
Fordítás orosz nyelvről

Tisztelt Elnök úr, Kedves Barátaink!  

A Szövetségi Ügynökség és a saját nevemben tisztelettel köszöntöm Önt a 

Magyar - Orosz Művelődési és Barátság Társaság megalapításának 75. évfordulója 

alkalmából.

Ez az évforduló, mely tele van az elmúlt évtizedek történelmi valóságával, 

lenyűgöző humanista tartalmával, joggal nevezhető tiszteletteljesnek és nemesnek. És 

ez teljes mértékben összhangban áll a Társaság létrehozóinak elgondolásaival - a 

magyar értelmiség progresszív részével az élvonalban, a világhírű Nobel-díjas tudóssal 

Szent-Györgyi Alberttel és olyan neves képviselőivel, mint Kodály Zoltán, Illyés 

Gyula, Szekfű Gyula, akiket a két ország közötti baráti kapcsolatok elmélyítése, 

valamint a kulturális és művészeti eredmények kölcsönös népszerűsítése iránti vágy 

irányított.

Az a tény, hogy 1945 júniusában létrehozták a hazánkkal együttműködő 

Magyar Művelődési     és Barátság Társaságot, közvetlenül Magyarországnak a náci 

megszállás alól a Vörös Hadsereg által történt felszabadítása után, különösen erős 

alapot teremtett tagjai kreatív szellemének, amelyet végül meggyőzően erősítettek 

meg a gyakorlati esetek eredményei és országunkhoz fűződő konstruktív viszonyuk a 

fejlődés egyes későbbi, a kétoldalú kapcsolatok tekintetében nem könnyű történelmi 

időszakaiban is. Ezt egyértelműen bizonyítják a Társaság legaktívabb részvételének 

köszönhetően kialakult és igen erőssé vált kétoldalú kapcsolatok, a kulturális és 
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humanitárius szférában, melyek olyan neveket tudhatnak magukéinak, mint Borisz 

Stokolov, Irina Arhipova, Jevgenyij Nyesztyerenko, Jelena Obraszcova, Vlagyimir 

Vasziljev, Maja Pliszeckaja, David Ojsztrah, Szvjatoszlav Richter, Georgij 

Tovsztonogov, Arkagyij Rajkin, Jurij Ljubimov, Vlagyimir Viszockij, Oleg Tabakov, 

Igor Mojszejev, Vlagyimir Szpivakov, Kodály Zoltán, Stróbl Zsigmond Alajos, Melis 

György, Jancsó Miklós, Törőcsik Mari, Kállai Ferenc.

Elődeink és a ma élő hasonló gondolkodású emberek magas erkölcsi normái sok 

szempontból szintén garantálják honfitársaink magyarországi sírjainak méltó állapotát, 

ahol a Második Világháború alatt mintegy 200 ezer szovjet katona és tiszt életútja 

szakadt meg idő előtt a csatatéren, Európának a nácizmus alól történt felszabadítása 

nevében. Számunkra, orosz emberek számára, akik szinte kivétel nélkül elvesztettek 

valakit rokonaik vagy barátaik közül ebben a háborúban, ezért ma is, 75 év elteltével, 

büszkeséggel, de a veszteség fájdalmától fájó szívvel ünnepeljük ezt az egész józan 

gondolkodású emberiség számára nagy jelentőségű ünnepet, az orosz katonai sírok 

iránti ilyen figyelem és tisztelet önmagáért beszél.  Megragadva az alkalmat, szeretnék 

őszinte köszönetet mondani a Társaság tagjainak a történelmi igazság megszilárdítása 

és a jövő világrendjéhez fűződő tanulságok megértése érdekében tett folyamatos 

támogatásukért.

Legnagyobb sajnálatunkra, tekintettel a koronavírus járvánnyal  kapcsolatos 

korlátozásokra, az évforduló napjaiban nem tudunk személyesen Önökkel együtt 

lenni. Mindazonáltal számítunk arra, hogy mielőbb lehetőséget találhatunk a 

találkozásra egy széles nemzetközi keretek között tartandó nyilvános fórum 

részeként, megvitathatjuk a nem kormányzati szervezetek szerepével és 

potenciáljával kapcsolatos aktuális kérdéseket a nemzetközi kapcsolatok 

harmonizálása a humanitárius csereprogramok kiterjesztése és változatos 

interperszonális kapcsolatok rugalmas rendszerének kialakítása, valamint a kor 

globális problémáinak megoldása érdekében.

Úgy gondoljuk, hogy erre megfelelő alkalmat a jelent az idei évben a 95. 

évfordulója annak, hogy hazánkban megalakult a Kulturális Kapcsolatok Szövetsége 

a Külföldi Országokkal nevű szervezet, amely arra volt hivatott, hogy kapcsolatot 
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létesítsen külföldi tudományos, kulturális és társadalmi intézményekkel és 

lényegében ilyen módon elindítsa a népi diplomácia mechanizmusát a nemzetközi 

kapcsolatok rendszerében.

Engedje meg, hogy kívánjak Önnek és a Társaság minden tagjának további 

sikereket nemes küldetésükben az országaink közötti baráti kapcsolatok fejlesztése 

érdekében, jó egészséget és boldogulást.

A Roszszotrudnyicsesztvo megbízott vezetője                                           P.А.Sevcov               

Fordította: Mády Bence


