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F.lhárithatntlan akadályok miatt fájdalom,
nt-n. vehi-llt m rés/l a rsáfclnrnvni Ciavparii h-s/i>bor leleplezésen, e/cit men közvetett utón hodoél«*v irat»;
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szoborleleplezési ünnepsége
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aki vasárnap reggel \vCsakb.rm a utcáin, ha nem láda
néhány röpke szóval méltatni akarlak. Méltatni
volna a tengernyi zászlót, joggal hihette
benned a diákot, a szerzetest, a magvari és mii* volna, hogy valami nagy országos búcsú
raközi polgárt,
készül, annyi nép hullámzott az. utcákon
. . . 1822-ben, lizenkéléves korodban lépted és nézte, hogy készítik a tábori mise ni
út előszűr a kanizsai gimnázium küszöbét, ahol
tárát és (iasparich Márk, fehér lepellel
Virág lk-nedek. a kf.lt.;. Ovákl m-m. a Imii,;,- b(.vont |la, a|m!,s szobrát, mely uralkodik
bér sr.ivta tele magái értékes ismeretekkel, 1üa*x a S/.cnt .as/lo t. r felett
hazaszeretettel és tiszta hittel.
Nyolc óra lltan kezdődőit a felvont!
Vájjon milyen forgószél, vagy forró láz kér- lás. Sorban jöttek a levcnteifjak, leányok
getett át a Murán, hogy szüleid amagi
támogató- iskolák, egyesületek, a Vitézi Rend, IV
sat nélkülözve, magyarul alig valamit ^dadogva, récli Nándor járási hadnagy, a tü/harco
jHentke/zél a íerences-atyaknal es kérd .»kel, S(^ Kákossy Gvő/ő szervező tiszt ve
Ä
L l i ! Ä . zclésévcj. továbbá a .községek képvi^ido
hogy később magad is „Isten rabja“
barát testületéi. Impozáns volt az alsomurako
lehess és hirdet hesd a Názáreti igéit?
Is ha /iek felvonulása, I )rá vaegv ház. a vértanú
inar sehogy nem akartál jobbágy maradni, nem szülőhelye. mintegy 2П rokonnril, Alsó
akartad őseid foglalkozásul hibatni és az isme- j omhonl Muravid, Muraszenlmám, l\o
.ellenség homályába menüm: m
i
^
. . a |ДЬЫ ^ ^ . k , IMÍMdanyian na
inni szöktél at Vaiazsdra? Ma mar lehetetlen gyobb küldöttséggel es s/ep murako/i
kibogozni a sok „miért“-nek a gy«»kérs/álait, de nemzeti viseletben és többszáz nemzeti
valószinü, hogy a genius loci, szülőfalud szelleme ruhás leány és sok ezerre m«*no ünneplő
és a török ven": Zrinnyiek emlékezete vonzott Kaközönség
mzsara. Ks
jólehet .e» ‘" n
\ városháza elölt fekillilr.lt diadal
kapu elölt üyül..k..,..-k а/ I V d n cy / m l
raközi ajkú,
származásod ellenére is
m.i
ravet/ István ny t-tbori püspök logad.t
gyárnak, mert sokszor sütött rád itt a dicsőség
napja, sokszor gázoltál térdig rózsában es sok-
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és igaz kegyelettel állok meg gondolatban második enilékszobrod elölt, tiasparieh Műik! 1Ö33
ban megirtani dióhélyban foglalva életrajzodat,
hányódásaidat, küzdelmeidéi, Oldó/ésedft, hfed
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sara megjelent előkelőségek, vitéz gróf
Teleki IW-'la főispán feleségével, dr. Brand
Sándor alispán a honvédség tis/.tikuldottsege, dr, krátky István, kormányfötanáesős, nagykanizsai polgármester és neje,
vitéz Herteleudy l’erenc árvaszéki ülnök,
Mindszentv József pápai prelátus, zala
egers/efti apátplébános, dr. Szalay megyei
hs/t, főügyész S/ab.. ( ,yí,/.. ny. |aras;
bírósági elnök, dr. Hegyi, nagykanizsai
városi főjegyző, dr. Aida Ferenc csáktornyai, dr. horintos ( »eza perlaki foszolgabíró, dr. Antal Pál, kir. járásbirósági elnők, dr. Gasparich György kanonok,
Németi i
p^bano,, <»,
szagos МЫ fitkar, a nagy vártáiul oldal
ági leszármazottai, Rhosoczy Kezső kerületi tanügyi előadó, a Muraközi Szövet
ség képviseletében, Majhen Ferenc ipar
művész. Probszt Mária tanárnő, és Kövessyne I.gyed Laura, a MANS/, hölgyek
küldöttsége diszmagyarban, Kelemen Ferenc bankigazgató és meg sokan,
Az ünnepély megkezdése előli Nagy
Károly polg. iskolai igazgató megafonon
, n , r M l e Gasparich Márk élettörténetét,

A fOCJ3u«lS

‘.zor dobbant össze
4Г^Х
;:;<,С*;‘и
Р«Ш 0 órakor fel,ormit n honvédség disz,
pök úr volt az. összekötő kapocs. Kérte a továbranak szive. I.s nincs a v lúgon
^
1;
.y;ul
|inn>t4, /rIu.Unal, r»",vidősen .a pedig b. alva', szere*elet és támogatást, mert ez, a marangs/o, mint az oss/edobhano e.nben szurk
^
fc||linl pt, :|>„kun,nk vimgvar teájához mindig ha és dolgos, szorgalmas
mennyei zencje.
nokkal és nemzeti •stlktgokkal gazdagon megranép e/t megérdemli.
•
büszkék vagyunk rád hogy a magyar Ы Ы| {1г.у Ш п ]Л |)г |;гап,| Sándor alispán ndv,»Kéamyekig megható volt akis Novak Ilonka
lia lettél, hogy a magyar kultúra emban kí:\\W.i - /(>]u. (.p(,nek Л\мгМо./ nagy fiat. a szeged, gona|»g ó éves leány ka iidvö/lele, aki mosolyogva,
lodtak tel es hogy a magyar mtuelote. on. u
,j0 jaj képvist lőjél, aki .M éy utun most el»e./é»r . /t.p verssel és virágcsokorral üdvözölte a „piishánvaját te is gazdagítottad «/eltemeti drágul ó- ( ^ |;|j|.f s/l||,,i„|(|jólv. Л szegedi ferences plép,.|x ЬасаГ. Hajsz Maiin a leventeleányok tiszVCNt*h
búim . hirtlclle a nem. et íellani.nlasal, а уisszatelgését adta át virágcsokor kíséretében, Meko. . . Л/lán az t ír szolgájává avatlak. Messze Ni./il«;st, hirdette, hogv hazugság a nemzetköziség,
Veez Angela, a kegyelmes úr unokahuga pedig a
zengő, érces hangod végigdiibürgött I szteigomon a уilagpolgaisag, hogy a templom csak az oral
rrtkons^g nevében üdvözölte virággá! kezében a
és Pozsonyon, Pesten és S/eiitantalon, Széke-.- nuitatja, M éven at erős volt hitiinl , hogy a „püspök nagyba* sit".
ti hér уan m és Németujvánm. Mézes szavaid nu-y nemzet újra nagy les/. A imndenhalo áldását
Izdoczy Zadravetz István nv. tábori püspök
bahonáztak jéeszi у, t hallgatoidal es megremilt tick JiérU- a fopusztt.rra.
m*gliatoltan val.r./oll az. üdvözlésekre, ezután
zóiüssziv ii ellenségeid, t. Amazok t gy második
д város nevében Korentsv l'ndrtf vezet.» pedig a papság és a k«»z».nség kíséretében a
‘ *ivonarolát latiak benned. I mezek meg egy ji|
,noml..tt ud.o/lö beszedet. Oté.mél fejese
Szent l.aszló téren felállított oltárhoz. vonult, hogy
Marlinoviíh Ignáidt. A kálvinista l ot.os Karoly
|xj/ Io*íí\ Muraköz n.sgy fiat 23 é>, után sziilöfohl- elmondja az ünnepi pontifikaciós misét,
igy jellemezte, mint szónokot : ,,( iasparich ‘-"kát
' ll(|vu/i |,1t t| M iu aloz súlyos s o r ában a pus—
tanult és elmerült a nagy eszmékben. I.es/enei
nem egyszeri, hitviták. ( iondolk«»zasa kora imMjs e a s z a b a d á g a l a tt
dalmának a magaslatain szárnyalt."
.
.
.
,
l üiK-iiiiinfs szónok, rtk.-mn.-k kuk süt П.-Ill<i.r p:„i, I, Márk .íz I r rzoliir, volt. nz о
.J.ilClli ll.-rmg \ ilmoi kirnu-rter v-zünvlisevrt.
i sik abban 1,1 ük m,(i
amitmon.loll, hanemnióg
b-vb ! ,i ,- , n>ittak nu-й az
a,Mos hívok a,ka. ■: Az <•; an!!,l,nn, ..lan a natív fo
I ,» I
f
l l
imíi-t mint az ehhez a szent áhítathoz a b 1st« n szép napfé
tette puspt»ki süveget, kezebe vette püspök, ра*ЛI I ^ n L - 'n ^ j M
I w - nv,s Kló. adott. Az ..(tar bálin,, IJ „ , I n-.
.orMM. a ü * Hl. az ottan,ál a nép Ш lonbddörög vagy sóhajtozik. Cirógat vagy vsattog. la- püspöki adminisztrátor es l.ehpamer Halmi kerti- v.1, finnt «g> s/t ni proh t.i. mint az
»st»n, ige
n ^ z wmy s!;lb»^ Mestvíe
n szónoklásnak. leli espe.es foglaltak helvet, az ordináriua tisv,
-nKé.H apostol, h.rdefoje hogvelmondja
Murade ura tolinak is. Márk alva
ügyes tollforgato. ..éget Cztivt-k vJenó püspöki tanú» sós, inosdos, k»». ten első szentb« szedét.
Négy müve ma is megállja a helyét. Különösen plébános végezte, a többi papság pedig a püspök
Két nagy gond«»lat támadt^ benne —
egyházi beszédei értékesek, változatosak és
urnák aszisztáll. A templomi é„ekek«-t a taniúgymond a főpap
mikor Csáktornyán
niaiak.
toképezde, a kereskedelmi és polgári iskola énekkereszténységét és magyarságát kapta szol
\
nv oiinriL'i Kanizsán sajátította el. kara énekelte Lomoachitz énektanár vezetésével,
híveihez. Az első gondolat az áldozatos vér,
A(Kolyt«iá* » mieodlkoldal l ^»»Abji 1)
a templom, zenét pedig a honvédzenekar szolamelynek porát ma itt áldjuk. A második
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Eleinte sokat birkózott vele, de később, mikor
beleizlelt a magyar irodalomba, egyre vastagodott
szótőkéje, szélesedett ismereteinek horizontja és
megszépültek a kifejezései. A szerzetesi reveren
da felvételekor már szinte kifogástalanul illeszti
össze mondanivalóit. Eleinte csak a hitélettel kapcsolatos tudományok érdeklik. Később már az
irodalom meg A pnlitika is. A 48-as eszmék öt
sem hagyták hidegen. Az azonben puszta ráfogás,
hogy prédikációiba politikát kevert volna. Ezzel
csak ellenségei vádolták meg. Ok is alaptalanul.
De Kossuth Lajos reformjai és törekvései való
sággal felvillanyozták. Ezeknek a bűvös körében
élt. Ezektől ittasult meg. Ezekért felajánlotta jö
vőjét, lelkét és életét. Ám, ha élt-halt is értük,
elveit nem vitte be a templomba, hanem a ko
lostor falai között, vagy barátainak körében ter
jesztette.
A szabadságharcot végigküzdötte. Ebben
Petőfit utánozta. Résztvett az ozorai, légrádi, per
laki, pápai, szőregi, pancsovai harcokban.
1849, augusztus 13-ári, mikor Világos hatá
rában hosszú időre beborult felettünk az ég, meg
kezdte bujdosását. Mivel azonban sikerült polgári
ruhában elrejtőznie a Bach-korszak morva fogdmegei elől, vérszemet kapott és egyre merészeb
ben és meggondolatlanabbul lépett fel. Ezzel el
árulta magát. Kezdték megfigyelni. 1852-ben már
égett talpa alatt a talaj. A császári hatóság már
tudta, hogy ő is levelez Kossuth és az olasz
Mazz.ini megbizottaival. Az. itélübirák a fejére ol
vasták, hogy „Kossuth és Ma/zini politikai ügy nőkeivel többizben találkozott, felségárulást követett
el és a cs. kormányellen irányuló összeesküvés
ben részt vett.
Pozsonyban ő volt llaynau Jakab gyiílöleténee utolsó áldozata. A hóhér 1853. szeptember
2-án akasztotta fel. Holttestét a Disznomezön,
jeltelen sírba süllyesztették. I tolsó szava ez volt-'
„Éljen és örökké élni fog a magyar haza!"
Gasparich híd volt Muraköz, és Magyaror
szág többi részei között. Kapocs e félsziget me
gy imurecei és murántuli sorstestvérei között. Két
lelkű ember, aki már gyerekkorában is magyar
nak érezte magát, jóllehet alig-alig értett nyelv é*böl néhány szót, noha szülei és testvérei kevésbé
tudtak magyarul. Ekkor még csak homályosan,
vagy ösztönösen ölelte szivére a magyar Géniuszt,
de később örökre eljegyezte magát vele.
Erezte és hirdette, hogy Muraköznek Zalamegyéhez kell tartoznia, mert ide tűzi múltja,
hagyomány), kultúrája és gazdasági édeke; mert
tudta, hogy a muraközi nyelv csak addig őrizheti
meg eredetiségét, izét, zamatját, amig a magyar
szent korona védőszárnyai alatt marad. Ha *l|ól
elszakad: belefullad a szláv óceánba. A magyar
nak sohase volt érdeke vagy célja, hogy a Zrinyi-hajduk utódait ^megfossza anyanyelvűktől, ma
gától elszakítsa, maga ellen uszítsa. Ellenben az
volt mindig a törekvése, hogy ez a muraközi
ajkú hü lakosság megőrizze táji sajátosságait, ősi
anyanyelvét, vallását és hozzánk való ragaszko
dását és legyen a Dráva mentén örtúllója az ősi
határoknak, védelmezője a közös állames/inének
és megbukható barátja a magyarnak, aki ezer
esztendő óta megosztja vele jogait, szabadságát,
kenyerét és szeretetét. Márk atya ez.t hirdette
1848-ban és ezt hirdetné ma is, ha élne.
Legyen Gasparich örökké Muraköz ideálja.
Emlékszobra kiáltsa a világba és bizonyítsa, hogy
a magyar megbecsüli kiváló embereit, akármilyen
anyanyelvet beszél is. Csak ezért a tót Prohászkából püspök, a szerb Damjanichból honvédtá
bornok, a német Bleyerböl magyar miniszter stb.
Gasparich Márk! Te hajnali harargszó vol
tál, mely — mig másokat felébresztett álmából
— maga örökre elaludt. Egö fáklya voltai s mig
másoknak világítottál: életed mécsese elhamvadt.
Csáktornyái szobrod és perlaki emlékoszlopod
őrizze meg nagy nevedet s nemes példádon okul
jon minden nemzedék a Dráva és a Mura között
és mindenütt, ahol magyar él.
Te is elmondhatod Horatius-szal: „Érc nél
maradandóbb emléket állítottam magamnak."
Mi is neked n — szivünkben. Ezt el nem mossa
a könnyek árja: ki nem törli zsarnok keze; be
nem temetheti a feledés pora.

