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Bemutatjuk az 
Orosz Kulturális Központot

Előtörténet -  altalaban
A budapesti Orosz Kulturális Központ jogelődje, a Szovjet Kultúra és Tudo
mány Háza 1973 őszén nyitotta meg kapuit, jelenlegi nevén pedig 1992 óta 
működik. Az alapító dokumentum -  az 1972-ben kelt kormányközi megállapo
dás -  a szocializmus vívmányainak kulturális hirdetésére hivatott intézmény
ként határozta meg a Szovjetunió hivatalos kulturális képviseletét. Ez az erő
teljes és direkt politikai irányultság természetesen rányomta bélyegét a Szovjet 
Kultúra és Tudomány Háza tevékenységére. A kulturális programok, kiállítások, 
hangversenyek, irodalmi estek, különféle bemutatók, film- és videó-vetítések 
valódi kulturális és művészeti értékeket hordoztak, de olyan mértékben voltak 
túlpolitizálva, hogy a nyolcvanas évek végére, a kilencvenes évek elejére a ko
rábbi rokonszenv lanyhult, az intézmény fokozatosan társadalmi vákuumba ke
rült. Az utóbbi évek története azonban azt mutatja, hogy Oroszország kultúrája 
politika kényszerek nélkül is vonzza a közönséget, a magyar értelmiség, mint 
történelme során mindig, most is fogékony a valódi értékekre. ^

Előtörténet -  a nyelvoktatásban
Tevékenységünk az 1976/77-es évadban bővült az orosz nyelvoktatáshoz kap
csolódó teendőkkel. A Moszkvában működő Puskin Orosz Nyelvi Intézet buda
pesti kihelyezett tagozatának tanárai az orosz mint idegen nyelv tanítására spe
cializálódott oktatók és kutatók köréből kerültek ki, s kezdetben kizárólag az 
orosztanárok továbbképzésével, konzultációval, módszertani tanácsadással fog
lalkoztak. A magyarországi pedagógus-továbbképzés rendszerébe beilleszkedő
munka komoly lehetőséget jelentett a statikussá vált orosznyelv-oktatással küz
dő nyelvtanárok számára. Nem tudta azonban feloldani azt a feszültséget, hogy 
sem a tanulóknak, sem a tanároknak nem volt lehetőségük, hogy nyelvtudásu
kat valódi, eleven nyelvi érintkezés kereteiben kamatoztassák. Számos ok ve
zetett oda, hogy a mai felnőtt magyar lakosság többsége, noha négy, nyolc, 
tizenkét éven keresztül tanult, mégsem beszél oroszul.

Új korszak -  a társadalomban
A rendszerváltás éveit többek között a Szovjetunió/Oroszország iránti (politi
kai) magatartás megváltozása jellemezte, ami óhatatlanul rányomta bélyegét az 
intézményünk körül kialakult légkörre. A magyar lakosság túlnyomó többsége 
szabadságvágyának kielégítését jelentette a szovjet csapatkivonás és az orosz
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nyelvoktatás kötelező jellegének megszüntetése: A nyelvoktatásban bekövetke
zett változás azonban egy sor új problémát hozott.

Az átképzésre kényszerült orosztanárok hosszú időn át sokkal bizonytala
nabbul mozogtak a számukra új idegen nyelv közegében, mint a maguk válasz
totta oroszéban. Úgy érezték, tapasztalt és rutinos orosztanárból lett kezdő 
„másnyelv”-szakosként társadalmilag elértéktelenedtek, ám még ehhez az ered
ményhez is embert próbáló erőfeszítéseket kellett tenniük.

A szülők egy része úgy vélte, két nyugati nyelvnél többet ér egy keleti és 
egy nyugati nyelv, s azt gondolta, hogy az addig befektetett energiát kár hagyni 
odaveszni. Ezeknek a családoknak a gyermekei közül kerültek ki azok a diá
kok, akik folytatták az iskolai vagy iskolán kívüli orosztanulást. A diákok kö
rében rövidesen kialakult az az alapmentalitás, hogy „az orosz most lett igazán 
elit”, hiszen mióta a politikai érdek nem támogatja, valóban csak azok tanulják, 
akiknek szubjektiven fontos és érdekes.

