nak il let ve a Szov jet uni ó nak a két, vi lág -

há bo rú ban be töl tött sze re pé rõl kel lett gon dol kod ni uk, hogy azu tán szó -

ba ke rül hes se nek Moszk va és Szent pé ter vár ne ve ze tes sé gei is. A pon -

to zá sos ver seny el sõ es té jén el dõlt, hogy más nap ra me lyik tíz csa pat

ju tott to vább a moszk vai útért va ló ver seny ben. Pon to sab ban ti zen egy

csa pat, ugyan is a ti ze dik he lyen holt ver seny ala kult ki.

A lakiteleki for du ló el sõ nap já nak ered mény hir de té se azon ban,

hogy ne csak a szá raz té nyek és pon tok köz lé se tör tén jék meg, kul tu -

rá lis prog ram ke re té ben zaj lott. A ta nu lók ere de ti orosz nép dal csok rot

„ve het tek át” Kszénia Volovik éne kes nõ tõl, majd pe dig a he lyi, lakiteleki

együt tes, a Men tá lis ma já lis ze ne kar kön  nyû ze nei kon cert jét hall gat hat -

ták meg. A tíz, il let ve a holt ver seny mi att ti zen egy to vább ju tó csa pat éj -

sza ka sem pi hen he tett: meg le põ fel ada tot ka pott más nap ra. Az elõ ze -

te sen ki adott egyik ol vas mány, Pus kin A pikk dá ma cí mû kis re gé nyé bõl

egy rö vid szín pa di adap tá ció el ké szí té se várt rá juk.

Szep tem ber 27-én reg gel tör té nel mi és iro dal mi afo riz mák kal, vil -

lám kér dé sek kel, il let ve Lev Tolsz toj An na Kareninájára vo nat ko zó fel -

ada tok kal kez dõ dött a nap, hisz Tolsz toj hal ha tat lan mû vét elõ ze te sen

szin tén ol vas ni uk kel lett a ver sen gõ kö zép is ko lás ok nak. Hogy azu tán –

a ve tél ke dõ fény pont ja ként – sor ke rül jön a ta nu lók éj sza ka el ké szí tett,

rend kí vül öt le tes, iz gal mas szín pa di adap tá ci ó i ra is.

Vé gül a ver senyt egy ha tá ron tú li csa pat, a révkomáromi Selye Já -

nos Gim ná zi um ta nu lói nyer ték. Név sze rint is ér de mes õket meg em lí te -

ni. Fel ké szí tõ ta ná ruk, Dr. Far kas Adrianna ve ze té sé vel Fe ke te Eme se,

Paluska Zsu zsan na, Ju hász Ani kó és Markó Ádám nyer te el a fõ dí jat, a

moszk vai kul tu rá lis ki rán du lást. A holt ver seny mi att há rom csa pat is a

má so dik he lyen vég zett, a monori Jó zsef At ti la Gim ná zi um, a ba jai III.

Bé la Gim ná zi um, il let ve a fe hér gyar ma ti De ák Fe renc Gim ná zi um csa -

pa ta, har ma dik pe dig a szol no ki Ver se ghy Fe renc Gim ná zi um cso port ja

lett. Min den csa pat, be le ért ve a má so dik na pon már nem ver seny zõ ket

is, a ve tél ke dõ vé gén Lezsák Sán dor úr tól ér té kes könyv ju tal ma kat ve -

he tett át. A jól meg ér de melt nye re mény, a moszk vai ötna pos uta zás no -

vem ber 19-e és 23-a kö zött zaj lott a Selye Já nos Gim ná zi um négy di -

ák ja, s fel ké szí tõ ta ná ruk, Dr. Far kas Adrianna szá má ra. A di á kok kö zül

há rom nak ma ga az uta zás is kü lön él mény volt, hisz éle tük ben most ül -

tek elõ ször re pü lõn. S a Moszk vai Ma gyar Kul tu rá lis In té zet nek, az az

szál lás adónk nak kö szön he tõ en azt is meg ta pasz tal hat ták, hogy mi lyen

az orosz fõ vá ros szí vé ben lak ni, hisz az in té zet nek helyt adó

Povarszkaja ut cai gyö nyö rû épü let húsz perc re ta lál ha tó a Vö rös tér tõl.

Így nem volt két sé ges, hogy meg ér ke zé sünk után az el sõ utunk a tér re

ve ze tett. A di á kok itt meg cso dál hat ták a Kreml szé kes egy há za it, a hí -

res Cár-ágyút és Cár-ha ran got, a jog gal a tér ék sze ré nek tar tott Vaszilij

Blazsennij Szé kes egy há zat, a Le nin Ma u zó le u mot, a GUM áru há zat.

De az öt nap alatt a hí res Tretyakov Ga lé ri á ba, va la mint an nak mo dern

mû vé sze tet tar tal ma zó, úgy ne ve zett Új Tretyakov Kép tár-ré szé be is el -

ju tot tak, sé tál hat tak a Moszk va fo lyó part ján, va la mint a két fõ ut ca, az

új és a ré gi Arbat macs ka kö ve in, lát ták a Meg vál tó Krisz tus Szé kes egy -

há zat. „Iro dal mi uta zást” te het tek Dosz to jevsz kij szü lõ há zá ban, ahol a

Dosz to jevsz kij csa lád ere de ti hasz ná la ti és lak be ren de zé si tár gyai ta lál -

ha tók, va la mint a Bul ga kov Em lék ház ban, ahol tel jes mér ték ben A Mes -

ter és Margarita cí mû re gény at mosz fé rá já ba csöp pen het tek. A ki rán -

du lás fény pont ja ként pe dig a Bolsoj Szín ház ban Pus kin: Anye gin jé nek

ope ra vál to za tát lát ták. Ezenkí vül orosz pi a cok ra lá to gat va a „va ló di”

orosz élet be is be le pil lant hat tak, va la mint kü lön bö zõ ét ter mek ben meg -

is mer ked het tek az au ten ti kus orosz kony ha fi nom sá ga i val is.

Aki töb bet sze ret ne meg tud ni az uta zás ról, lá to gas son el az Új

Könyv pi ac internetes ol da lá ra – www.ujkonyvpiac.hu –, ahol bõ vebb,

fo tók kal il luszt rált be szá mo lót ta lál a moszk vai ki rán du lás ról.

Gyürky Ka ta lin, a ve tél ke dõ fõ szer ve zõ je és le bo nyo lí tó ja 
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