Láposi-Haller Jenő dr.

Megtetted-e kötelességedet
vitéz honvédeinkkcl szemben?
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május, a Szűz Mária, a Magyarok Nagy as *
szonya hónapja, amely ben most élünk. Kéri
és buzdítja a hívőket, éljék a keresztény
és magyar gondolatot, ezért a hazáért élte
tésére hívatva vannak. A keresztény hit és
erkölcs nem frázis, hanem élet, szigorú és
határozott, ezt kívánja tőlünk a nemzeti
berendezés.
Nemcsak Krisztus, hanem a magyar
élet is kívánja ezt, mert Szent István így
rendezte be az országot. Keresztény annyi,
mint magyar, a magyar pedig köteles ke
reszténynek lenni, ez Szent István gondola
ta. Ez magyar világnézet, úgy az egyénben,
mint a társadalomban, ez életszükséglet.
Nemcsak a háború sanyaruságát szen
vedjük, hanem küzdünk a lét vagy nemlét
ért. Ez a kérdés. Ezzel élünk vagy pus/tu
Ilink. Isteni csoda, hogy élünk es növek
szünk, ehhez méltóknak kell lennünk, ehhez
kell a hit és meggyőződés. Mi vagyaink a
pápai bulla szerint is a kereszténység védő
bástyája, ma is védeni kell kelet felé az
oltárt, a keresztet, a kenyeret, a csaladot,
ezért kell élni keresztény hitben. Lehet U rületeket fegy verrel meghódítani, de megtar
tani csak keresztény kultúrával, hillel. sze
retettel lehet. A magyar kultúra és Szent
István erkölcse van hivatva ezen a tájon
vezérszerepre és tevékeny példával elölj,árni.
Azért jött, hogv megáldja a nagy vér
tanú szobrát, az о lelke vezesse Muraköz
derék népét. Gasparich Mark Muraköz iia,
egyszerű család gyermeke, de* nem ez telte
naggyá, hanem amit .szüleitől, hazájától
kapott, hite szeretett*.
Ezzel lett s/er-

87.

zetes, ezzel lett hires prédikátor Budapesten
és mindenütt Magyarországon. A szabadságharc ideje volt az övé, ekkor kapta a „tü
zesbarát“ nevet. 1848-ban megjárta Csák
tornyát és Muraköz községeit, mindenütt lel
kesedéssel hallgatták.
Melyik földet szerette?
Mindig a
Regnum Mariauumért, Szent István birodal
máért lelkesedett. Ezért dolgozott, harcolt,
ezért áldozta életét.
Szent dolog volt ezt a szobrot felállí
tani. A mi szivükben is ilyen szeretetnek
és hitnek kell lenni. Muraköz mindig jó kutölikus volt, ne engedjük a hitet elrontani,
gyermekeinket is hitben ke!) nevelni. Sehol
körülöttünk nem élnek oly békésen az em
berek, mint Magyarországon. Itt nem kérdik
miivel) anyanyelvet beszel, csak hite és ha
zaszeretete legyen. Gasparich Mark a példa
erre. Muraköz sok fia die söségesen harcolt
a magvar hazáért.
Л béke bekövetkezte után Magvamrr./ag minden hű és s/.eietcj fiúnak boldog
jöv öt biztosit.
A prédikáció végén áldást mondott a meg
jelentekre, az. akadály(Mattakra, az öregekre, be
tegekre, égés' Muraközre, a misét pedig mondja
az élőkért és holtakért. Ezután muraközt nyelven prédikált. A mise végén latin nv elven meg
áldottá a nagytömegű hívüket.
Mise* után rövid szünet következett. (I /után
pedig Ganzer Ferenc íelsópusztafai születésű, inuraközi ajkú vasúti munkás magvar nyelven elsza
valta a „Muraköz" e. ver.et.J Majd közben le
hullott a lepel Gaspuriah Mark szobráról, utana
pedig elhangzott

Vitéz gróf Teleki Béla főispán beszéde
Zala vármegye hatóságai és Kö/onsége
nevében köszöntötte az egy begy ül! díszes
közönséget és Muraköz, derék népét, amely
eljött Zrínyi Miklós városába, hogy Muiakóy.
vértanú fiának emléket állítva, az ö nagy
ságát, hitét, hazaszeretetét, kötelesscgteije* t
tés, áldozatát példaképül vegye. Különös
szeretettel köszöntötte a püspöki.! ill a szü
lőföldjén, amely rajongva szereti és várva
várla azt a pillanatot, amikor hallhatja. \
püspökben is kiapadhatatlan szeretet él muraközi testvévei iránt, az ö tanításaiból át
érezhetjük és megérthetjük Gasparich szel
lemének üdvünkre szolgáló pélclaiat. Köszön
tötte továbbá a Gasparic h családot, a feren
ces rendel, amely ilyen lelkületű hazafit és
apostolt neveli. Majd idézve Ztinvi vezér
gondolatát, amely a Imlsevizmus ellen folvó
küzdelmünkben különösen időszerű: . llooolat a gondviselő Istennek, a haza lángol«»
szeretete, a nemzet jövő sorsán való aggó
dás, katonai fegyelem és egyetértés a po
gány méreg elleni küzdelemben, hogy sza
badok maradjunk !" Ez a vezérgondolat élt
Gasparich lelkében is és ez tette képessé а
kötelesség teljesítésének legmagasabb mér
tékű kifejtésére. Az Isten olyan erős lelket
adott neki, amely még a bitófan is meg tu
dott bocsátani ellenségeinek. Gasparic h szel
lemi hagyatékából meg kel! őriznünk mind
azt, ami az áldozatos kötelességtcljesités te-

rén fölemelő érlek. Elsősorban hitre van
s/iihégünk, me rt az, akinek cv megvan, az
képes áldozatokat is hozni és kitartani szi
lárdan a győzelemig. Aki ismeri a kötelesreget, amit a haza megkíván, az érzi, hogy
minden áldozat a nemzetért van es husi
szenvedéseinkkel is érdemeseknek kell bí
zom ülnünk jövőnk biztosítására. Az ilyen
embert a bomlasztó löiekvések, az egvéni
érdekek szolgálata nem téríti cl a közösség
érde kében kilejtendö épitö munkatol. I cgy imk tisztában azzal, hogy minden bom
lasztó törekvés csak a bolsevizmus éidekeit
szolgaija. A mi zalai népünk ilyen törek
vésekkel mindig szem beszállt. Nem enged
jük, hogy éket verjenek ellenségeink testvér
és testvér, magyar és magyar, ini és a szom
szédaink közé, akik ugyanazért az eszméért
harcolnak és azokért a célokért áldozzak
fe l hős iiaikat, amely célokért mi küzdünk.
A független szabad életet akarjuk népeink
szamara kiharcolni. Az igazság és erkölc si
teái vénvek. alapján all«», boldog jöv«’» var a
közös cicivel kivívandó győzelem után.
Gcó/ni fogunk, mert győzni akanink, hi /»*n
(»Lan ciotorru'niiik vannak,
anielv» khc«l
minden küzdelmünkben hitet, kitaitasl, cicát
meríthetünk. Ilyen erőforrás s/ániunki.i t ».tspniie.h Márk élete és példája is.
A nagy tapssal és éljenzéssel fogadott niegnv it óbeszéd után következett

(Jzdóczy-Zadravetz István nyug. tábori püspök
szoboravató beszéde
Nngv főpapunk, akit Szeged óta „arntívszájunak" hívnak, a kővetkező ihleteit szavakkal
avatta fel a szobrot:
„Nagyobb szeretete
annul senkinek
sincs, mint aki életéi adja Testvéreiért." ol
vasom az Írásban, (dános 15, 1 3| Testvére
im 1 Nagyobb szeretete, ha/atiassaga tehát
ennél senkinek sincs, mert I z vérét, eletet
adta Hazájáért!
Gasparich Márk1 „Tüzesbarát" I\ Kilil!
a magyar szabadság lánglelkű szónokpapja,
a levert magyar szabadság hős
vértanúja,
a magyar -évezredes eszmék
örök Mementója, im lábaid előtt Csáktornya,
sőt egész Muraköz, hogy hódoljon emléked
nek, hogy magasztalja benned a nagy s/eretelet, amelyben senki utol nem érhetett
az élők között, csak aki életét adja, vérét
önti e szent eszmééit.
Testvéreim ! A megdicsöült eszme ércbeüntött szobra előtt állunk.