Új korszak -  az intézmény történetében
Az 1988 és 1993 közötti időszak a Szovjet Kultúra és Tudomány Házából 
Orosz Kulturális Központtá alakuló intézmény túlélési harcaként jellemezhető. 
Légüressé váló térben kellett mindent újrakezdeni: lehántani az ideológiai bur
kokat, elvetni a hamisnak bizonyult elveket és gyakorlatot, megtartani a jót, a 
szépet, a hasznosat, s megtalálni azokat az új kulturális feladatokat és lehető
ségeket, amelyeknek megvalósítása egy ilyen intézmény feladata.

Jelentős eredménynek tekinthető, hogy 1993 júliusa óta saját tulajdonú épü
letben végezhetjük munkánkat. A volt követségi klub ugyan nagyon elhaszná
lódott állapotban került a birtokunkba, ám felújítására Moszkva képes volt biz
tosítani a szükséges összeget, így lépésről lépésre haladva lassacskán meg tud
tuk teremteni a normális működés tárgyi feltételeinek egy részét.

A névváltozásnak és a költözésnek azonban máig érezzük a negatívumait is. 
Mivel költségvetésünk igen szűkös, reklámra alig futja, így még mindig sokan 
vannak, akik azt sem tudják, hogy létezünk. Holott időközben a magyarországi 
társadalmi igények is változtak: fokozódik az érdeklődés az orosz piac iránt, 
megszűnt a „veszélytudat” azokban, akik látogatják rendezvényeinket, és nő 
azoknak a száma, akik már bánják, hogy annak idején nem tanultak meg oro
szul.

Sajátos változáson ment át az Oroszország iránti kulturális érdeklődés is: a 
lakosság nem szakember része pl. mostanra ébredt rá, hogy a magyarság nyelv
rokonainak túlnyomó része Oroszország területén él, s arra is, hogy Oroszor
szág olyan soknemzetiségű ország, amely etnokulturális sokfélesége jóvoltából 
hellyel-közzel maga az egzotikum. Ugyanakkor pedig magának az orosz kultú
rának is vannak jócskán olyan területei, amelyek szinte ismeretlenek a magyar 
közönség előtt.

Új korszak -  a nyelvoktatásban
Miközben az évszázados hagyományú magyar russzisztika nemzetközi tekin
télyt vívott ki magának oktatási és kutatási eredményeivel, a Magyarországon 
oktatott idegen nyelvek között az orosz az utóbbi időben olyan helyzetbe ke
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rült, hogy ha így megy tovább, egy évtizeden belül alig lesz, aki a Magyaror
szág számára fontos orosz piacon nyelvtudás birtokában, az orosz mentalitás és 
kultúra ismeretében egyengesse a gazdasági és kulturális kapcsolatok útját. Il
lusztrációként egyetlen országos adat: az 1996/97-es tanévben mindössze 2500 
általános iskolás gyerek kezdett oroszul tanulni, ami a nyelvtanulók 1,5%-a. 
Ebből az következik, hogy mire ők elvégzik -  ha elvégzik -  a középiskolát, 
csökkenő tendencia mellett évente kb. 300 oroszul valamilyen szinten tudó fia
talra lehet számítani. Eközben pedig nyugdíjba megy annak a rétegnek a több
sége, amely ma biztosítja a két ország közötti kapcsolatok nyelvi-kulturális- 
gazdasági működtetését.

Míg az oktatási rendszer egészében évről évre csökken az oroszul tanuló 
diákok száma, az Orosz Kulturális Központban lassacskán stabilizálódik a hely
zet. Nyilvánvaló társadalmi igényt tudunk kielégíteni azzal, hogy lehetőségeket 
kínálunk az oroszul iskolai szinten egyáltalán nem tanulóknak, valamint azok
nak, akik többet szeretnének tudni, mint amit az iskolájuk nyújtani (volt) képes.

„Oroszt oroszoktól”
Az Orosz Kulturális Központ Puskin Nyelvi Intézete élén már két éve Lilija 
Leonyidovna Vohmina áll. Tudományos felkészültsége, az orosz mint idegen 
nyelv oktatásában és kutatásában szerzett több évtizedes oroszországi, kanadai 
és USA-beli tapasztalata, színes egyénisége, tankönyvírói tekintélye egyaránt 
szerepet játszik abban, hogy sikeres éveket tudhatunk magunk mögött. Szloge
nünk -  „Oroszt oroszoktól!” -  lényegre törően fejezi ki azt a pluszt, amelyet 
elsősorban mi tudunk nyújtani. Nyelvtanáraink egytől egyig orosz anyanyelvűek.

