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HAJNAL JENŐ  

Ünnepi hajlandóság hozott össze bennünket 

Az Aracs Társadalmi Szervezet díjkiosztó ünnepsége 

isztelt Unneplő  Közönség, kedves Barátaim! 
Különleges alkalomra gy ű ltünk ma össze az 
Aracs Társadalmi Szervezet bens őséges díjki-

osztó ünnepén. Az a számunkra nagyon kedves köte-
lesség, sőt talán jobb, ha azt mondom: örömteli, ünnepi 
hajlandóság hozott össze bennünket, hogy az Aracs-díj 
és -érem átadásának alkalmából köszöntsük kitüntetett-
jeinket, a délvidéki közélet kimagasló jeleseit: 

VARNYÚ ILONA 

óbecsei magyartanárnő t, 
a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének egykori 

főszervezőjét, 

SZALAINÉ KÁROLYI PIROSKA és $ZALAI JÁNOS 
nyugalmazott doroszlói pedagógus-házaspárt, 

Nyugat-Bácska művelődési és oktatási életének lelkes 
szervező it, 

CIRKL RUDOLF 

nyugalmazott díszlet- és kirakatrendező t, helyismereti 
kutatót, 

a zombori Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 
Műemlékvédő  és Hagyományápoló Szakkörének ala- 

pítóját, eddigi elnökét, 

DUDÁS KÁROLY 

írót, újságírót, szerkesztő t és 

VARGA SÁNDOR 
nyugalmazott hertelendyfalvai tanítót, 

Dél-Bánság művelődési és oktatási életének buzgó 
szervezőjét. 

Az alkalom tehát adott, hiszen a dr. Benák József 
egyetemi tanár, Bogdán József plébános-költ ő , dr. Gu-
bás Jenő  nyugalmazott főorvos, Hajnal Jen ő  magiszter, 
bizottsági elnök és dr. Körmendi Ferenc egyetemi tanár 
összetétel ű  bizottság döntésével a negyedszer kiosz-
tásra kerül ő  Aracs-díjat, amely Szervátiusz Tibor kis-
plasztikájából, Boros György készítette díszoklevélb ő l 
és pénzjutalomból áll, és az idén harmadszor kiosztás-
ra kerül ő  Aracs-érmet, amely Kutas Ágnes kisplasztiká- 

jából, Boros György készítette díszoklevélb ő l és pénz-
jutalomból áll, Nekik ítélte oda. 

Ezúttal szeretném külön is köszönteni —akár eljö-
hettek ünnepségünkre, akár csak lélekben vannak ve-
lünk — a korábbi években Aracs-díjjal, illetve Aracs-
éremmel kitüntetetteket is. Köszöntöm tehát AG0sToN 
MIHÁLYT, a nyelvtudományok doktorát, az újvidéki Böl-
csészettudományi Kar Magyar Tanszékének ny. taná-
rát, UzoN MIKLOs doktort, ny. ügyvédet, a szabadkai 
székhelyű  Kosztolányi Dezs ő  Diáksegélyező  Egyesület 
elnökét, Kiss ANTAL ny. bácskossuthfalvai református 
esperest, DR. SZ6LLÓSY VÁGÓ LÁSZLÓ ny. szabadkai új-
ságírót, apszichológia-tudományok doktorát, népm ű -
velő t, a Vajdasági Magyar M űvelődési Szövetség fő tit-
kárát , DR. BURÁNY BÉLA ny. zentai orvosprofesszort, 
néprajzkutatót, közírót, FT. UTAS; JENŐ  tóthfalusi-oromi 
plébános urat, akik az elmúlt években részesültek 
Aracs-díjban. Üdvözlöm KR1zBA1 HAJNALKA tanítón őt, 
lapszerkesztő t, a verseci Petőfi Sándor Kultúregyesület 
szakvezetőjét, BORSÓS TAMÁS hertelendyfalvai nyugal-
mazott zenetanárt, a Tamási Áron Székely-Magyar M ű -
velődési Egyesület titkárát, KovÁcs ENDRE nyugalma-
zott doroszIbi mezőgazdasági mérnököt, néprajzi gy űj-
tő t, VUJ кOVNÉ LIPPAY ETELKA népm űvel ő t, a szabadkai 
Népkör aktivistáját, ERDEI ERNÓ ny. pancsovai erdész-
mérnököt, a Pető fi Sándor Magyar M ű velődési Egyesü-
let titkárát éS SZTÁNiсS FERENC ny. kisoroszi tanító urat, 
helyismereti kutatót; valamennyien az utóbbi két évben 
kapták meg az Aracs-érmet. 