I élre innen, messze száműzessék in
nen minden-minden, ami földies, minden
ami az eszme körül kavarog, tülekedik. Ne
emlegessük itt az e llensége t. \e röppenjen
c l átkunkról egyetlen egy olvan szó sem,
inéiV szeretellcnséget, vagy széthúzást szil.
Lepjünk a megdicsöült Eszme bűvkörébe* cs
tanuljunk hinni és szeretni.
tanuljunk itt hinni!
Hinni az öo»k
magyar küldetésben.
Minden eszme, melyet vér öntöz,
küldetést kap. A vérrel megöntözött szent
eszme pedig, a küldetésen felül, az örökké
valóság stigmáit kapja. A mi eszmélik,
magva! függetlenség eszméje", szent Eszme,
lórteneline folyainun számtalanszor mártírvend nu*gcánto/,áM Eszme. Gasparich véré'»ntoz.ált Eszme,
tehát isteni küldetéssel
c*. az örökkévalóság stigmáival ielékitett
Eszme.
Testvéreim I Higyjük hát c vértanú
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„Muraköz“

Gasparich bizonyságtételének szobra mellől,
hogy e szörnyű vihart, mely - mint orkán
a pelyvát — úgy szórja széjjel az „eszmé
ket“. mely országokat sülyeszt, új világokat
támaszt, a magyar függetlenség, a magyar
szuverenitás, a magyar kereszténység, egy
szóval a Szent István birodalmának az esz
méje túléli, sőt diadalmasan vonul be az új
kai répába, az új világba, hol elfeglalja az
őt megillető gránitszilárd trónját.
Ó, Muraköz Fia, Gasparich ! Ki hitte
volna, hogy le, Ге mezítlábas kis muraközi
gyerek, e hitnek, vérrel bizonyságot tévő
Örök Tanúja és ércbe öntött Tanítómestere
lész! lm, ma, a késő unokák, innen a ma
gyar haza adta megdicsőülés gránit oltáráról
hirdeted e hitet... Es jókor hirdeted, mert
sok a legyengült, szinte a kétségekig hajszolt
korcs utód... Hívd, hívd őket, hadd jöjjön
mind Eléd hitet meríteni és hinni az Eszme
örökkévalóságában.
Es jöjjön ide megtanulni Tőled a „Sze
retetek“
1estvéreim! Való igazság, hogy a sze
retet csak a lemondásban és aldozatossagban terem. Más minden, legyen az akar
előny, akár jólét, vagy előmenetel, legtöbb
ször csak az önzést szüli. Nem kérdem hat
I öled mennyi a kitüntetésed ? 1lauern azt
kérdem : hány sebet kaptál a Haza szolgá
latában ? íme Gasparich szeretett, mert so
kat szenvedett! Földönfutó, bujdosó lett
hazájáért, majd fiatal életét, tüzes vérét ál
dozta érte a bitófán. Utolsó szavai is a
Haza éltetése és megáldása voltak.
E szenvedésével, e bitófával építette
fel önmagának a diadal-oltárt, az ércbe ön
tött örök emléket.
Testvéreim ! Bár „ekkora szeretető
senkinek sincs ', bár nem érhetjük Öt utói
az áldozatosságban, mégis törekedjünk Őt,

rendű gyermekét megbecsüli és felmagaszlalja, ha odaadóan és hűségesen szolgálja!

a törő, a megértő, az áldozatos, a szenvedő
hazaszolgálattal követni. Л hazaszolgálat

Legyen áldott em léked, a m egem 
lékezés c szobrán át — m indörökké . . .

kötelez befelé és kifelé, azaz a határokon be
lül és a határokon kívüli szolgalatra. Befele
való szolgálat kötelez a haza törvényeinek
lelkiismeretes betartására, a pontosnak,
ahová érdeke állított — férfias betöltésére.
Kifelé való szolgálat nem mindenkinek ada
tott, mint a befelé szolgálat, de akinek ada
tott, attól oly munkát kér, mely a haza
megbecsülését, népek és nemzetek színe
leőtt mozdítja elő. Tőlünk, muraköziektöl
mind a két szolgálatot kívánja a magyar
Haza ! Betőltjük pedig e szolgálatot, ha szivvel-lélekkel, még inkabb4 ha példaadóan él
jük és valljuk magyarságunkat. Muraköz
különleges helyzete követeli ezt tőlünk ! Ma
az országok és népek e szédületes kavaro
dásában, önkényteienul is nyújtjuk kezünket
a barát felé. Es jó annak, ki barátra lel és
jaj annak, ki magára marad, isten évezre
des szomszédsággal és jó barátsággal aján
dékozta meg Magyarországot. A mai időik
ben, szükségszerűen és önkénytelenül ke
ressük a barát kezét. Az s. algáija hát iga
zan hazája érdekét, ki e barátság és együtt
dolgozás mélyítésén dolgozik. Követendő
példa- és eszménykép ebben e vértanú,
Gasparich. Ajkáról muraközt nyelven szállt
az első imádság, majd magyar szó dicsőí
tette meg a „tüzesbarát'' langlelkét. Ennek
vértanúja annélkíil, hogy amannak árulója
lenne.
Tanuljon hát itt hazaszeretetei minden
k i 1 A tömeg a befelé kőtelező» élet-szolga
latot, a vezető rétegek pedig a kifelé meg
becsülést szülő munkaszolgálatot, murakoziek pedig mind a kettőt!
( iasparich Mark, P. Kilil, „ I üzesbarat "!
Fogadd dicső emléked ez éreszobrát,
melyet Muraköz szive, lovatosa, Csáktornya
neked felajánl véreid, meg élő és ilt levő
rokonaid jelenlétében.
Állj rajta megbecsültén, mint a magyar
hit és szeretet példaképe !
Állj őrt e helyről, hogy a le véred,
a Te néped, Muráké»/, mindig hü maradjon
liizes szóval hirdetett és véreddel megpe
csételt magyar hazafiasságodhoz.
I.égv tamiságtevoje a muraközi nép
nek, különösen pedig az íiju nemzedéknek,
arról hogy a magyar Haza minden ajkú és

Tollaink gvenge leírni azt a határtalan lel
kesedést, amit illusztris főpapunk beszéde kellett.
Úgyszólván minden mondatát oly lelkes tapsvihar
kisérte, amilyent Csáktornyán még sohasem lát
tunk és hallottunk. Aranyszáju püspökünk ezzel
a beszéddel örökre beírta nevét Muraköz, történelmébe, népe pedig szivébe zárta.
Szem nem maradt szárazon, midőn nagy
püspökünk magához hívta a díszhelyen ülő, a
hazáért megdicsőíilt Magdalenics Antal honvéd
özvegyét és szüleit, Magdalenics István és Csrep
Anna drávaszentiváni lakosokat, akik Muraközbő»! elsőnek áldozták a haza oltárán a férjet, illet
ve fiát és a kitüntető okirat felolvasása után, át
nyújtotta az özvegynek a 1‘oméltóságu Kormány
zó ÍJr által adományozott vitézségi érmet, hozzátevén, hogy a magyar haza még holta után is
megbecsüli a kötelességteljesitést.
Imát küld a Mindenhatóhoz a megdicsőíilt
lelkiüdvéért, szálljon lelkünk a Magyarok l rahoz
és mondjunk el egy Miatyánknl a hősökért (a
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közönség hangosan utána módja az imát), Gaspa
rich Márk nem veszi ezt rossz réven, hiszen az.
ö kezéből adja át a kitüntetést a hős özvegyének.
Szavait nagy meghatottsággal fogadták.
Azt mondják a tudósok, aki ura a léleknek,
az ura a testnek is. Uzdóczy-Zadravetz István
ny. tábori püspök első látogatásával örökre meg
hódította Muráké»/ lelkét, testét, a lelkesedés, az
elhangzott tapsok bizony ítják, hogy ez a nép ve
zérévé fogadta nagy szülöttünket, híven fogja kö
vetni azon az utón, amely a szebb jövő, Magyarország és Muraköz boldogulása felé vezet.
F.zután a beszéd után nem lehetett mást
tenni, mint elénekelni : „Kossuth Lajos azt üzen
te .. .“ Az énnekkar kezdte, de az első szavak
nál már az egész közönség énekelte, Kossuth
apánk pedig a Mennyekben gyönörködött benne.
Miután közben éppen delet harangozták P.
Zsálig Norbert kanonok vezetésével a közönség
elimádkozta az Urangy alát és a halottakért mon
dott imát.

Helyszűke miatt P e c s o r n i k Ottó
országgyűlési képviselő szoborátvevő
beszédét és az ünnepség többi részét
jövőheti számunkban közöljük.

A Csáktornyái Állami Elemi Népiskola
zászlószentelési ünnepélye
A Vitézi Rend Zrinyi Csoportja bekapcsolódott az ünnepségbe
A magyarok Istene meghallgatta a kis ártat
lan gyermekek hő imajut s a kétnapos esős, sze
les idő után szombaton derült, napiéin es reggelre
ébredtünk. Nagykanizsai kis diákjaink a korai
vonattal érkeztek s reggel, még S óra előtt, vi
dám énekszóval vonultak be a városba vitéz Filó
Feien*, а II. iskolai körzet igazgatója és tanítóik
vezetésével cs hoztak az ajándékozott díszes,
angyalos, címeres, hímzett selyem zászlót. Szemet-lelket gvönyőtrködtető latvánv volt, amint a
több mint kétszáz fin és leány útitáskákkal, háti

zsákokkal felpakolva végigmentek a városon az
iskoláig, ahol egy kis reggeli és pihenő után fel
sorakoztak a templombamenetelhez.
A zaszlóanya, dr. Krátky Istvánné, kor
mán vfőtanácsos, polgármester neje a ö órai vo
nattal ét kezelt. A vasúti állomáson a MANSz
hölgyek nagyobb küldöttsége fogadta. A hölgyek
legtöbben diszmagv arban.
T íz órakor megtelt a templom a kis diákok
kal és a nagyszámú ünneplő kii/.onséggei. Jelen
voltak az összes hatóságuk és testületek. Persor-

Hölgyeim! Egyszerre 130 kötötű

super kézikötőkészülék. A*XX.
század szenzációja! Munkája kézimunka. Minden minta köthető. Néhány óra alatt köthet pulóvert,
blúzt vagy ruhát. Kezelése egyszerű. Ara P 62.10. „Rapid“ (98) tűvel ára P 48.30. Kérje az ismer
tetőt. Á R U F O R G A L M I
K F T . , B u d a p e s t , IV. Sütő-utca 2 szám, félemelet 3.

M u r a k ö z 1'
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nik Ottó országgá illési képviselő, dr. Vida Ferenc
főszolgabíró és Rhosóczv Rezsi» kerületi tanügyi
előadó vezetésével. Л mise és s/entbeszéd után
következett a zászlószentelés, amely alkalommal
dr. Krátkyné egy nag\<»n szép kettős czallagnt
kötött a zászlóra.