Munkaformák
A Puskin Nyelvi Intézet nyelvoktatással és tanár-továbbképzéssel egyaránt fog
lalkozik, s a tanfolyamokon kívül olyan munkaformákat -  tanulmányi és mű
veltségi versenyeket -  is alkalmaz, amelyek a direkt oktatási tevékenység ki
egészítéseként azokat a diákokat is bevonják az orosz kultúra körébe, akik nem 
tanulnak oroszul. Ezt a tevékenységet szervesen kiegészíti a Vesztnyik című ha
vi folyóirat, amely az orosz nyelvvel és kultúrával foglalkozó kutatóknak kínál 
publikációs lehetőséget.

Tanfolyamok
Az Orosz Kulturális Központ szervezésében magyar és orosz nyelvtanulásra 
egyaránt van mód.

Kisebb volumenű tevékenység az, amelyet a budapesti oroszok, illetve oro
szul beszélők számára végzünk. Magyar nyelvtanfolyamaink népszerűségét és
magas színvonalát az biztosítja, hogy nyelvtanáraink a különböző egyetemeken 
évek-évtizedek óta foglalkoznak külföldiek magyartanításával. A fő cél, hogy a 
Magyarországon mostanság megtelepedő orosz vagy oroszul jól tudó más kül
földiek számára lerövidítsük a „süketnéma” időszakot, s az állami nyelvvizsgá
ra való felkészítéssel elősegítsük munkavállalásukat vagy munkavégzésüket. A 
heti kétszer, illetve háromszor két órás foglalkozásokon a Halló, itt Magyaror
szág című tankönyv alapján dolgozunk, ezt egészítik ki a sajtóból és más for-
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rásokból válogatott egyéb anyagokkal. Természetesen a kezdő kurzusok iránt a 
legnagyobb az érdeklődés, de hallgatóink -  főleg a fiatalok -  rendszerint mind 
a három év anyagát elvégzik.

Orosz nyelvtanfolyamaink az iskolai orosztanítás visszaszorulásával egyre 
inkább hézagpótló szerepet töltenek be. A klasszikus
tagolású rendszer rugalmasan illeszkedik a jelenlegi társadalmi igényekhez és 
a Rigó utcai nyelvvizsga-követelményekhez, ugyanakkor magában hordja azt a 
továbbfejlesztési lehetőséget, amelyet a változóban lévő állami és a kialakuló
ban lévő nemzetközi nyelvvizsga-rendszer szükségessé tesz.

A Lilija Vohmina által irányított tanári karban kizárólag orosz anyanyelvű 
tanárok oktatnak, akiknek nagy része azonban beszél magyarul is. Hallgatóink 
túlnyomó része diák, többségében középiskolás. Általánosnak mondható a fél- 
évenkénti 40-^44-48, heti 2x2 órás munka, ugyanis a diák-életformába legin
kább ez illeszkedik. A foglalkozásokat mindig délután tartjuk. Az oktatási fo
lyamat a Zdravsztvujtye című négykötetes tankönyvre és a hozzá kapcsolódó 
munkafüzetre épül. Ehhez kapcsolódnak az egyéb forrásokból származó nyom
tatott, valamint az audio- és a video-anyagok.

A nyelvvizsga-időszakhoz igazodva szeptemberben és januárban évről évre 
intenzív, 40 órás közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat is 
indítunk. Gyakori, hogy a „normál” tanfolyamaink hallgatói is egy-egy ilyen 
intenzív edzés után indulnak neki a próbatételnek. Az intenzív tanfolyam külö
nösen olyankor szerencsés megoldás, mikor a hallgató hosszabb kihagyási-fe- 
lejtési időszak után, hajdani jó nyelvtudására építve kíván nyelvvizsgát tenni.