Tisztelt Ünnepl ő  Közönség, kedves Barátaim! 
A jelenlevők legtöbbje el ő tt jól ismeretes, milyen 

széles tereket fog átünnepeltjeink munkássága. Meny-
nyiségben és min őségben kiemelked ő , jól ismert és el-
ismert eredmények sorjáznak helyismereti kutatás, 
könyv, hetilap, bátor kiállás, színpadi el őadás, közös-
séget megtartó egyesület, fiatalokat mozgósító nagy-
rendezvény tanúságtételével. Ünnepeltjeink és a jelen-
levők engedelmével ezek részletezésébe, méltatásába 
az id ő  rövidsége miatt nem bocsátkoznék bele. Azt 
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azonban most, ezekben az ünnepélyes pillanatokban is 
bátran kimondhatom, hogy valamennyien becsülettel 
vállalt és végzett ő rző  munkájuk nem volt hiábavaló. 
Hiszem, hogy nevüket mindig tisztelettel fogják emle-
getni, míg élnek magyarok ezen a tájon, s lesznek, akik 
ő rködnek nemzeti közösségünk kultúráján, anyanyel-
vünk épségén és tisztaságán. 

Ha lenne egy tanácstalan országom: tanácsadónak, 
ha testvérre acsargó törzsem: békepipa-felelősnek, ha 
emlékezet-kihagyásos népem: emlékezetfrissítő  dok-
tornak szegődtetném, aki bizonyára szérumot adna a 
bábeli hangzavar ellen. 

E kívánságommal els őként CIRKL RUDOLF nyugal-
mazott díszlet- és kirakatrendező t, helyismereti kutatót, 
a zombori Pető fi Sándor M űvelődési Egyesület M űem-
lékvédő  és Hagyományápoló Szakköre alapítóját, eddi-
gi elnökét szeretném köszönteni, aki 1937. január 1-
jén,jelképes napon látta meg a napvilágot Zomborban. 
Díszlet- és kirakatrendez őként dolgozik, járja a nagyvi-
lágot, rajzol, fest, könyveket ábrázol, fát farag, a hatva-
nas és a hetvenes években az akkori Jugoszlávia leg-
ismertebb egzotikusmadár-tenyészt ője, sikeres ember, 
s számára mégis a legfontosabb a történelmi kutató-
munka, a helytörténet megismerése, feltárása, ponto-
sabban minden, ami az egyetemes magyarságot a 
honfoglalástól a trianoni békediktátumig érte. 1962-ben 
egyik kezdeményezője a zombori születés ű  aradi vér-
tanú, Schweidel József személyéhez kapcsolódó kul-
tusz felelevenítésének. Szül ővárosában megalapítja a 
M űemlékvéd ő  és Hagyományápoló Szakkört, újjáé-
leszti a Magyar Olvasókört, Zomborban nincs is olyan 
magyar vonatkozású rendezvény, amely valamilyen 
formában ne kötődne nevéhez és családjához. Munká-
ja során valamennyi felekezetben szövetségesekre ta-
lált, s neki köszönhető  az is, hogy már több mint egy 
évtizede a zombori temet ők neves személyiségeinek 
sírja gondozott, hogy nemzeti múltunk jeles évfordulóit 
és személyiségeit egy-egy fafaragása idézi meg és ő r-
zi az emlékezetnek Budán és Pesten egyaránt. Ha len-
ne egy tanácstalan országom: tanácsadónak ő t válasz-
tanám... 

Tisztelettel és szeretettel felkérem Cirkl Rudolfot, 
hogy vegye át az Aracs-díjat! 

Hallgatag világban, némák országában bizonyára ő  
lenne a hang. Ő  beszélne a zárt ajkúak, ő  a szólni kép- 
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telenek, a nyelvtépettek helyett. Száján örvendene a 
hangtalan, feldúdulna a dala-nincsen. 