A Vitézi Rend Zrínyi Csoportja
belekapcsolódik az ünnepségbe
Л mise után az iskolák és az ünneplő kö
zönség a Zrinyi-emlékmühüz vonult. A Vitézi
Rend Zrínyi Csopotja, ugyancsak május 1-én ün
nepli vezérlő eszményének, gróf Zrínyi Miklós
születésnapját, igy a misén is testületileg vett
részt, a Zrínyi emlékoszlop előtt pedig együtte
sen ünnepelt a diákokkal. A Csáktornyái elemi
iskola énnekkara Krasznay Antal tanító vezeté
sével elénekelte a Hiszekegyet, utána pedig Mik
Károly közművelődési titkár üdvözölte a nagyka
nizsai vendégeket és az ünneplő közönséget.
Azért jöttünk ide, — mondotta
hogy tiszte
legjünk gróf Zrínyi Miklós emléke előtt. Felele
veníti Zrínyi korát. Hatéves korában vesztetle
el apját, akkor azt mondta anyjának : ne búsul
jon anyám, méltó fia leszek apámnak. Hétéves
korában már harcol, később szorgalmasan tanul,
majd katona, vitézül védi az országot a török
ellen. Isten küldte a nagy férfiút a legsúlyosabb
időkben.

bet nagykanizsai VII. őszi. elemi iskolai tanul»»
gyönyörű beszéd kíséretében nyújtja a zászlót,
magyar hazánk ezeréves szimbólumát, átvette
Majeti.es Mária IV. oszt. tanuló szívhez,s/olo vá
lasz kíséretében.
Torn per l.ajos nagykanizsai j \ . oszt. tanul«»
a „Magyar zászló", Skvorcz Antal csuklóimai
111. oszt. tanuló pedig a „Megszentelt zas/l«»" <.
verset szav alta el. I ./.után pedig vitéz 1 ilo Ferenc
igazgató intézett beszédet a Csáktornyái diákok
hoz, amely ben kiemelte, hogy ez. a zászló a test
vérré fogadás jelképe és buzdította a fiatalságot
hazaszeretetre. Csonka István igazgató válaszú
ban üdvözli a zászlóanyát, dr. Krátkynét, majd
örömének ad kifejezést, liogv 22 évi elnyomatás
után elérkeztünk ehhez a naphoz. A megszállás
idején Muraközben tilos volt a magyar szó, de
ma a magyar anya boldogan öleli keblére mura
köz gyermekeit.
Az első szeget dr. krátkv Istvánná verte
be: „emlékeztessen e zászló köteles.ségfeljesilés

CSÁKTORNYA
«

Telefon: 31.

Központi iroda: B U D A P E S T

Kaltróy Antal ezredesi előléptetése.
\ F «»méltóságú Kormányzó l г a hazaért h«»si
balalt balt Kallróv Antal alezrrtlest, a házáéit
teljesített harctéri szolgálatai elismeréséül, halai «
után ezredessé léptédé cl«». Kormányzó Lnink
•'dvai elismerése szolgáljon vigaszul a méhen
súlytól, a hazaért az apái és férjet feláldozod
családnak.

— Megkoszorúzták Zrinyi Miklós és a
hősök emlékművét. A Ciasparich-szobor lelep
lezése alkalmával a Muraközi Szövetség névében
Kövessyné Fgy ed Laura, budapesti lakosa hős.,к
emlekmuv ere, Probszt Maria székest.ív árosi tana. •
ii «j pedig a Zrinvi Miklós emlékoszlopra h eh «*/»41
l.í.s/orűt.

Hazatér a tanítóképző-intézet
zászlója I

Л délutáni innepség a sporttelepen

Széchenyi u. 50

HÍREINK

Esküvő. Novak Ignác polgártársunk leánvát, Margitot a héten vezette oltárhoz Apnthv
lslviii, a Cráner-gyár hivatalnoka. Sok szerencsét
kívánunk az űj párnak.

T anítása: A nagykanizsai és muraközi Zrí
nyi-katonák utódai mindnyájan testvérek. Őseik
egy ütt védték Nagykanizsát és Csáktornyát s a
késő utódoknak is együtt kell dolgozni a hazáért.
Beszédét azzal fejezte be, hogy az emlék
mű tetején álló turulmadár jelképezi a magy arok
szent madarát, az most is vigyáz s ha megtámad
nak bennünket, fel fog éledni és megtámadja el
lenségeinket s az apák ajkain újra fel fog hang
zani Zrínyi jelszava: „Ne bántsd a magyart !“
I .zutun dr. Brodnyák Imre kórházi igazgató,
Tárnái Mihály biztosítási fötisztviselö és Horvath
Mihály kerámikus társaságában néhány hazafias szó
kíséretében koszorút helyezett az emlékműre a
Zrínyi Csoport nevében.
Zsigics Rajka IV. oszt. tanuló elszavalta
Kozma Andor : „Zrínyi a költő“ r. versét s a
Himnusz eléneklésével véget ért n délelőtti ün
nepség.

Első Muraközi Szövődé Rt.

nos és Krasznai Antal tanif«'»k működtek kö-re,
a láncot {и-dig M«*«ln*vi!>; Nundorné 1anit»>n«» tanitotta be.
A kél iskola liliputi játékosai egy barátsá
gos futballmérkőzést játszották le, melyben a
»saktornvaiak -3 (1 aránv ban gv«»zfek. A szurk«»l«.k
mindkét ie- -f i igen hangosak voltak, a kis spor
tol«»!. piaiig derűs hangulatot keltettek törekvő
játékukkal.
Ifi»s/iik és tudjuk, hogy a kanizsaiak kel
lemes emlékekkel hagyták el Csáktornyát.

Tragikus öngyilkosság. Talka Jen..,
vi/iszentgv örgvi körjegyző, tart. főhadnagy május
’-an, este 9 «»rakor onke/évcl veted véget életének. r\\ujus 4-én temették dr. \ ida I erem íüsz.olgabiro, nagyszámú tiszt viselőtársai és helvi
gyászolok nagy részvétével.

Vitéz volt, nagy ember volt, azért áll itt
emlékoszlopa, ahol minden évben, május 1-én,
megünnepeljük születésnapját.

A nagykanizsai diákok nagy részét Csák
tornya polgárai látták vendégül, a többiek ellátá
sáról a tantestület gondoskodott, a felnőtt vendé
gek pedig közös ebéden vettek részt.
Délután két órakor kis diákjaink mar nz új
zászlóval büszkélkedtek végig a városon a tüzoltóz.enekar kíséretével. Egyelőre még a nagyka
nizsaiak vitték, mert az átadás csak ezután volt.
A sporttelepen a Hiszekegy eléneklése után fel
álltak szembe az átadok és átvevők. Baj frzsé-
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re" szavakkal, utánna Rhosóczv Rezső tanügyi
előadó Simon László tankerületi főigazgató nevé
ben a következő izenetti! : „Isten áldása legyen
•i ket inte/.et testvéri l.tlalk»»zásának szép ünne
pén és az ünnepet követ.í, munkás, inngvai jőVŐÍ épilü hétköznapján", ezután IVcsornik Oltó
országgyűlési képviselő, majd ismét dr Krátkv
Istvánná férje nevében, dr. \ ula herein l'üszolgabiro. Rolesinszky Jen»» tanilóképe/dei igazgat*»,
vitéz l iló Ferenc igazgat«», a honvédség képvi
seltje a parancsnok nevében, Korenlw l.mlrc
városi vezető jegyző, dr. Hernádi József k« tv kedelmi középiskolai igazgató, Nagv Károly p„|,í
iskolai igazgat«« é^ még sokan verlek be szeget'

Az idusi hl) . síiklornvoi.-il, mí-fi j..1 . iiik-ki- ■
mk a lamh.kepz*.-intézet nagy fehér,
.K«m
zászlójára, aiuelv mindenütt ott volt, almi a kép
ző ifjusaga megjelent. A jug«,szláv niegszallu-k«>r
•' b.ildogenilékn /tinvi Kamlv igazgató ‘ elrejtette
a zászlót .-, kiutasításakor átmentette a Csonk ibazaba Csurgó, Vác voltak a zus/l*. vaudonitjanak allomusai. 1921 ban u Kiskunfélegvházai ta 
nítóképző Intézetben talált otthonra az erekbe
es most hozza onnan vissza a testvérintézet iga/
gat.»|a, dr. Mezőst Károlv egy küldöttséggel C ak tornyára A /aszl., ünnepéhes átadására s/omba
,0,\4 ri1' s“r
intézet dísztermében. Előde a
m; ‘;
^ w es növendékek búcsúznak az
ni <zv «*1 es a vámst.il ballagási ünnepség kereteben 19 érakor.

РгррЫпа oena: r>.
P. na pol leta.
Vuredni’.tvo: Horthy Miklos-tér 6.

Spornen Gasparich Márka
N i. Joniufi.ilt i , Dr l.ápunty tlull«/ Jrnó visuki nuuvuih ii.iuiMrriun'a
/ j vem i -kttlr, v |iru/iji, шип pis«* uvu:

7bok velkih zapreka na moju z.alost ne sem
mngel dojti na paradu rczkrivanja spomenika (jaf>
parii'h Marka \ ( suktormu, pák se zato / ovim
potom őrein pokloniti dragomu spomenn velkoga
megyimurskoga mocenika in a mesto veiua i /ivoga r vetja s par lepimi reémi alduvati pred njegovim spornenikorn.
Z. glohokini postovanjem i prigmilom dusom
se klánjain pred tvojim spomenikom (iasparit h
Márk! 1M33 leta sam na kratko napisal Koje zivlenje, tvoje moke i trplenja, tvoje preganjanje,
tvoje zadnje vure i junarku smrt i tvoje zvelkenje, a ve pák bi stel s par reéi vu tcbi deaka,
ledovnika, magy ara i megy irnurca. 1%2?. leta v
dvanajstom letu tvojega zivlenja si prvié stal prek
praga gimnáziuma v Nagykani/si tain de su mi
punili svoje duse / velkom zmmosti z gorecom
íodolubnosti i s üstöm verőin Virág Benedek
pesnik. Deák Ferenc velki drzavnik i drugi znameniti hűli.
Kaksi veter i kaksa vroéa krv je tebe tirala prek Mure, kaj si se ti prez pornóéi svojih siromaskili roditelov, z malim poznavanjem magyarskoga je/ika oglasil pre franciskanskini oeam i
prosil si njih naj ti pomoreju i naj te daju zapisatii v srednju skolu za deaka, kaj bős potli как
si sam rekel mogel biti „Buzi sluga" - fráter • 1
prodekovati navuke Nazarenskoga. I ako véé nikak nesi stel ostaii kínét ne si stel dale tirati
posle tvojih starcov i ostati zakopan v nepo/nanbtvu, kaksa tajna sila te tirala ranu v magvarsku
Kanizsu? Zakaj si ne rajsi vusel prek v Yarazdin ? Denes je véé ne moguce prenajti korenje
onih pitanja, ali sigurno jeda te je pelal v Kanizsu
genius loci, dull rodne zenile i Zrinyiovih velikiii
junakov. I makar su te jalni ludi na ovoj lepoj
zeinli éudapot nasipali z blntom, ti sí navek gizdavo valuval, da makar ti je jezik megvimurski,
ti sí magyar, kajti cudapot je tu na tebe svetilo
Mime dike, éudapot si bil do kolena \ evetju i
éudapot je tvoje toplo srce tuklo skup s tvojimi
verniki. I nega tak lepoga glasa na svetu, как
da priatelska, élovecja sn a skupa tuceju.
Slimamo se s tobom, kaj si postai sin magvarske fájté, kaj si se odhranil na mag\arskoj
kiilturi I kaj si kim é magyarske kulimé i li obogatil z dragimt kameni. tvojega duha,
I onda su le posvetili za bo/.ega slugu. I voj
glas se éul как drkveni /von v I sztergoimi.JVsti
Bozsonyu i Szentantahi, Székesfehérváru i Ne*
nietujváru. Tvoje lepe i svete reéi su napunile
dusu tvojih vernikov i preslrasile tvoje jalne nepriatele. Tvoji priateii su le drzali za velkoga lilozola, spametniaka, a neprinteli za onoga, steri
njih bo strófák Jeden velki magyarski pisec I öt
vös Károly, prem da je bil kalvinske \ere je rekel za t iasparii ba, kakti /a velkoga govornika,
(ki se éuda sega na véli i da ima globoke misli.
( »ovori njegvi su od velke vrednosti.
A kaj se Ike njegoxih govora, inoranm j*
soditi ne samo po lein, kaj je rekel nogo jós bo
le I po tem, kuk je govorik Njegov glas как orgille, se t űje po eirkva. t i )e treba grmi как da
ín se z néha éulo, a drugipot pák sliha javte,
ili рак как da bi fticice popevale. I tavi mester
Je prodekovanja, A ran tak /na pater Mark pe
ro obracati. Njegva pisiua su visoko \redne. Sliri knjige, sie re je napisal i denes éuda valajii, »sobito su 1 denen uidn vred na njegova prodestva.
Magyarski se do kiaja v Nagykanizsi navcil. Od poéetka nialo tezi, ah potli, da se spoznal z literaturom, su mu govori bili se lepst i
(fueWvak ua drugoj fclrani 1. ttupac.)