Sajátos igényeket elégít ki a heti egyórás Orosz nyelvű játszóház, valamint 
a heti egyszer kétórás Nyezabudka, azaz Nefelejcs/-ts csoport. Részint azok a 
családok választják ezeket az óvodásoknak, illetve kisiskolásoknak szóló meg-

♦ >oldásokat, amelyeknek a gyermekei -  többnyire a szülők külszolgálata miatt -  
orosz tannyelvű óvodában vagy iskolában szereztek jó élőnyelvi tudást, részint 
a vegyes házasságokból származó gyermekek számára jelent lehetőséget, hogy 
átlépjék a konyhanyelvi szintet.

A különböző szintű, de már valamelyes nyelvtudással rendelkező diákok 
minden hónap harmadik szerdáján a Szo-beszed-nyik Klub ingyenes foglalkozá
sain vehetnek részt. Ezek kötetlen, főleg országismereti témákra koncentráló 
alkalmak, sok játékkal, vetélkedővel, végén az elmaradhatatlan teázással. A 
részvételnek nem feltétele, hogy a diák valamelyik tanfolyamunk hallgatója le-
gyen.

A mai kor követelményeihez igazodó lehetőség az üzleti orosz nyelv- 
tanfolyam, akár csoportosan, akár egyéni órabeosztással. Ez utóbbi formában 
lehetőség van egészen speciális részigények kielégítésére is, pl. az orosz nyelv
tan nehéz pontjai témájában. Felmerült egy egészen sajátos szükséglet is, ennek 
kielégítése még a kimunkálás stádiumában van: a most kezdő egyetemisták 
nagy része már egyáltalán nem tanult oroszul, a finnugor szakhoz pedig az 
orosz nyelvtudás nélkülözhetetlen.

Sajátos munkaformánk a 12 napos nyári nyelvi tábor. Ezt minden évben 
más helyen rendezzük, színhelyének kiválasztásakor külön gondot fordítunk ar
ra, hogy a gyerekek üdüljenek is, ne csak tanuljanak. A pedagógusok itt is
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orosz anyanyelvűek, sok a sportfoglalkozás, és ami a tábor külön varázsát adja: 
sok az orosz gyerek, akik a nyelvi közeget biztosítják. (Miközben a magyar 
gyerekek délelőtt orosz nyelvi foglalkozásokon vesznek részt, az orosz gyere
kek angolul tanulnak.) Van zenés kiejtésjavítás, video, diszkó, túra stb. A tábor 
jelszava: „Almodban is oroszul fogsz beszélni!”

Bevezetés előtt áll a nemzetközi orosz nyelvvizsga. Ennek követelményrend
szere megfelel az Európa Tanács által szabott nemzetközi normáknak, a köve
telményekről, felkészülési lehetőségekről, vizsgahelyekről azonban majd akkor 
számolunk be, ha az utolsó i-re is felkerül a pont. Egy biztos: az Orosz Kultu
rális Központ vizsgáztató központ lesz.

Versenyek, vetélkedők
Az Orosz Kulturális Központ a helyszíne minden évben az Országos Középis
kolai Tanulmányi Verseny orosz nyelvi döntőjének, s minden évben örömmel 
tapasztaljuk, milyen sokan és milyen jól tudnak oroszul. Másfajta versengések
nek is színhelye vagyunk, ezek azonban saját szervezésiek.

Egyszeri vállalkozás volt a millecentenárium tiszteletére a Néprajzi Múze
ummal közösen meghirdetett „Julianus nyomában” országos középiskolai mű
veltségi verseny, ahol a négytagú csapatok a magyarság finnugor rokonairól s 
azok kultúrájáról, az őket kutató magyar tudósok tevékenységéről adtak szá
mot, s ahol a fődíjak között egyhetes pétervári szakmai út szerepelt.

Évről évre növekvő érdeklődést kelt a „Magyarország -  Oroszország: kul
túrák dialógusa” című versenyünk, amelynek társszervezője az ország egyetlen 
orosz tannyelvűi oktatási intézménye, a Körösi Csorna Sándor Gimnázium. A 
fődíjra, az egyhetes moszkvai utazásra ugyan csak azok a középiskolások pá
lyázhatnak, akik tanulnak oroszul, hiszen az egyik versenyszám az orosz nyel
vű vers- vagy prózamondás, a kulturális kapcsolatok témájában azonban ma
gyar nyelven kell az esszét benyújtani. A zenei versenyen, a képzőművészeti 
pályázaton és a csapatvetélkedőn való részvételhez nem kell nyelvtudás. Idén 
december 12-13-án az orosz népi kultúra és magyar vonatkozásai témájában 
adnak számot felkészültségükről a diákok.

