
Szentpé terfa - az ország egyetlen m kedvel 
horvát szí ntársulata

A nyugat-magyarországi
horvát nemzetisé g  kiste-
lepú lé S, szentp é teta sok! é t 
kulturális é Ieté ben az
amat r szí niátszás a IL Vi-
lágháború  idejé n kezd -
dött el. Ma már ott tar-
tunk, hogy a hazai horvát
anyanyelvi m kedvel 
szí njátszás egyetlen cso,
portja ebben a kicsiny fa-
luban tevé kenykedik, s in-
nen kel ú tra alkalmanké nt
mé g a határon tú lra iS,
hogy vidámságot loplon a
közönsé g napiaiba.

A I1, Világháború  alatt é S
után, é rdekes módon a he-
lyi aktivisták kizárólag ma-
gyar í rók magyar nyelv 
m Veivel álltak a közönsé g
elé . Ez sokak szerint a viha-
Ios törté nelm  é vekre ve-
zethet  vissza. Tudvalev ,
hogy l92l-ben a trianoni
bé keszerz dé s elszakí totta
Magyarországtól é s önké -
nyesen Ausztriához csatolta a közsé get, Ebbe a hazafias
é rzelm  lakosság nem nyugodott bele, s többször is
tünteté Sekkel iuttatta nemtetszé sé t kifejezé sre. A ké ny-
szer  osztrák megszállás után, l923-ban Szentpé terfa
mé gis,,vlsszakerült" Magyarországhoz. A h sé g kifelezé -
sé re szolgáltak a ké s bbiekben a magyar nyelv  dara-
bok is. 1939t l |947-ig a korabeli dokumentumok ti,
zenké t szí nm  bemutatását jegyzik, olyan í rók tollából,
mint Csepregha Ferenc Vagy sziqliqeti Ede.

A b sé g id szaka után a tevé kenysé g szempontjá-
ból sz k esztend k következtek, Közsé gi szinten nem
került ú 1 darab megrendezé sre, csak iskolai kereteken
belül foglalkoztak kisebb szí nm vek el adásáva]. Ez,
zel szemben a szomszé dos ausztriai horvát települé -
seken pé ldaé rté k  munka folyt, hiszen ott csaknem
minden horvát helyisé gben m ködik egy-egy csoport.
Gradistyé ben (Vas é s Gy r-Moson-Sopron megye) a
Ié gmú ltban Kópházán, Kim]é n, Horvátzsidányban
szintú gy virágzott az anyanyelvi szí nlátszás. A hosszt1
Szünet után azonban - miké nt országosan iS - meg-
tört a varázs, A 9o-es é Vekt l Szentpé terfán ké t fiatal
tanárn  Tiwirné  Skrl,pits Anna é s Shrapits Jutka kezdté k
a szí niátszás felé  terelgetni a váIlalkozó szellem  fia-
talokat é s id sebbeket. A különbsé g a korábbiakhoz
ké pest csak az volt, hogy ez alkalommal már horvát
nyelven áIlí tották szí npadra a magyar klasszikusokat,
A rendezé st termé szetesen hosszú  hónapok fordí tó
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A szentpé terfaiak szigligett Ede ,,A clgány" cí mí í
darabiát l99ó-ban állí tották szí npadra horvát nyelven