P o l i t i c ki t j e d n i k
Zide sa k i petek.

Csáktornya, 1943 május 7

Reskrivanje spomenika Gasparich Márka
Uzdóczy-Zadravetz Isván
soldackí biskup v penzíji je
drzal velkoga govora posvécénja
Ako jo kaksi stranjski clovek v no
dein v jutro isel po vtilicaf ('aktornya,
da nebi bil videl colo niorjo zastavi, bi si
bil mogel mislili, kaj so spravla kuksi vei
ki orsacki sojom, tulko ga naroda bili) po
vulic aj i gledali su, как so dcla oltár za
paradnu mesu i sihioga visokoga spomt1
nika Gasparich Márka, pokritoga /. bolim
plascoin, steri kraluje prek celnga Szent
I ás/ló piaca.
Ob S vtiri su se liapile dolmjati pro
socijo, Z redom su dosli leventasi, puce,
dot ki, skole, veroini, \ íte/ki Kod, ( ront
ski soldati, pod voditelstvom Heródi Nán
dóra, jartiskoga hadnagya i Kákossy Ciyö
zöa, oficera /a organizaciju, onda pogla
vari siti opciit. Lepota jtr bilo za gledati,
da su duhajaié deputacije opcin Dolnjega
Megyimurja. Si v najlepsoj inegyimurskoj
narodnoj nosnji. Prvi su bili opcina í)rá
vaegyház z. jako lepim voncom z zivoga
cvetja i sirokim. svilnim narodnim pant
lekom, gori zlatne slove, z.a njinii rodbina
Gasparich Márka, prek dvajsti njih, onda
opcine Alsódombru, Muravid, Muras/ontmária, Kotor i druge s zastavárni v naj
lepsoj narodnoj opravi i cuda jo/.er Ind
stva.
Pred varaskom hízom su napravili
velkoga triumíarkusa i tani su se spravili
gospoda, steri •u cél.ali na nasega velko

ga sina Megyinninja preuzvisenoga gospona
bi^kupa. ‘Vitéz gróf Teleki Béla velki is
pán zalavármegyije s svojom ionom, Dr.
Brand Sándor viceispan, honvodska ofi
cerska deputac ija, Dr. Krátky István kor
mány lanacsos, polgármester varasa Nagy
kanizsa s svojom zenom, vitéz Dr llertelendy l '<*rene predsednik popilskoga soda,
Minds/enthv József papinski prelat, opat
pjebanos v Zalaegerszegu, Dr. Szalay
vannegyinski ^lavni hskaljus, S/abo Győ
ző visoki sodec, negda sodec vr Perlaki!,
Dr. Hegyi véli кi notarjus varasa Nagyka
nizsa, Dr. Vida Ferenc i Dr. Forintos
Géza főszolgabirovi, prvi Csáktornya, dru
gi v Porlaku, Dr. Antal Pál vélikí sodec
Csáktornya, onda rodbina velkoga moce
nika Gasparich Márka i to Dr Gasparich
György kanonik i Gasparich József or
sacki sekretar Magyarske* Stranjke Zivota,
od strane Megyimurske Zveze v fhidape
stu Majhen Ferenc umetnik, Probs/t Má
ria proíesorica i Kövessyné Fgyed Laura,
si nasi domorodci, Kelemen Ferenc direk
tor banke rodjen v Csáktornya, gospe
Magyarskoga Narodnoga Zenskoga Drustva v párád nőj opravi i jós cuda drugi.
Za vreme cekanja je Nagy Károly
direktor purgurske skole na megaíonu
tolnai il zivlenje Gasparich Marka.

B isku p dohaja
zemli po/draviti velkoga sina Megyimurja.
Punktum ob 0 vuri je ilosla honved
ska paradna kompaníja s Imnvedskom Za onili teskih vremen je gospon biskup
muzikom, a /a tem se éul éljen кrié do bil kapca med Megyimurjem i /.emlőm
neba, da su se vidla biskupova paradna, materoin. Prosil je i /a dale oí insku lubáv
s evetjein i narodnimi pantleki bogato i pomoc, kajti ov, svojoj magyarskoj dookincena kola. Da je biskup s kol dőli movini navek vérén, delaven i marliv na
/isel prvi ga pozdravil Dr. Brand Sándor rod je toga vérén.
viceispan Zalavármegyije velkoga sina
Do suze je genuin, da.je mala No
Megyimurja, predstavnika s/egedinshe mi
vak Ilonka komái ó let stara pucika s
síi, steri je potli 23 let ve prvic del noge smeskom na vustaj, z lepim ver som i
na rodjenu zemlu. On kakti szegedinski evetjein pn/dravila „püspök bácsia“. Bajs
Malta je v íme leventaskih puc s evet
franciskanski plébános j»’ prodekoval, da
jeni a Aiekovec Angela, sestrina vnuka
se bo narod па/aj gori stal i da bo do
sei nazaj na svoje mesto, prodekoval je, pák je, tulikajse s evetjein v rokaj pozda je la/ suka internacionalnost i sv etsko dravila „püspök nagvbácsi ja", vujca bispurgarstvo i da je cirkva samo zato, kaj kupa,
vure kaze. Crez 22 leli snm meli velko
N as velki duhovni pastir IJzdéíczyvufanje, da bo nas narod nazaj velki
Zadravetz István se s toplimi recmi zafa
Prosil j<' bo/.ega blagoslova na nasega lil za pozdrave, zatem pák su ga sveőe
velkoga církvenoga pástira
niki i ludstvo, s prosecijom sprevodili к
V Íme varasa je Korentsy Imire prvi Oltani na Szent László piacú, da tam cita
velku paradnu biskupeéku mesu.
notarjus drzal pozdravnoga govora. Vese
li se, da potli 23 let more na domacoj
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„M е g у i m и г \e
Mesa pod vedrím nebom

Jeli si se zmislil za honvédeké lamÜie?
lepSi. Da je obiekei redovnickoga habitusa, vec
je bil pravi i velki govornik. Od pocetka se zabavlal samo s cirkveni stvari, a potli i z literaturom i politikom. Misii 1848 leta su i njega genule. Ali to neje istina, da bi on v cirkveno prodestvo i politiku me§al. Stem su ga samo nepriateli obtoÄili ali krivo.
Kossuth Lajosove misli za novo zivlenje su
i njegvu krv vuzgale dusu mu napunile zato je
alduval svoju dusu i telő, zivlenje i smrt. Ali te
misli nigdar neje nosil v cirkvu, nego siril je je
med svoji priateli. V taboru za slubodu je harcuval od poéetka do kraja. Bil je v bttkami pre
Ozora, Légradu, Perlaku, Pápa, Szöregu i Pancsovi.
1849. augustuáa 13-ga, da se nase ncbo,
pre varasu Világos, za dugó vreme zakmicilo, ne
mu je drugo ostalo, nego skrivati se. Imel je srec>u, kaj je dosel do civilne oprave i tak je mogel
vujti zandaram Bachove vladavine. Samo zlo je
bilo, kaj*se se menje bojal i pokazal med ludmi.
Stern je sam sebe vun dal. Ilapili su se paziti
na njega. 1842. leta vec je islo zlo pod njega.
Cesarske vlasti vec su znale, da si on pise s
Kossuth Lajosom i taljanskim Mazziniom, steri
su delali z.a slobodu narodov. Obtoz.ili su ga, da
drzi zveze s Kossutoviini i Mazziniovimi agenti,
da je skup dosel znjimi i da dela proti cesara i
njegvoj vladavini.
General Haynau je bil najveksi nepriatel
magyarskoga naroda i Gasparich je bil zadnji
steri je moral alduvati svoje zivlenje v Pozsonyn
'/a toga progonitela slobode. 1853. septembra 2-ga
su ga skoncali. Mrtvo telő su mu deli v grob
prez sakoga zlamenja. Zadnje reci sd mu bile :
“Naj zivi i zivela bo magyarska domovina!‘‘
Gasparich Mark je bil prelaz med Megyimurjem i drugim delom Magyarske, kapca med
megyimurci i bratov prek Mure. \ ec как decec
je valuval, da je magyar prem da mu roditeli í
brati nesu znali dobro magyarski. On se za na*
vek priznal za svoju magyarsku domovinu.
Cutil i prodekoval je, da Megyimurje
za n a v e k m ora sp ad ati к Zalavarmegyiji, kajti ga sem veze proslost, kultúra i gospodarski
interesi i znal je da se starinski megyimurski jezik more zacuvati v svojoj lepoti samo tak dugó
dók ga cuvaju peroti korune Svetoga Stefan. Ako se odtod vkraj vtrgne, bo se vtopil v slavenskom morju. Magyaram nigdar neje bil c l, ili in
teres, da odvetkam diőnih Zrinyiovih soldatov
pod silóm
zemeju njihovoga
materinskoga
jezika, i (la pod silóm napraviju sebi znjih nepriatele, nego navek su isii zatem, da si o\ vé
rén narod megyimurskog jezika, za cuva sebujnost svoje fájté, svojega starinskoga materinskoga
jezika, svoju veru i svoju lubav i vernost za nas
i da tu peleg Drave cuva i brani starinske granice, jedinstvo drzave i da bo v dobrom priatelstvo z magyarskimi brati, steri vec jezero let deliju znjimi dobro i zlo, slobodu, kruha i lubav.
To je pater Márk prodekoval 1848 leta, a to bi
prodekoval i denes ako bi zivel.
Gasparich Márk naj bo za navek példa Me
gs imurja! Njegov spomenik naj glasno govori i
posvedoci svetu, da magyar postuje svoje velke
ludi, kaksega god materinskoga jezika oni govorijir lak je mogel postati slovackí Prohaszka biskup, srbski Domjanich honvedski general i nemski Bleyer magyarski minister.
#
Gasparidj Márk! Ti si bil juterni /von, din
ge si zbudil z globokoga sna, a ti sí zaspal za
naveke! Bil si goreca bakla, svetil si drugiinn a
svetlost tvojega zivlenja je vgasnulo. Tvoji spomeniki v Csáktomyi i Perlaku naj cuvaju tvoje
velko íme i od tvoje plemenite pelde naj se vu(Tju si rodi med Murom i Dravom i se posod,
de magyari ziviju. Ti tulikajse mores reci ono,
kaj je rekel jen velki rimski spametnjak Horati
us. Postavil sem si spomena, jnksega od ocela"
Taksega spomena smo i mi poslavili tebi v nasem
srcu. Tóga nabodo zbrisale niti su/e, niti roke
zngnjetaéa, niti ga nabo pokril prah pozablenih
vrémén.