Tanári szemináriumok
• •

Mivel a magyarországi orosztanítás helyzetéből kell kiindulnunk, számot kellett 
vetnünk azzal, hogy nemcsak az oroszt tanuló diákok száma csökkent jelentő
sen, hanem megszűnt az intézményes továbbképzés is, az új oktatási anyagok 
és módszertani kiadványok szinte hozzáférhetetlenek, az orosz nyelvű sajtóter
mékekhez alig-alig s csak méregdrágán lehet hozzájutni, az orosz televízió adá
sai Magyarországon nem foghatók.

Szemináriumainkat havonta egy alkalommal, szombat délelőtt tartjuk a 
Nyelvi Intézetben. A részvétel ingyenes, a vidékről feljáróknak épp elég teher
tétel az utazási költség, s lakhelytől függetlenül mindenki számára megterhelő, 
hogy pihenőnapra esik; minden más megoldás azonban a hatékonyság rovására 
menne.

A szeminárium fő célja, hogy egyrészt hatékony továbbképzéssé váljon, 
másrészt sajátos információs központ, tapasztalatcsere-alkalom legyen. Ez ha
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tározza meg a széles tematikát is: nyelvészet,1 módszertan, irodalom, a mai 
Oroszország gazdasága és politikája. Az előadók a különböző orosz egyetemek
ről meghívott professzorok és a magyarországi russzisták legjobbjai.

Kiemelésre kívánkozik még két jelentős rendezvénysorozat: a Puskin Nyel
vi Intézet 20 éves fennállása alkalmából megrendezett Az orosz nyelv hete, to
vábbá A mai orosz nyelv című nemzetközi tudományos felolvasóülés. Mindket
tőt élénk közérdeklődés kísérte, jó sajtóvisszhangot kapott, hosszú évek után 
először tapasztalhattuk, hogy az orosz nyelv oktatása és kutatása nem politikai 
állásfoglalás, hanem gyakorlati ügy, mint bármely idegen nyelv oktatása és ku
tatása.

Vesztnyik
A Vesztnyik az Orosz Kulturális Központ Puskin Nyelvi Intézetének havonta 
megjelenő folyóirata russzisták számára. Tájékoztat a tudományos és a mód
szertani kutatások legújabb eredményeiről, bemutat tudósokat, okatóhelyeket, 
tanszékeket és intézeteket, számot ad az új magyarországi és oroszországi ki
adványokról, az Orosz Kulturális Központ és a Nyelvi Intézet könyvtárának 
állománybővüléséről. Módszertani tanácsokkal segíti a gyakorló pedagógusokat.

A nyelvtanulást/nyelvoktatást támogató egyéb tehetőségek

Könyv- és folyóirattár
Az Orosz Kulturális Központ könyvtárába 1997-ben 46-féle oroszországi lap és 
folyóirat jár, közöttük nagy számban vannak a különféle politikai irányultságú 
napilapok, valamint a művészetek egy-egy ágára specializálódott szakfolyóira
tok. Ismereteink szerint jelenleg egyetlen magyar könyvtár sem rendelkezik 
ilyen gazdag orosz periodika-állománnyal. Könyvtári állományunk meghaladja
a 31 000 kötetet, amelyből több, mint 30 000 az orosz nyelvű kiadvány. Be
iratkozott könyvtári tagjaink túlnyomórészt magyar állampolgárok, számuk 
megközelíti az ezret.