A következő  dicséret DuoAs KÁROLY írónak, újság-
írónak, szerkesztőnek, a Vajdasági Magyar M űvelődési 
Szövetség elnökének szól, akinek álmában tájai —
Csantavér, a szül őfalu, a Bánság a bánátiakkal, 
Magyarkanizsa a Tisza-parttal, legbeszédesebb falunk, 
Maradék és Drávaszög, „második szül őföldje" — egyik 
szép vallomása szerint úgy járnak vissza benne, aho-
gyan egyik valóságos novellah ősében, „a Temes kanya-
rulatához sodródott bukovinai székely öregasszonyé-
ban a farkasok". Szakadó, Jártatás, Ketrecbál, 
Gyalogtörők, Királytemetés — novellafüzérek, regények, 
cikkgyűjtemények címei, tanulmányok, lapszerkesztés 
a Képes Ifјúságban, a 7 Napban, főszerkesztő i kereszt-
re feszítések az Új Hét Napban, a Szabad Hét Napban, 
majd pedig a Hét Napban, az öröm pillanatai a Vajdasá-
gi Magyar Kalendárium egy-egy szép, tartalmas, „ma-
gyaros" példányának kézbevételekor Dudás Károly iga-
za mellett tanúskodnak, s összefogásra buzdítanak a 
„huzatos Kárpát-medencében" a nyelv és a jel jegyében 
és nevében. A megbecsülés szavai most annak szól-
nak, aki m űveiben Herceg Jánost idézve „olyan esemé-
nyeket is érint, amelyeket a vajdasági magyar irodalom 
eddig óvatosan megkerült, de amitő l persze az életb ő l 
és az emlékezetb ő l nem tűntek el ezek az események", 
mert hallgatag világban, némák országában bizonyára 
ő  lenne a hang, ő  beszélne a zárt ajkúak, ő  a szólni kép-
telenek, a nyelvtépettek helyett... 

Kedves Karcsi, vedd át őszinte megbecsülésünk és 
hálánk jeléül ezt a csodálatos szobrot! 

Ha újra falusi kisiskolás lennék, az ő  diákjuk szeret-
nék lenni. Hogy kézen fogjanak, és fényükben ismer-
jem meg a tudás fájának rejtett titkait. 

Az Aracs-díj és -érem kiosztásának feledhetetlen 
pillanatait most egy újabb szín gazdagítja, hiszen a kö-
vetkezőkben egy pedagógus-házaspárnak szól a kö-
szönet szava, amely azonban nehezen ábrázolhatja 
két lelkes és lelkiismeretes pedagógus egész életen át 
tartó, egy egész falu, s ő t egy egész régió m űvelődési 
életét, m ű kedvelését alakító fáradozását. SZALAINÉ 

KÁROLYI PIROSKA és $ZALAI JANos a negyvenes évek 
végén került a hagyományairól híres és hagyományai-
ra oly büszke Doroszlóra, hogy emberségre, becsület-
re neveljék, munkára szoktassák diákjaikat, de hogy 
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legfőképpen szívükbe plántálják magyarságtudatukat. 
Az iskolai munka mellett ők lettek a falu m űvelődési 
életének mozgatói: Szalai Piroska megalakítja a ké-
sőbb Móricz Zsigmond nevét zászlajára t űző  m űvelő -
dési egyesület könyvtárát, a n őszervezet örökmozgó 
tagja, férjével közösen sok-sok m ű  színpadra álmodó-
ja, aki amellett, hogy tanító bácsi, iskolaigazgató, az új 
iskola megépítésének egyik kezdeményez ője, a falu 
óvodájának egyik alapítója, különböz ő  gazdasági jelle-
g ű  tanfolyamok szervezője, két nagyon fontos mozga-
lomnak az elindítója is: az ún. Négyesfogaté, amely ha-
marosan a nyugat-bácskai települések talán legrango-
sabb találkozójává növi ki magát, és a Pet őfi Sándor 
nevét visel ő  iskolák seregszemléjéé. Herceg János 
írónk a házaspár családi barátjaként vált közismertté 
Doroszlón, mint ahogyan általuk tartja számon a délvi-
déki amatő r színjátszás a doroszlóiak egy-egy színvo-
nalas el őadását is. Csoda-e hát, ha újra falusi kisisko-
lás lennék, az ő  diákjuk szeretnék lenni... 

Meleg szeretettel felkérem tehát Szalainé Károlyi 
Piroskát és Szalai Jánost, hogy vegyék át az Aracs-
érmet! 

Bukovina, mit vétettem?, Színes sz ő ttes, 
Guzsajasban, Erdő-mező  virágai, Megkérdeztük az if-
júságot, Gondjaink-dolgaink újraértékelése, Tamási 
Áron sírjánál... 