ián vé gigjália a gí adistyei horvát települé Sek Iegtöbb-
jé t, s t gyakorta tesznek eleget külföldi felké ré seknek
is, A társulat tagjai szabad idejükben gyakorolnak,
próbálnak, utaznak é s ápolják anyanyelvüket, Igaz, a
..Cigány" után nagyobb lé legzetvé telnyi szünet követ-
kezett, Tavaly azonban Handler András é s Skrapits Lász-
ló rendezé sé ben - az Ausztriában é l  gradistyei hoí -
vát í ró -Weidinqer Iózsef ,,Pista szolga é s a három ké r "
cí m  háromfelvonásosávai ismé t ú tjára indult ,,a ko-
mé diások szekere", A fellé pé sek, az együttes é lmé -
nyek, a játé k szeretete hé tí  l-hé tre jobban összeková_
csolták a ré sztvev ket, Í gy törté nhetett meg hogv idé n
ú jabb kihí vás elé  állt a többgenerációs együttes,
Visszanyú ltak a ré gi id k né pszer  magyar darabjá-
hoz, melyet Csepreghy Ferenc Vetett papí rra, s a há-
ború  alatt Szentpé terfán js játszották, A,,Piros bugyel-
láris" cí m  szí nm vet l878-ban a pesti Nemzeti Szí n-
háZ ötvennyolcszor t zte m solára, Igaz, hogy az itte,
niek ezt a számot minden igyekezetük ellené re sem
tudiák tú ]szárnyalni, de amerre csak fellé ptek minde-
nütt fergeteges sikert arattak a kosztümös komé diá-
va1, A né pi darabok jó szokásához hí ven a szerelemfé l-
té sb i adódó fé lreé rté sekb l fakadó humoros, ötletes
fordulatokkal telet zdelt törté net ho] neveté sre, hoi
sí rásí a ké szteti a né z ket, hogy aztán sorsszer en
minden 1ól vé gz dlön, A hangulatfokozó né pdalok pe,
dig mintegy keretbe foglalják a mondanivalót, Csak-

munkáia el Zte meg, hi-
szen ezeket a magyar nyel-
v  komé diákat át kellett
ültetni a szentpé terfai he-
lyi dialektusba.

Í ey kerü]t szí npadra
l99l-ben a Sárga csikó,
I993,ban az Isten ujja ci
m  darab, mí g az átüt  si-
kert l99ó-ban Sziglioeti Ede
,,A cigány" cí m  darabia
hozta meg. Mersich Máté
fordí tását, az emlí tett ta-
nárn k ,,szabták át" a helyi
normáknak megfelel en, s
közel ké t órás e] adást
komponáltak bel le, A
szentpé terfaiak ezzel a da-
rabbal jutottak ki el ször a
horvátországi Hercegovac-
ba, ahol azóta is é vr l-é vre
megrendezik kerül az euró,
pai horvát né pszí njátszók
találkozóját, A szí nházi tur-
né k egy-egy szezonban ]o-
l5 fellé pé s ereié ig tartanak,
A csapat meghí vások aiap-



A Pinka menti gátda Weidinger Józseí , Ausztriában é l  gradistyei horvát í ró ,,Pista szolga é s a három ké ró" cí mü
né pszí nmí í vé ben

Idé n csepreghy Felenc ,,Piro§ busyelláí is"-át mé g a horvátországi vi§ szigeté n is el adták, A darabban összesen
huszonhárom szeí epl  iátszott a szí npadon

ú gy, mint öt é ve, a szentpé terfaiak dalabjának  sbe-
mutatójáí a idé n februárban is az anyaországi Herce-
govacban kerü]t sor, A kialakult együttm ködé s ered-
mé nyeké nt nemré giben, aZ itteni köZönsé g el SZör
tapsolhatott a hercegovaci szí ni gárda produkcióiá-
nak. Ezen a találkozón derült ki az is, hogy a hercego-
vaciakkal együtt, a vendé giátók is meghí vást kaptak a
Vatdaságba, az  sszel megrendezend  ké tnapos hor-
vát fesztivá]ra,

Az idei szí nházi szezont azonban mindenké ppen az
a máius vé gi szereplé s koronázza meg, amely a hor-
vátországi Vis szigeté re csábí tja az ország egyetlen
horvát nyelv  amat r szí ntársulaí áí . Ez a vendé gsze-
repIé s a csoport eddigi tórté neté nek legtávolabbi fel-
lé pé se lesz, ,,Gradistye követei" tengerre száliva öreg-
bí tik SZentpé terfa hí rnevé t.

Horváth Tí mea
Horváth krisztina f elvé telei
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