Jeli si spunil svoju duznost
proti nasim vitezkim honvedam?

Gasparich Márk je bil bozi sluga i
na njegovu diku su se odprla vusta na
roda i ktoj svetoj poboznosti nam je dra
gi Bog dal lepő sunceno vreme. Z leve
strane oltara su sedeli Rodics Ignác biskupecki administrator i Lehpamer Bálint
esperes-dekán, ordinariusku sluzbu je zvrsaval, nas domaci sin Czövek Jenő biskupecki tanácsos, plébános v Mosdosu, a
drugi sveceniki su asistirali gosponu biskupu. Cirkvene popevke su popéval i
deaki preparandije trgovacke i ptirgarske
skole, a igrala je soldacka muzika.
Potli evangéliuma si je nas velki
cirkveni pastir del na glavu svoju biskupecku mitru, zel v roku biskupecku pastirsku batinu i tak je stal pred oltárom,
obrnjen к narodu, как jen sveti profét,
как apostolski glasnik boz.e reci, da zgovori v Megyimurju svoje prvo sveto pro
destvo.
Najpredi.je govoril magyarski, onda
pák je narodu po megyimurskom jez.iku
rekel öve re c i:
A ve kvam obrnem reci moji dragi
Megyimurci!
Kak znate, zato sam dosel dimo, da
blagoslovim spornen, koga ste postavili glasovitoin sinu Nasemu neumrlom megyinuircu
Gasparich Marku moceniku, Iranjevcu ().
Kilitu,
Jz srca zelim, da táj spornen bode ne
samo na diko i cast Gasparichu, nego
zelim, da bude svim Med>imurcam, mladim
i starim opomena na on düh koji je zivel
v njegvom srcu.
Gasparich jc sin Megyimurja . , . jednostavni, siromasni sin Vasé zemle . . . \e
to ga je vcinilo za glasovitoga, nego ono,
kaj je clobil od svojih loditelov, kaj je dobit
od svoje rodjene zemle, — to mu )e dalo
snagu i jakost erez celi zivot!
Bitate kaj je dobi! od svojih roditelov, i
od svoje rodjene zemle? Dobil je veru i lu
bav! Veru v Gospodina Boga, i lubav za
domovinu. Stom verőm i lubavi v svojemu
srcu postai je Gasparich vreden redóvnik, »
postai je glasoviti propovednik Budapesta.
i cele Magyarske. Radi su ga imali sigdi,
bezbrojne cete narodasu se shajale da je prodestvo drzal.
Pravo njegovo vreme je itak onda doslo. da je pocel labor magvarske slobode
proti Austrije, leta 1848. V vreme tóga magyarskogn bója dobil je sin Megyimurja ( lasparich lepő pre/ime ; „tüzes-barát" (ognjeni-fráter.
Svoju veru v Boga. I svoju lubav /a
Domovinu как «ogenj SMijega srca lulil je v
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'jezere i jezerc magyarska srca, i vuóil se
je Boga i Domovinu sluziti. Za vreme toga
tabora bil je i tu v Csáktornya, i v mnogim mestam Megyimurja. i drzal je £uda
govorov svojim milim meg> imurcani i vucil
njih je Boga i Domovinu lubiti i sluziti.
Pod imenom „Drage-Domovine“ ra/umel je Gasparich ovu zemlu, koja se i dendenes zove „Regnum-Marianum, to je : Kraljevina-Marijina", ili „Szent István Piirodalma", — pod svetoj Koruni, koju je posbT
svetomu prvomu kralu Otec Rim-Papa II.
Silvester. Za to domovinu se borii, i za to
je svoju krv i zivot alduval. Zato «ie postuje i dici
как Mártír to je Moőenik Ma
gyarske domovine.
Dragi moji Megy imurci! »Jako dobro
ste veinili, da ste postavili spornen Gaspa
richu. A ja, da spornen ov blagoslovim, iz
srca vas prosim, da kad gud oci na njega
obrnete zmislite se, da i v vasem srcu mora
ziveti ona prava vera, i ona vroca lubav,
kojti je mártír (iasparich od ovod, z Megyimurje dobil. Pazite navek na to dragu veru!
Megyimurski narod navek je bil najbolsi katolicki narod 1 Ta vera je zivela v srcu nasih roditela. To veru je vucila nas nasa
megy imurska majka4 Pazite, pazite na cistocu te svete v e re ! Zivite po zakonu nase
svete vere, как nas vuci. Sveta mater erkva.
Го veru viele v srce vase dece, da v njoj
i oni ziviju i nosiju dale v zivot!
Fala Bogu, dragi moji, da v toj pravoj
veri, tu pod obranoin Svete Korune svetoga
Steiana cisto mirno i bez bantuvanja zivimo.
Ako okoli poglednemo v toj suznoj dolimi,
ne najdemo drzavu, de bi tak mirno i podpuno mogel ziveti narod po zapovedi svete
vere, как ran tu. 1 nigdi ne ceni se tak na
\eliko, verni zivot i lubav domovine как tu,
Tu se ne pita, pa kakvim jezikom postuje
Boga í lubi Domovinu.
I.vo vám Gasparicha, i evő vám vnoge sine Megyimurja, kője postuje i usoko
ceni Magyarska, makar njihov materinski
jezik nije bil magyarski. Ran zato, verujte
mi cvrsto, da mineju te jako teski dani, koji
sada gnjeteju celoga sveta, ta Magyarska
Domovina, dala bu sim nam zadovolnu i
bla/.eno buducnost.
Dragi m oji! Íz srca blagoslovim sve
\ a s ! Bkagoslovim decu vasú ! Blagoslovim
vase stare i betezne! Blagoslov im /.ive i
pokojne! Blagoslovim celo Megyimurje!
A sad se obrnemtk Oltaru, da prikazem svetu mesu. Molite se i \ i zmenom.
Amen. I alen budi .Jézus Kristus!

Potli mese je latinski blagoslovil toga velIvoga kupa naroda, steri se tani Bogu mohi.
Potli mese je bil kratki pocinek, onda pák
H* nas sin Ganzer Ferenc / Felsöpuszlafa deí.lamiral versa „Muraköz", zatini je doli opala bela
pia Ita z spomenika Gasparich Marka i dosel к

Govor viteza ^rofa Teleki Bélé velkoj5a ispana
Croí teleki je \ ime Zalavármegv ije i
v ime vili vlasti pozdravil naroda steri je
dosel na párádu i celo Megyimurje.
1ndi su dosli v varas Zrinvi Miklósa,
da poslaviju spomenika velkomu sinti, moceniku Megyimurja, da poistuvaju njegvu
velku dusu, veru, lubav za domovinu i da
si njegvoga aldova poslaviju za pelchi. ( )sobito lepő je po/.dravíl biskupa tu na njegvom
rudnom inestii, de ga tak radi imajti i koinaj
su •ekali ovii minotu, da ga moréin pozdraviti. I \ hiskupu /.ivi goreca lubav za svoje
megv imurske brate, / njegvih navukov moreino prerazmeti duha <insparú Imvoga, steri
nam sluzi как példa. Pozdravil je nadak*
familiu Gasparich i Fiamiskanskogi reda,
steri je odhranil taksega rodoluhnoga aposto
la. Zatim se pozval na Zrinyiove réti, stere
su rano ve, v borin proti bolsevizma jako
znainenite: „Poklonimo se Bogii, steri . a
nas brigu vodi, lubiti domovinu prek sega,
brigali se za buducnost naroda, soldacka
di uplina I skup dr/ali v borbi proli pogaii• Joj íi i i einem, d i morenu) ostati slobodni.'
la mivel je vodila i Gasparicha i ta ga je
vänilrt za tak jakoga, da je mogel spunja-

vati как najvise svoje duznosti. Bog mu jc
dal tál. jakti dusu, da je jós i poil galgoiti
mogel oprostiti svojim nepriatelani. haj nam
)e njegva plemenita dúsa ostavila, moiam*»
‘ uvali, to nam da к repost da morenio /vrvili nase duznosti.
Najprcdi nam je treba vera, on, sto
ju ima, je dosta j:fki za aldov * podnesti i
zdrzati do pobede. Sto pózna duznosti ste
le /aktí va domov ma, on zna da je .‘.ako delo
al.lov /a domovinu í mi ntoratuoz juiwékim
trplenjem dokazati, da smo vredni b«»lsU
buducnost, Taksega c loveka nisei nabo spuntál od one slu/be, steril zahteva domovina.
Moranm zna ti, da svaka fiuntarija sluz.i saiiio ItoKevi/nui. Nas zalavarniegy inski narod
ve Ionul navek protivil. iNigdar naboino do/voldi, kajbi nas un si neprinieli spantali, brala proti brata. magyara pr(*li magyara i nas
pmti sosedam, steri har< u\lcju i alibijein
vvoje sine /a isin misei, za steril i Ilii. Őrem" ‘ haI« uvali za nas narod slobodu«» /ivk“
•ge. I otli zadnje pobede nas téka siecno
zivlenje, stero bo stalo na pravi« i i postenini
zakóm in, Pobedili homo, ur pobediti oceims
»ni nam stojiju na fespolaganje takía zvirala
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jakosti s sterih si v sakoj naSoj borbi grabimo veru zdrzlivost i jakosti. Taksa zvira1.) je za nas i zivlenje i példa Gasparich

Marka.
Toga govora su prijeli z velkim éljen kriéom i pokanjem rok, zatem pak je dosel

