
Nakovich szépkíeitési verseny Gradistyén

A nyugat-magyarországi gradistyei horvátok a hazai
horvátság egyik különleges csoportiát alkotják, Ha-
gyományaikban, nyelvükben kötődnek az immár ál,
lamhatárokka] tőlük elválasztott ausztriai, szlo,
vákiaj, moráviai (csehországi) horvátokhoz
A régmúltban a hazai gradistyei horvát-
ság egyik legnagyobb szívfáidalma
anyanyelvi oktatásuk hiánya volt. Az
iskolákban a kötelezően előírt szerb-
horvát nyelv tanítása ezen a tájékon
is csak az asszimilációs folyamatot
segítette, A '9o-es évek aztán meg-
hozták a rég áhított tantervi módosí-
tást, amely engedélyezte a régió is-
koláiban a gradistyei horvát nyelv
oktatását, A kezdetek, tankönyvek hi,
ányában, az átállás megannyi gyötrel-
mével, sokszor elkeserítően nehéznek
bizonyultak. Mégis elmondható, a
gradistyei horvátok napjainkban már töb-
bé-kevésbé saját tankönyveikből tanítanak
és külön versenyeket is szerveznek tanulóik szá-
mara,

A Maggarorsaigi Gradistuei HOwátOk Egaesülete, Bó'lrs Ma-
tild elnökletével és kezdeményezésére 199ó-ban indí-
totta útiára az itteni isko]ásoknak a magyar nyelvű Ka-
Zinczy szépkiejtési Verseny mintáiára a Nakovich-versengt.

A megmérettetéS az egykori kópháZi tanítóró] kapta a
nevét. Nakovich Mihály ( l8a0l900) a mai Ausztria terü-
letén, Grosswarasd,atfban szüIetett és tanulmányai befe-

ieztéve] Gradistye-szerte tanítóskodott, Munkája során
folyamatos tankönyvhiánnyai találkozott, MiVe] aZ írott
szó e terúleten né]külöZhetetlen, megalakította a tan-
könyvírók egyesületét S aktíVan tevékenykedett maga is
abban, hogy a kántorok számára daloskönyv, a tanuiók-
nak pedig iskolai segédanyagok készüljenek. A modern
horvát helyesírást elsőként alka]mazta, ezért is jelentős
a személyisége, l874-ben keíü]t a Győr-Moson-Sopron
megyei Kóphózóra, ahol 2ó éven át oktatta a fe]növekvő
nemzedéket és ezen a településen helyezték öíök nyu-
galomra is, Hálából a köz-
ség általános iskolája ma
a néptanító nevét viseli,

Az eredeti elképzelés
szelint a róla elnevezett
versenyben, nemcsak áI-
talános, de középiskolai
és felsőoktatási diákok
és hallgatók is indulhat,
tak vo]na. Ám közismert,
hogy intézményes kere,
tek között a gradistyei
horvát nyelvoktatás kö,
zépfokon,,hadilábon áll"-
lgaz, töíténtek bizonyos
előrelépések, hiszen Vas

megyében három középiskolában is folyik, folfi fakul-
tatív jelleggel nyelvoktatás, de a versenyre az ottani
diákok közül egy sem nevezett, Egy, illetve két alka-

lommal a szonbathelui Bensenyi Dáníel Fftskola
Horvát nyelv és irodalom tanszékének hall,

gatói is eredményesen szerepeltek, de
többségében a legmegbízhatóbb ver-
senyzők természetesen az á]talános is-
kolák padlaiból kerültek ki.

A korosztályok szerint csoportokba
osztott tanulók a kü]önböző nehézsé-
gű szövegeket a verseny előtt, meg-
határozott időben kaplák kézhez, A
'elkészülés alatt a cé| a helyes szö-
vegértés mellett az, hogy mindenki a
maga formálára, előadásmódjára

szabia aZ ííást_ Mivel az itt élő horvátok
a dialektusok tekintetében szinte falvan-

ként egy-egy szigetei alkotnak, ki-ki a ma-
ga nyelvjárásában színesíti és tolmácsolia

a szakmai zsűri előtt az ,,egyenszöveget", Min-
denképp érdekesség például a bezenyeiek feldol-

gozását meghallgatni, a kópházihoz illetve a
szentpéterfaihoz képest, A versenyzőknél így kristály-
tisztán méíhető, milyen mértékben él természetes kör-
nyezetében a nyelv, illetve, hogy annak közvetítésében
mennyire aktív maga a résztvevő. A Verseny tavaly a ju-

bileumi, ötödik évébe iépett, s ez alkalomból a megszo,
kott szombathelyi színhely helyett a kópházi általános
iskola ]ett a házlgazda.ltt írták alá azt a megállapodást,
ameiyben a Magyarországi cradistyei Horvátok Egyesü-
]ete örökös megrendezésre átadta a verseny jogát a
Nakovich Mihály nevét viselő oktatási intézménynek,
természetesen a továbbiakban sem fosztva meg a Vas
megyei Pedagógiai lntézet, a szombathelyi Főiskola va-
1amint a gradistyei hoívát egyesület támogatásától, leg-
eredményesebb versenyzők a Nakovich Mihálytól for
mázott emlékplakettel térhetnek haza, de a nyelvköny-
vek, ifjúsági olvasmányok, valamint aiándékcsomagok
mellett a mindenkori cél, hogy Gradistye legjobbiai mi-

nél többször találkozza-
nak s barátságok, közös
élmények szövődjenek,

Az idén ősszel Kópháza
ismét Várja a Nakovich-
verseny padjaiba a régió
legtehetségesebbieit, akik
nemcsak versenyeznek, de
meg is koszorúzzák az
egykori pedagógus sírját,
Halála után egy évszázad-
dal e vetélkedővel méltó-
képp állítanak emléket
neki a szervezők és részt-
vevők egyaránt,

Horváth Tímeasteiner Mlriana első helyezett átveszt a díiat Bölc6 Matildtól
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