Kimlei emlékünnepség
l50

éve szüIetett Mersích

Máté

Mersich Máté 1850, szeptember
l9-én szü]etett Répcesarudon, a ma
Ausztrjához tartozó gradistyei hor-

tek meg Versei, cikkei aZ l9I0-1922
között kiadott horvát nyelvű lap-

bdn a ,Hrvat5ke novine -ben is
mely ezen időszakban a horvátok
jelentős lórumává 1épett elő,
Mersich Mátétó] - aki vezeték-

vát településen, Franhenauban
1Frakanava1,

Al elemi iskolát

szü-

lőfalujában végezte, majd a kősze-

nevéhez hozzátoldotta

gi bencés gimnáziumban jeleskedett, Innen Cyőrbe Vezetett útja,
ahol a gimnázium felsőbb osztá-

lyaiban,,kitűnően érettnek" nyilvánították, A Papnevelő IntéZetben
tanulmányai elvégzéseután l87óban pappá szentelték, AZ aUSZtridi
Nikilsch és crosswarasdorl h íveinek lett lelkipásztora, míg 1879ben Horyátkimlére kerúlt
ott tevékenykedett éS alkotott a
sivár paplak magányában, oktatta a hitet, szolgálta az
Urat és népét.SZüntelenül a hit és az anyanyelv megőrzésére buzdított, Tudományos értekezései és tanulmányai: matematikai, fizikai, csilIagászati, filozófiai,
erkölcstani, teológiai kérdéseketfeszegettek, Horvát
nyelven íródott Mersiú Máté tankönyveit az elemi iskolákban használták, I900-ban előadást tartott Bécsben a világ katolikus tudósainak V kongresszusán. A
horvát, magyar és német nyelv mellett, megtanulta a
latint és a görögöt, de megismerkedett az angol, francia és az orosz nyelv alapjaival is. Viszonylag későn,
52 éves korában jelent meg nyomtatásban első költeménye. Már nem érhette meg első verseskötetének kiadását. Önálló kötete ugyanis haiálának ötödik évfordulóián látott napvilágot, Neusiedl am See-ben, a
Horvát Kulturális Egyesület gondozásában, melyet
azután továbbiak is köVettek, Szelkesztője volt tobb
horvát nyelvű kalendáriumnak, s rendszeresen jelen-

a

Miloradits költői nevet {milo raditi
= jó kedwel, örömmel dolgozni) SZá rmaZtat já k Ig28-bó| dl aUcltriai
és nyugat-magyarországi horvátok
területi elnevezését, mármint d
,,Gradistye"-t és a ,,gradistyei hor,
Vátok"-at,

-

l9ól-ben, szülőfalujában szobrol á]]íLottak em]ékének,lrodalmi

munkái csaknem teljes egészében
feldolgozásra kerültek, így olvashatók műfordításai,
mint például Puskin: ,,Mese a fullászróI és a halről", avagy
Petófi Sándor: ,,Távolból" című költeménye, Yörösmartu
Mihály ,.Szózat" -a, horvát nyelven, Ielentős tudományos pályáját még számos ismeretlen és csak kéziratban létező munkálában kutatlák. Három éwel halála
előtt - közel kétezer kötetes - felbecsülhetetlen
könyvtáíi gyűjteményét a pannonhalmi apátságnak
ajándékozta, Kimlén a helyi horvát kórus, és a fa]u
egyik utcáia is nevét viseli, Az ugyancsak ró]a e]neveZett alapítvány a horvátul tanuló kisiskolásokat és
egyetemjstákat támogatia. A templom tövében l993ban avatták fel Balázs András fafaragóművész
Mersichet ábr ázo1 ó szobrát.
Így történt ez idén szeptember ló-án is, amikor
születésének l50, Évfordulóián a kimlej Hoívát Kisebbségi Önkormányzat emléknapot rendezett, Az
ünnepélyes megemlékezésen S/2rdpifs Laios megindu ltan szavalta el Mi]oraditshoz
iroll versél, majd a gradr.tyet
himnusz elhangzása után a jeJenJévők helyezték el koszorúikat, A
gradistyei Mersich-kutató akadémikus, B€núsirs Mik]ós, valamint
dr. Horváth ]ózsef , Kimle monográfiálának szerzője, előadásokba n
méltatták a gradistyei horvátok
utolsó polihisztorát,
Mersich Máté hagyatékából kiá1lítás nyílt, Elre aZ dIkalomra d kö
zeli Bezengérű is érkezett folklórcsoport, A szombathelyi ,,Djurdlice"
horvát vegyeskórus, va]amint a helyi ,§ali Dunal" énekkar, dalla] és
tánccal is színesítette a programot,
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