Govor Uzdóczy-Zadravetz Istvana, soldackoga biskupa
Nas velki duhovni otec, biskup, za koga
potli Szegedn veliju da ima zlatna vusta, je z
ovimi reemi posvetil spomenika:
„Nisei nemre meti veksu lubav. как
on átéri alduje svoje zivlenje za svoje bra
te" (János 15.13) citani v Svetom Pismu.
Brati moji! Так onda vekSu lubav i rodolubnost nisei nen.a prek njega, kajti on je
dal svoje zivlenje za svoju domovinu.
Gasparich Mark ! „Ognjeni Frater" Pa
ter Кilit ! Prédikátor pop magyarske slobode
s pia menőm dusom, junacki mocenik zgublene magvarske slobode, vekovecna opomena В /его let stare magyarske misli, evo pred
tvojimi nógatni stoji eeli varas Csáktornya,
celo Megyimurje, da se pokloni pred tvojim
spomenikoni, da dici vu te.bi onu velku lu
bav, v kojoj te nisei zivi odstignuti nemre
nego samo on, áto da svoje zivlenje, preleje svoju krv za ovii svetu misei.
Brati moji! lu stojinm pred s kovine
zlejanim spomenikoni zvelicVne miseli. V kiaj
odtod, dalko naj se se sinn se kaj je zemelsko, se kaj se mesa i bori koli te misli.
Nabomo tu spomemili nikse nepiiatele1 Niti jenu laksii rec nabomo z wista pustili,
stera bi isla proti lubavi, stera bi nar sirom
vlek la. Stanimo blizo te zvehecne misli i
navcimo se veruvati » lubiti.
Navcimo se tu veruvati! Veruvati v
vekovecnu niagyarsku zadaéu. Saka misei,
/a stem se krv preleva, dobi svoju zadani,
dobi jos i znaka vekovecimsli. Nasa misei
„misei magyarske neodvisnosli" je sveta mi
sei, /a vrenie nase povesti /. luoöeniékom
krvi cudapot polejana misei, / Gaspari» hovoni krvi prelejuna misei, tak onda / bozo in
zadai om i s znakove vekive» nosti okincena
misei.
Brati moji! Verujmo tu poleg spomenika nun eiiika Gasparic:; Marka, da bode
misei magvarske neodvisnosti, magvarskoga
kr:.<anstva, z jenom reti orsaga Svetoga
Stefana, pre/.ivcla toga strasnoga vihera, ste
il как veter plevu, hie*? sem t un sakojacke misli, sleri zakopa orsage i stvori nova*
zemle, i da bo I t misei z velkom pobedom
/ash v novu ITuopu, v növi svet, de bo
zavzela svojega trónusa, trdesega i jaksega
od kamena.
Gasparich, sin Megvimurja! Sto bi bil
da veruval, da bos li mali megsimurec, z
bosami nogami vekiverni krvavi svedok i
navm itel ove vere. Denes tu prodekujes
veru z kamenitoga ollara domovine nam,
kesnim od vadkam. I v pravo \reme prode
kujes • Cnda ga slabih. v tlusi p<*kvarjenili,
/ovi, /ovi je, naj dojdu pred lebe, da se
napijeju z verőm i navtijii veiuvati v vekivecnost misli i da se navciju od leb t, kaj
je lubav.
Brati moji! Prava bo/.a istirin je, da
se lubav rodi samo tain, de se znafu ludi
odret i i nldmati. Se dmgo, bogalslvo, dobro zivlenje, rodi najvisepot samo sebicnost.
Zalo ja ne pitam к-be, kulko medalji imas,
nego te pitam kulko ran si pretrpel у sluzbi domovine. Gaspari« hova lubav je bila
prava, on je cuda trpel. Bil je progonjen,
moral se skrivnti i na zadnje je za domovinu alduval svoje mlado zivlenje i svoju vroru kiv na galgaj. I s svojmii zndnjimi re< •
mi je blagoslovil svoju domovinu.
Stem trplenjem, s tom galgom je zazidal sebi ollara dike, de mu stoji vekoveéni
kov inski spomenik.
Brati moji! laksu lubav nisei néma, v
tnkseni alduvauju ga doslignuti nemremo, nli
itak ga moiamo za peldu zeti v sluzbi do
movine i trpeti i alduvati. Sluziti donwvini

zvuna i znutra, med granicam i zvun granice. Znutra, zakone poáteno obdrfcavati i stati na mestu, kam nas je domovina postavila. Zvuna ne sluzi saki, ali on átéri je pozvan za to, mora pred stranjskimi narodi
podpirati poátuvanje nase domovine. Od nas
megyimurcov domovina zahteva obedve sluzbe. Spunili ju homo, ako bomo z dusom i
telom z.iveli i valuvali nase niagyarstvo. To
zahteva od nas Megyimurje! Ye da se niesaju
orsagi i narodi i mi iscemo priatele. Dobro
onomu, sto si priatela najde, a zlo ononiu,
sto ga nema. Bog je dal inagyarskoj je/ero
let stare dobre priatele i sosede. Dobr sin
svoje domovine tak iu sluzi. Példa nam je
mocenik Gasparich. Prvu molitvu je zrekel
po megvimurskom jeziku a potli je duSu
„ognjenoga iratra" magyarska réc zvelicila.
Za jenu stran je bil mocenik pie/ toga da
bi drugu stran vun dal.
Gasparich Mark, Pater Killt „Ognjeni
Frater" 1 Primi ovoga“spomenika tvtije dike,
^
stcrog.i ti poslavla sr* e l glavni varas Me
gy unurja tu, pred tvojuiu lodbinom, stein
su jos zivi I tu te glediju.
Stoj на tom spomeniku v velkom pojtuvanju, kakti példa magvarske vere i lu
bavi.
Stoj na strazi na ovum mestu, da bo
tvoja krv, tvoj narod, Megs iniurja navek
veren tvojoj magvarskoj rodolubnosti, steri
si prodekoval glus mi rec’i i zapecatil s r.wijoin k m .
Posvedoéi megyiinurskomu naiodu, osobito mlajsini - da inagyarska dimtovina
zna po’tuvati i zveheiti sakoga svojega, kaksi mu je god materinski je/ik ako ju po te
rn» slu/i1,1
Naj bode blegoslov len tvoj spornen,
prek ovogi spomenika za naveke!
Na'.e peiо je preslabo, tla l»i napisalo оно
velko zdusev lenje stem je govor nasega velkoga
biskupa iiapravil. Skorom za saku n r su mu tulko pokali / rokimi i kruali éljen, da r.e to v
( ’sáktornya nigdar jos ne <ulo. \.ts zlatoviistni
bifskup si je svoje ime za vekovecna vremena
zapisal v povtst Megvimurja, a narod ga zel v
svoje srec.
Nili jeno ok о neje ostalo suho, da je nas
velki biskup pozval к sebi dovi< u honveda Magdalenies Antala, steii je / Megvimurja prva alduval svoje zivlenje na oltani domov ine. ( >1%*» Magdalenies l.sDan, inati t o p Anna i dovi<-a su sedeli na f»aradn<*m mestu i puni plat a su isii pred
wll.oga gospoii i biskupa, on njim je preéit d dekreta i prek dal tl-»vi( i vite/.ku metblju, steru je
C.ospon Guverner daruval poloajniku i rekel je
da iuag\disk:i domovina » p«* smrti zna piistuvati
one, slere spnniju svoju dli/.nost.
I’«.slal |*r niolilvu ‘ vemoguéemu Bogu za
pokoj »Ináé vite/a, da se шип dus«* pokloniju
pred Nebeskim Gospodarnm i *.i skupa smo zmo
|,|, jenoga ole» nasa za Magdalenms Antala <»asparieb mark nabo to za zlo /el, im z njegove
roke ide ova medálja.
Ja k veliju spametnjal- i, slo je gospodar (lo
se, oil je i gospodar I»-1’ 1 v.doczy-Zadravee Is
tván soldaili biskup v pen/iji je s svojim pi vim
pohajanjem zanavek pobedil tlusu i telo megviniurskoga naroda, /dusev lenje, el)én krit i i pokanjem rok p«»sveilo(i, da je »»v narod zel za
voditela na«ega velkoga sinn i bo ga vrrno sledil na onom potu, steri vodi Mngv arsko l Megviinurje do bolsega zivlenja.
Za tern govor» rn je «eh narod popéval:
„Kossuth Bájos azt li/ente . . ." i nas oter Kos
suth se v nebi mogel veseliti tomu.
Med lem SU zvonili pohlan i onda su R
Fater Zalig Norberton zmolili engelsk»>ga pozdiavn 1 molitvu za mi t ve.

Govor Pecsornik Ottó-a orsacko^a oble^ata.
• sterim je prek zel spomenika bil je ov :
„\ ime varasa Csáklornva zeniem prek
na ve» no (m ailje kipa nfcse«a velkoga modenika nase krvi, Gasparich Marka. Ov
kip bo tu vekovecno predstavlal sp»»men
nasega velkoga megyimurskoga sina, koji je

s <elim Rvojom zivotom slu/il r.vojemu na*
roílu. Ali znam i to, da ov spomenik nabo
samo mrtvi kip z zeleza, nego z njega bo
z.viral on pravi dűli v dilen celoga Megvi
murja, kojega je on v svojem iivotu áiril.
Zvali su ga za „ognjenoga iratra" i s syo-

7
jimi zarkimi govori i reémi kője su mu do§le 7. globline srca, prebudil je on i jaéil najsveteáe éuvstvo éloveka: lubav 7a domovinu.
*
Как példa mora tu na glavnom pia
cú Megyimurja stati te kip, ne samo kakti
spornen jenoga cloveka, nego как i spornen
megyimurske duáe. One duáe, koja je dala
takve velikane, как Zrínyi, как Gasparich
i druge bezbrojne junake i borce za svetostefansku domovinu. OV kip mora biti i bo
példa za naáu megyimursku mlajsinu, koja
denes как negda mali Gasparich Márk, hó
di makar s zdrapanimi solci, makar i bosa v ákolu.^a se tam napi je dühöm s kojjm bo mogía potli kakti pravi megyimurec
brigati se za svoj dóm i za nase blaíeno
Megyimurje. Ov spomenik naj da jaku voiu, dvrstocu mojernu narodu za ravnanje
svoje sodbine za sodbinu za koju se naá
Gasparich Gark borii i podnesel moéeniáku
smrt. Kulko jakosti, kulko hrabrosti i kulko
srca je on moral meti v sebi, da je on mo
gel pretrpeti se to, za naáu domovinu. Ali
ga je ran njegovo mocenicstvo zveliéilo i
njegva smrt postavila stupa domorodstva tu
v Megvimurju. Je r ne zivi, nego mrtvi igraju najveksu vulogu v zivotu jednoga naroda i samo » n narod koji ima mocenike, je
v ilusi jaki, jer pokaze stem, da^oce i da
zna z.iveti.
Mi megs iniurci stno gizdavi na nasega
Gasparich Marka. Mi smo sveto uvereni da
dok njegva duiia nas cuva tak, как je to
navada pravoga magvarskoga — megyimurskoga bon a, v jednoi roki s kri/om, v drugoj • sablorn, nemre nam se nikaj pripetiti.
I znamo i to dok irnamo samo tren one zarke lubavi proti domovini v naáem sreu,
kakvu je nas velikan moéenik imel, da je
onda zabadav sako p»»tkopanje. Mi znam o
j smo c v rs to u v e re n i da je M egviinurje
n ase i o sta n e nase. ldemo jednako na
onom potu, kojega nam nasa sto i stoletna
m»*g\ imurska história kaz.e. 1 ovoga pota
nam poka/.e j»*n Zrínyi Miklós, jen Gaspariih Alark, oni su nam pota pokazali s svojim zivotom, delom i smrti, i makar b(»de
ova steza teska, trnovita i makar puna zaprekami, mi bomo zdr/ali na nioj.
Так nam naj Bog pomore !"
Za tem so polozili vence na spomenik. Med
najlepáimi je bil, steroga je polo/.ila opéina Dra
va* gv ha/ I rodbina s sirokim narodnim pantlekom
i z.latnimi slovimi. P«»l«>/.ili su éuda vencov, med
ujiini varmegvija, varasi Zalaegers/eg i Nagvkani/sa, h»mvedi za varas Csáktornva je Per s»irnik
Ult*» orsacki oblegal del ven» a. Sa drustva, se
skole, lé.szolgabirov ija, Majhen f ereiic z Budapesla у ime Megvimurske Zveze i jos cuda diugi'
Zatem je bil paradni mars i pozdiav. Najpredi su ni.ir .irali honvedi. Za njimi vitézi » frontski soldali. Lepoia je bilo gledati, как su te. sko
rom yi prek CO let stan ludi, puni medalje trdo
inarseraii i po/dravili. Marserali su joá i leventa•.i, íleéki 1 pin e, fejervergari i se ákoíe i gor.pon
biskup se jako veselil da je videl, kulko se nasn mhij<ina érez dve leti navéila.
7:it**m je gospon biskup odisel na varaske
hi/о, d<* 'il dosh- pred njega deputa»'ije. Sakomu
je dal roku i /a sakoga je imel par lepih re^i,
\ eselil se gospon biskup daru, steroga su
mil / Muravida donesli. V domoéaj pletenoj korpici éuda cvetja i nutri nesterne vuzmeno jejei,
na si его su d»)ma< i der ki rozice narezali.
P*»tli toga je bil paradni obed, potli toga
velka sesija Kiilturiviga ftruslva. »Na vet^er je
gospon biskup na cintoru blagoslovil groba svoje
matere, «:e rodbine sih pokojnih eve» enikov i
fratrov, za tem je pohodil su svoju rodbinu.
()b (leveti vilii na veéer je bila soldacka
mu/.ika p«»»J obiokom velkoga biskupa, on je odprl öblöké pozdrnvil i zafalil se narodu i z lepiti’i recmi se sprical od Meg> iniurja.
V julro ob pol С vilii je hi&kop niesu sluÁil, priéestil su rodbinu i zatem se odpelal skup
s Pecsornik Ollóm, orsackim oblegatom naz.aj v
Budepest.
Parada je niinula. Budi naz.aj к svnjemu
dein, (iasparii h Mark, „ognjeni fráter" stoji na
glavnom piacú v Csáktornya, kriNa dr^.i v roki.
a leva mka mu poéiva na sabli i tak pazi na
Megyimurje, a reci „zlatovustnoga" biskupa bodo
za navek iivele v sreu megyimurskoga naroda.
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Ruháit festesse, tísztittassa
Oprave farbati, cistiti pre
Csáktornyái Fiók:

