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Műhely

Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz 
Együttműködésért Egyesület

A Tolsztoj Társaság tevékenysége által elért célközönség mind Magyarorszá-
gon, mind Oroszországban az oktatásban részt vevő ifjúság minden rétege, az 
egyetemeken tevékenykedő társadalomtudósok, a mai kulturális folyamatok 
iránt érdeklődő társadalmi rétegek.

A 2011 őszén 
alakult Tolsz-
toj Társaság a 
Magyar-Orosz 
Együttműkö-
désért Egye-
sület célja a 
két ország mai 
kül- és belpo-
litikai realitá-
saiból fakadó, 
hazánk nem-
zetközi sze-

repvállalását támogató, értékcentrikus 
és jövőorientált új együttműködési for-
mák kialakítása Oroszországgal. Ennek 
szellemében a Tolsztoj Társaság egy-
más nyelvét és kultúráját megismerni és 
megérteni hivatott programsorozatokat 
hoz létre és bonyolít le. Ilyen többek kö-
zött a műfordítói tábor, amely magyar és 
orosz egyetemisták részvételével a mű-
fordítói szakma utánpótlását biztosítja; 
a színházi tábor, amely új pedagógiai 
módszerek bevezetésével a nyelvtanulás 
hatékonyságának fokozását szolgálja; 
a Kárpát-medence több mint száz kö-
zépiskolájának részvételével, valamint 
Oroszországból jelentkező középiskolá-
sok bevonásával a két ország kulturá-
lis és történelmi hagyományait feldol-
gozó, évente megrendezett középiskolai 
verseny; a magyar és orosz általános 
iskolások részvételével zajló mesemon-
dó verseny. A Társaság magyarorszá-
gi és oroszországi kutatók együttmű-
ködésének újfajta formáját hozta létre 
azzal, hogy kezdeményezte a jelenkor 
társadalmi, gazdasági, kulturális kihí-

vásait elemző új társadalomtudományi 
irányzat megalapozását. A kulturológia 
minden szakterületét felölelő együtt-
működés 26 oroszországi felsőoktatási 
intézmény vezető tudósaival, valamint 
az Orosz Tudományos Akadémia rész-
vételével több nemzetközi konferencia 
megrendezésével, a konferenciák köte-
teinek két nyelven (magyar-orosz, illet-
ve orosz-angol) megvalósult kiadásával, 
valamint a közös kutatásban résztvevő 
tudósok folyamatos együttműködésé-
vel sikeresen folyik. A Tolsztoj Társaság 
szervezésében számos egyetemek közötti 
együttműködési megállapodás jött létre, 
amelyek keretében lehetővé vált, hogy az 
orosz nyelvet tanuló egyetemisták még 
szélesebb köre kapjon lehetőséget orosz-
országi egyetemeken történő részképzés-
re. Az oktatói mobilitás keretében szá-
mos alkalommal látnak vendégül orosz 
egyetemi tanárokat, akik a hazai egyete-
mi hallgatókkal a legújabb oroszországi 
kutatási eredményeket osztják meg. A 
kortárs orosz irodalom magyarországi 
megismertetése céljából a legjelentősebb 
és legújabb oroszországi irodalmi alko-
tások magyar nyelven történő megjelen-
tetését segítik, szakértők bevonásával, 
havi rendszerességgel nyilvános előadá-
sokat szerveznek Oroszország kulturá-
lis, társadalmi folyamatairól. A Társaság 
egyik alapítója és egyben tiszteletbeli el-
nöke Lezsák Sándor, az Országgyűlés al-
elnöke, a tagság soraiban megtalálható 
Magyarország számos vezető politikusa, 
országgyűlési képviselője, több vezető 
egyházi személyisége, a kulturális és tu-
dományos élet jelentős szereplői.