Egy pedagógusi pálya iskolán kívüli tevékenységé-
nek címekb ő l álló mozaikkockáit egymás mellé illesztve 
rajzolódik ki el ő ttünk VARGA SÁNDOR hertelendyfalvai 
nyugalmazott tanító bácsi arcképe, aki az al-dunai szé-
kely települések nemzettudatát, megmaradását úgy 
tudta egy életen átépíteni és szolgálni, hogy azok kisu-
gárzása, ereje és hite mindmáig követend ő  példa, tisz-
teletet érdeml ő  minta maradhatott. Minden megpróbál-
tatás, gáncsoskodás és megfélemlítés ellenére alapító 
tagja volt az Ady Endre, majd kés őbb a Tamási Áron 
Székely Magyar M űvelődési Egyesületnek, a dél-báná-
ti szemlék fáradhatatlan szervez ője és résztvevője, több 
sorsunkat jobbra fordítani akaró tanácskozásnak a szel-
lemi atyja és vitaindítója, az irodalmi csoport vezet ője, a 
férfi és a vegyes kórus jó hangú, lelkes énekese. 

Kedves Tanító Bácsi, kérem, fáradjon ide, és vegye 
át ezt a rangos elismerést! 

Vas, bársony és fanyar humor ötvözetéb ől készült 
hajlíthatatlanul hajlíthatatlannak... 
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VARNYÚ ILONA magyartanárn ő , akirő l a legtöbben 
csak annyit tudnak, hogy hosszú-hosszú id őn — mi azt 
is tudjuk, hogy pontosan tizenkilenc éven — át ő  volt a 
Középiskolások M űvészeti Vetélked őjének főszervező -
je, mindenese, lankadatlan hit ű  és erej ű  mozgatója. 
Még meg sem szerezte tanári oklevelét, máris a Képes 
Ifjúság és az akkor induló Újvidéki Televízió munkatársa 
lett. Amikor szül ővárosába, Óbecsére visszakerült, alig 
néhány évre volt szüksége ahhoz, hogy bekapcsolódjon 
a KMV szervezésébe, majd id ővel annak minden terhét, 
gondját és örömteli percét is magára vette, hogy úgy vi-
gye tovább, hogy a vetélked ő  gazdagodjon, arculata a 
néprajz, a m ű fordítás, a népzene, a színjátszás színei-
vel gyarapodjon. De neki köszönhetjük azt is, hogy ha-
táron innen és túl nemcsak híre lett a középiskolások 
vetélked őjének, hanem mind több magyar fiatal a Kár-
pát-medence legkülönbözőbb részeibő l látogatott el 
hozzánk ápolva anyanyelvünket, amelynek méltó szó-
szólója volt mindig Varny ű  Ilona mint Kazinczy-érmes 
magyartanár és a Z. Szabó László Emlékérem büszke 
tulajdonosa. E tekintélyes, anyaországi elismerések 
mellé szeretnénk odatenni a Délvidéki magyarságért 
becses kitüntetést is, az Aracs-érmet, amelynek átvéte-
lére tisztelettel felkérem Varny ű  Ilona tanárn ő t. 

Tisztelt Ünnepl ők! E néhány, epizodikus elemekb ő l 
6 11 6  észrevétel, amelyet az Aracs Társadalmi Szerve-
zet díjazottjairól el ő ttük és a jelenlevők elő tt elmondhat-
tam, legföljebb csak érinthette azokat a szerepeket és 
jelenségeket, amelyeket a délvidéki magyarság életé-
ben Cirkl Rudolf, Dudás Károly, Szalainé Károlyi Piros-
ka és Szalai János, Varga Sándor és Varny ű  Ilona be-
tölt. Azt acélomat azonban talán sikerült elérnem, hogy 
e számunkra is nevezetes, emlékezetes alkalommal ki-
fejezhettem hozzájuk f ű ződő  érzéseinket, nagyrabe-
csülésünket, személyiségük és egész életpályájuk 
iránti elismerésünket, s egyszersmind velük is meg-
éreztethettem e közösség őszinte ragaszkodását. 

Tisztelt Ünnepeltek! 
Ebben az ünnepi pillanatban kívánok Önöknek a 

magam és az általam képviselt testület nevében jó 
egészséget, türelmet az élet nehézségeinek elviselé-
sében, alkotó erő t és kedvet, örömet munkájukban, 
eredményeikben. Éljenek még soká helyismereti kuta-
tóhoz, íróhoz-újságíróhoz, nyugdíjas pedagógushoz, 
magyartanárhoz méltó, teremt ő  életet a délvidéki ma-
gyarság hasznára és mindnyájunk örömére. Köszönöm 
megtisztel ő  figyelmüket! 

Szabadka, 2001. szeptember 21. 
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