Kulturális rendezvények és információs anyagaik, film, video, tévéműsorok
Kulturális rendezvényeink többsége az „ismeretlen Oroszország” fogalmának a 
kibontása. A kiállítás-hangverseny-kerekasztal-beszélgetés műfaji hármasságá
nak sokoldalúsága kivált a tematikus rendezvénysorozatok esetén vált be. Ide 
tartoznak azok az események, amelyek egy-egy oroszországi régió -  város, me
gye, autonóm terület, köztársaság -  kulturális értékeivel ismertetik meg a láto
gatót. Emlékezetes siker volt a „Szarapui -  egy orosz kereskedőváros a század- 
fordulón” című kiállítás és társrendezvényei, az Oroszországi Néprajzi Múzeum 
„Oroszország tájegységei” című kiállítás- és rendezvénysorozata, finnugor so
rozatunkból a Marij El Köztársaság, az Udmurt Köztársaság, a Hanti-Manysi 
Autonóm Terület vagy a tveri karélok napjainak változatos eseményei, az 
1996/97-es évadban a mai orosz képzőművészeti irányzatokat bemutató kiállí
tásciklus vagy az Ortodox Egyházi Kultúra Hete.

Nagy érdeklődést vált ki a „Magyar művészek az Orosz Kulturális Köz
pontban” című sorozatunk. Filmesek, műfordítók, muzsikusok, képző-, ipar-,
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fotó- és színművészek -  köztük sokan olyanok, akik a Szovjetunióban végeztek 
-  az Orosz Kulturális Központban tárják a közönség elé munkásságuknak azon 
rétegét, amely Oroszországhoz kötődik. Csak pár példa az utóbbi másfél-két 
évből: Halmy György tv-rendező hanti, udmurt és baskír tárgyú dokumentum
filmjeinek premierje, Galgóczy Árpád új Anyegin-fordításának bemutatkozása, 
a kecskeméti tűzzománc-szimpózium jubileumi kiállítása, Kunkovács László
nak Tuváról és az Altajról, Szabó Zoltánnak a Bajkálról készített fotói, Érdi 
Tamás és Csák József szólóhangversenye vagy Ternyák Zoltán előadásában 
Dosztojevszkij Félkegyelműének monodráma-változata jelzi -  korántsem teljes 
képet adva -  a paletta sokszínűségét.

A vetítéseket kivéve minden rendezvényünk kétnyelvű. A meghívótól a szó
róanyagig, a hangverseny konferálásától a kerekasztal-beszélgetésig következe
tesen tartjuk magunkat ahhoz, hogy az oroszul tudóknak és nem tudóknak, a 
most tanulóknak és a már felejtőknek egyaránt jó, ha két nyelven kapják az 
élményt.

Bizonyos értelemben nyelvgyakorlási lehetőség, bizonyos értelemben kultu
rális hiátustöltő az is, hogy intézményünkben mód van az oroszországi tévécsa
tornák egy részének vételére. További lehetőségeket nyújt nyelvtanulónak, 
nyelvtanárnak egyaránt a videotéka.

Végül magamról
54 éves történész vagyok, kandidátus, kutatási témám a XX. századi magyar
orosz kapcsolatok. Öt éve az Orosz Kulturális Központ élén, a gyakorlatban 
művelem azt, amit korábban kutattam. Jelenleg az Orosz Kulturális Központ 
főigazgatója és egyúttal az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének első tit
kára vagyok. 17 évesen a Szovjetunió úszóbajnoka voltam, azóta is élvezem a 
versenyhelyzetet, és egyetértek a magyar úszósport csillagával: „Sírni csak a 
győztesnek szabad. ”
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Októberben megjelenik! 

MAGYARICS PÉTER

ANGOL
NYELVVIZSGA

GYAKORLOKÖNYV
•  •

K Ö Z É PFO K
írásbeli és szóbeli

C O R V I N A

A könyv gyakorlási lehetőséget kíván adni 
azoknak, akik angol nyelvből középfokú nyelv
vizsgát szeretnének tenni. A feladatok a meg
oldási kulcsok és mintamegoldások segítségé
vel elvégezhetők önállóan, önképzés formájá
ban, vagy nyelvórákon tanári közreműködés
sel. A gyakorlókönyv szorosan kapcsolódik a 
szerzőnek az elmúlt évben megjelent ANGOL 
NYELVVIZSGA - KÖZÉPFOK, ÍRÁSBELI ÉS 
SZÓBELI című könyvéhez, de nem a nyelvtu
dás mérése, hanem a gyakoroltatáson keresz
tül a tudás elmélyítése és a vizsgára való fel
készülés megkönnyítése a célja.

kb. 96 old., kb. 750,- Ft
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