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Nemeskürty István levelei az
Aracs–Főnix-díj kapcsán
(Dr. Vajda Gábornak, az Aracs felelős szerkesztőjének címezve)
Budapest, 2004. július 19.
Kedves Tanár Úr!
Köszönöm a Gubás Jenő főorvos úr által hozzám juttatott Aracs című folyóiratot és az évkönyvet. Kérem, tolmácsolja a főorvos úrnak köszönetemet!
Az Aracs hozzám eljuttatott száma /2004.
március 15., IV. 1. sz./ rendkívül érdekes, bátor,
őszinte, színvonalas. Különösen nagy érdeklődéssel olvastam Hegedűs Antal tanulmányát a
vatikáni zsinatról – tudomásom szerint így erről a
fontos eseményről itthon /Magyarországon/ nem
írtak. Minden sorával egyetértek. Jelentős írás
A délvidéki magyarság esélyei, Domonkos László keserű igazmondása a védekező ösztönök hiányáról, de nem sorolom: mindegyik írás jelentős
és fontos. Bár olvasnák mindenütt sokan.
Már csak azért is, mert végzetes válság alakult ki a magyarságban, elkeseredve látom – hallom – tapasztalom, ami országkormányzás ürügyén Budapesten történik.
A bátorság hiánya és a lustaság ösztönöz sokunkat a pénz körüli táncra. Az viszont, mármint
a pénz, egyre ritkább és rosszabb.
Mindig örömmel állok rendelkezésre, beszélgetésre, tűnődésre, az ön közvetítésével ez talán
lehetséges. Magam nehezen mozdulok.
Üdvözlöm Gubás Jenő főorvos urat, a szerkesztőséget és minden ottani magyart.
Szívélyes köszöntéssel:
Nemeskürty István
(Hajnal Jenőnek, az Aracs-díjakat odaítélő bizottság elnökének címezve)
Budapest, 2004. augusztus 31.
Tisztelt elnök úr,
meghatottan köszönöm értesítésüket, hogy
megtisztelnek az Aracs társadalmi szervezet díjával. Maga a tény, hogy a bácskai magyarság
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ily módon is, egy díj alapításával kifejezi hazája
iránti hűségét, a legnagyobb elismerést érdemli.
Hogy pedig személy szerint e kitüntetést nekem
szánták, igen nagy elismerés.
Egészségi állapotom azonban nem engedi,
hogy személyesen megjelenhessek. Idestova
egy éve nem hagyom el lakóhelyemet, a sajnos
napról napra züllő Budapestet. Utazással járó,
mégoly megtisztelő felkéréseknek országunkon
belül sem tudok eleget tenni.
Kérem szíves megértésüket.
Egyszersmind fogadják lelkes elismerésemet
az Aracs elküldött számaiért és a bennük közreadott bátor, igazmondó tanulmányokért és cikkekért.
Bárcsak kivívhatnák Isten segítségével békességüket, bárcsak megszűnne a magyarok
zaklatása és jogaik – jogaink – csorbítása.
Tisztelt elnök úr és kedves szabadkai és
bácskai magyarok, szeretettel és tisztelettel köszöntöm valamennyiüket.
Szívélyes üdvözlettel:
Nemeskürty István
(Dr. Gubás Jenőnek és az Aracs Társadalmi
Szervezet tagjainak címezve)
Kedves Elnök Úr, kedves szabadkai-bácskai
magyarok!
Az Aracs szabadkai címére írok, ezzel is kifejezve köszönetemet és tiszteletemet a hagyományát és létét őrző bácskai magyarságnak. A
közösség szeretete egyéni gesztusoknál is jelentősebb, és büszkeséggel tölt el, hogy egy közösség méltatott elismerésre.
Ennek persze Elnök Úr a fő kezdeményezője,
és rövid személyes – budapesti – találkozásunk
óta kiváltképpen megható, hogy testi állapotán
erőt véve utazik, mozog és szervez. Hol van ettől az én, szintén nem könnyű, bár külsőleg nem
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mindjárt érzékelhető betegségem, ami miatt nem
lehettem körükben. Koltay Gábor barátom viszont mindenről részletesen beszámolt.
Érdekes dokumentum Munk Artúr első világháborús naplójegyzet-sorozata, szófukarságában is érezteti a Monarchia hadseregének jó értelemben vett nemzetköziségét. No és hát Kairó?
Erről nem is hallottam.
Nem ismerem Hajnal Virág és Papp Richárd
címét, ezért küldöm nekik is ezúton köszönetemet. Kettejük tanulmánygyűjteménye feltáratlan
kutatási tájakra vezet. A szerémségi magyar
szórványközösségről írott tanulmány kapcsán
szívszorító érzés arra gondolni, hogy a fejlett kul-

túrájú szerémi magyar közösséget – ennek körében született meg az első, általunk ma ismert
magyar nyelvű bibliafordítás – a XV. század közepén üldözték el Moldvába Zsigmond császár
inkvizítorai, hogy az így keletkezett légüres térbe
a törökök kergette szerbség nyomulhasson be
akadálytalanul.
Köszönöm Kalmár Ferencnek is a szép Főnixszobrot, kérem, adják át üdvözletemet.
Most is, hogy e sorokat írom, összeszorul szívem, hogy nem lehettem Önök között (...)
Kívánok egészséges, háborítatlan magyar életet mindannyiuknak, köszönettel és szeretettel
Nemeskürty István

Koltay Gábor vette át az
Aracs–Főnix-díjat 2004. IX. 24-én

A Tanár úr találkozása
Gubás Jenővel Budapesten

A Tanár úr otthonában az Aracs–Főnix-díjjal

...és a Határok szabdalta közérzet c.
Aracs-antológiával
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