Pálcsicsnál
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Narodna skola v Csák K A J J E NOVOGA?
tornya svetíla zastavu
— Zajostna smrt s svojom rokom Falka
Narodna skola v Nagykanizsi je daruvala
narodnoj ákoli v Csáktornya jenu jako lepu svilnu zastavu nasitu *z magyarskim cimerom. To
zastavu su v subotu, rnajusa 1-ga z deputacijom
donesli v Csáktornya. Doálo je prek 200 dece z
svojimi navuéiteli i lepota je bila za gledati, da su
ta mala deca v jutro z banhofa dosla pod zastavanii i popevali su v dilem po varaSu.
Kak je erez dva dni predi bilo dezgjovo
vreme, nasa deca su se jako bojala za svoju paradu, ali dragi ßog je posluhnul molitvu naáe nekrive dece i tak smo se v sobotu zbudili na lepő
vreme.
Ob deseti vuri je bila paradna mesa, pri
steroj su bila sa deca, se vlasti, Pecsornik Ottó
orsaéki oblegat, Dr. Vida Ferenc főszolgabirov,
Rhosoczy Rezső skolski inspektor i si pogla\ari.
Polli mese je bilo prodestvo i posvecenje zastave.
Zatem pák su v prosedji odisli к Zrínyi sporneniku de je l?ila*

Parada za spornen Zrínyi Miklósa
Zrínyi Orupa Vitezkoga Reda se prikapcila
к ovoj paradi, kajti oni sako leto rnajusa prvoga
svetiju rodjendneva Zrínyi Miklósa.
Mik Károly Sekretär za narodno rezsvecenje je pozdravil stranjske goste i skole. Zato smo
doSli sem, — tak véli — da danio postuvanje
spomenu grofa Zrínyi Miklósa. Paipoveda njegvo
zivlenje. Da je bil sest let star zgubil je oca i
onda je rekel svojoj m ateri: Mati inoja naj se
zalostiti, ja bőm vreden sin svojega oca. * Da je
sedem let star, vec harcuvle, potli se marlivo
vu6i, onda ide v soldaciju, vitezki brani orsaga
proti turkam. Bog je poslal toga velkoga éloveka
v najteSkese vreme.
Vitéz, je bil, velki élovek je bil, zato mű tu
stoji spomenik, kam hodiino sako leto postuvanje
davat,
Njegov navuk je, da su odvetki Zrinyiovih
vitezov v Nagykanizsi i v Megyimurju si skupa
brati. Njihovi starci su skupa branili varaié Nagy
kanizsa i Csáktornya i sí skup su krv prelevali
í tak moraju i njihovi késni odvetki skup delatí
i ako bi nas nepriatel Stel napadati, onda hndo
se pák őule Zrinyiove glasovite rc é i:
„Naj bantuvati magyara!"
Deli su vence na spomenik i s Himnusom
je öve parada zvrsena.

Parada popoldan na sporti&cu
Popoldan je bilo deci veselje. Ob dvema
vuraj su pod növöm /astavom i fejervergarskom
muíikom domarsirnli na sportisce, de su kanizsanci z lepirn govorom prek dali naSiin zastavu.
Oonda su zabili v parisre zastave sreberne cavle
za spornen, med njimi i nas oblegat Pecsornik
Ottó.
Onda su bilo pope vke i műzi ke i nasa deca
r.u pokazala pred kanizsanri, da su onij deca
vrednih roditelov i kanizsanri to priznaju i imaju
nas za brate i skupa smo deca nase lepe i drage
magyarske domovine, steril naj Bog pozivi do vekivecna vremena.

Sparati je rodolubnost,
fratiti je izdajstvo domovine!

Jenő notarjus v Viziszentgvőrgyü, rezei \ni fő
hadnagy , se rnajusa 2-ga na vecer s svojom ro
koni skoncal. Majusa 4-ga su ga zaknpali. Bili su
na sprevodu Dr. \ ida Fereac töszolgahirov, cuda
njegsi kolegi i dumaci Imii
Za svoje delo bode Bogii recuna dasal, ostavil je zalostnu dovicu.

— Megyimurska Zveza je dela vence
na spomenike Zrínyi Miklósa i pokojnih junakov. Da je bila parada reskrivanja spomenika
Gasparich Márka, je Megsimurska Xveza v Bu
dapesti) poslala dva lepe vence, jenoga su deli
na spomenik Zrirni Miklósa, a drugoga na *.pomenik junakov.

Glasi z jarasa Perlak
Crleni Kriz v Perlaku. ('élj Perlak i inteligeiK ia pnmaze ovo plemenito delo i tak lepő
pomazefu soldatam na fronti, njihovim famíliám i
ópeinskim siromakam.
Za rnnjene honvédé su za \ üzem poslali \
Zalaegerszeg, v soldarki spilal ove dare:
60 vuzmenih perecov, 30 pletenih vu/menih
kolacov, 2 slangé salamé, 7? jabuke, 1 bálin»* za
beteznike, 1333 cigaretlienv, 10 lilri чin:«, ól . rleno jajt e, 100 skatul sibic.
Na front su poslali 30 раккчоу dara hon
vedam, a med domace si romáké su rezdelili 130
pengő.
Mislimo, da ktoniu ne treba rínia govoriti,
f)vo delo govori najlepsc, dobra zenska sr< a i de
su tak se zene, tarn je magvarsl.u budmonst n.j
sigurnom fundamentu.

G osp oda rstvo
Povatí svílne fősem re
Varmegy inska Zveza za Narodno dobro (Zalavármegy»3 Közjóléti Szövetkezet) z vt-vljem daje na glas dobroniu narodu Megyiniurja, d.i letör?
vec bo moci v célom Megyimurju povati svilne
gosenice, ‘.tere daju lepoga dobiéka nasemti narodu.
Znamo dobro, da se negda v Megyimurju
povalo jako cuda svilnih gosenic, im je \ Csák
tornya negda bil ekslerni inspektor za pmanje
svilnih gusenie. I Io znamo, (la se od polli sióndalo éiuia malin. Zato iniamo ve <l\e prosnje do
dobroga i marlivoga megy imurskoga n iroda.
Ne ostaviti niti jenu nialinu lak. kaj se nebi znut ala. Po prek je móri od sakoga tnalinovoga dreva z.apovati jenu kilo svilnih gob, a za
to plati magyarska drzava 3 pengő. Так od sa
ke maline je móri zasluziti 3 pengő nimmu, steri
se ne vegia onda, da je prliiletno delo ver gotovo, malo fruda si zeti i bfati list je, a to moreju i deca.
Drzava za badav da jejei i cistnga papéra, kiül
gosenice plaziju, л oni, steri bodo naiver zapova[i. dobiju jos i ekslernu premiu.
Zalavarmegyinska zveza bo i letos rezdelila
1000 pcng«i premie med one, steri bodo najbole
povali v Zalavarmegy iji. A drzava pa к bo marlivim povatelam dala takse premie, da saki, steri
dn nutri prek 20 kil | kiás gobe, dobi za saku
kilu ober 20 kil, ne 3, nego 7 pengő. Marlivi lu-

di moreju s tern lehkini poslom, povanje svilnih
gosenic vec zasluziti, как da bi se celo leto niorili s povanjem mladine.
Druga nasa prosnja je, kaj bi cuvali, branili
i povali te rnaline, Stere nam daju tak lehko i
dobro sluzbu, svilne gosenice. Mlade maline tulikajse da drzava za badav, samo je treba prositi
Imamo vufanje, kaj bo dober narod Megyimurja ze semi silami isel za tem, kai bo v Me
gyimurju nazaj cim vec malin cvelo i kaj bo sa
ko selo za cuda korpi svilnih gob cuda репе/ dobilo. Zatem bo nazaj doslo hlazeno mirno vreme
da bo v Csáktornya nazaj inspektor za povanje
svilnih gosenic, de bodo z velkom lubavi dali sakomu navuka, как je treba svilne gosenice pova
ti i cim vec penez zasluziti.
Zatoga pak je moci glasiti se za jejei svil
nih gosenic pre vurednistvu megyimurskih mu in,
ili pak pre: M. kir. Selyemtenyésztési Felügye
lőség Sümeg, Zalavarmegy e.

Cigarettázóknak fontos megismerni

« «

RAFFA
Cl GAR ETTA H Ü V E LY T
Szopókája szabadalmazott nikotinmentesitő betéttel. F.zen keresz
tül a szívás még a legolcsóbb
dohányból is a legkellemesebb.
Nem idéz elő köhögést, vagy
krákogást és tüdejének sem árt.
Ara: 100 darab 2-es, vagy 3-as 94 fill.

Ugyanilyen niknlínmenlesilft bel él tel

CIGARETTASZIPKA
b a k e l i t b ő l 1 darab К fillér,
jáv oriéb ól 1 darab 44 cs K0 fillér,
R affa piccolo 3 darab válogatott
szipka I i darab tartalék betéttel
80 fillér.
Mindegy ik szipkához cserélhető
R a ffa -b e té t 10 darab >u fillér.
KAFKA (0 ótilofeii iloliánykisárnd.iban,
viszonteladóknak megfelelő áren
gedménnyel a m. kir. ilobánynagyáriulákban és
N Y ÍR I S. nagykereskedésében.

APRÓHIRDETÉSEK - MALI 0GLASI
Apróhirdetés*'к díja яга vauk int 10 fillér.
A vastagon
nyomott szó kettőnek számit. Legkisebb hirdetési dija t P.

4 3 szobás lakást keresek június I -re
lehetőleg különálló villában. Cim Mersics Imre
felfigyelő Csáktornya Ráko< zi ül 33.
Miadu pucu malo magyarski mora z.n.iti у
gospods ки hi/и v slu/hti isét'm poleg Nagykani/se. Atres v vurednistvu.
Fiiszerkereskedő segéd azonnali belépésre
fid vétetik Kelemen Rezső eéguél Nagykanizsa.
Specerajskoga, stacunarskoga pomocni
ka /eme main gon Innia Kelemen Rezső Nagy
kanizsa.
Aranygyűrűmet kék köveset vasárnap délhen а/ I )rs/ág/ászlo kőiül elvesztettem. I’.e. .uhles megtaláló hozza be a ko/ségi rendőrségre ju
talom i llem ben

