
Bato Geza buda6rsi taruto,
-egy nagy tehetsegu laikus
rendezo -elosz6r zart terben
rendezte meg a passio szfnja-
tekot 1930-ban. Ezt k6vette
1933. junius II-tal 1939-ig fo-
Iyamatosan a Kahegyen meg-
rendezett szamos szabadteri
elaadas, melyet minden szom-
baton este, vasarnap delutan
es este adtak ela. 1934-tal az
elaadasok mar ket nyelven,
magyarul es nemettil folytak.
Az egykori magyar sz6veg-
k6nyv froja Bato Geza taruto, a
nemet valtozat dr. Aubermann
Miklos plebanos es Ernst Ma-
yer kaplan munkaja volt. Az
6ntevekeny szfnjatszokkal
megrendezett passio elaada-
sokon mintegy 250 szerepla
vett reszt, Hesz Janos zeneka-
ra es a szaztagu Lyra dalk6r
adta a zenei keretet. A Buda6r-
si Passio mar 1933-ban orsza-
gas hfru rendezvennye valt,
melyral elismeraen adott hfrt a
magyar es a nemzetk6zi sajto.
Az 1930-as evekben a Buda6r-
si Passio elaadasai alapjan a
teleptilest Magyar Oberam-
mergau neven emlftettek. A
Buda6rsi Passio megrendeze-
sehez hetven ewel ezelatt a
k6zseg szilard epftaanyagbol
epftett Jeruzsalem varosat

megjelenfto dfszleteket, mint-
egy 25 ezer pengoert, a Ko-
hegy tetejen, melt6 keretet ad-
va a jatekokhoz. Ezekben az
evekben utoljara Budapesten
mutattak be 1941-ben a Varo-
si Szfnhazban. Majd 1945 utan
a jatekok folyamata a kitelepf-
tesek miatt evtizedekre meg-
szakadt.

1996-ban egy nemet szfn-
jatsz6 csoport mutatott be egy
nemet eloadast a J6kai M6r
Muvelodesi Kozpontban, bu-
daorsi statisztak reszvetelevel,
es nehany -Kovacs J6zsef
Laszl6 altai -magyarra fordf-
tott jelenettel. 2000-ben Der
Andras rendezeseben negy
magyar nyelvG eloadas kerete-
ben keri.ilt eloszor sor a passi-
6jatek felujftasara az eredeti
helyszfnen, Budaorson, a Ko-
hegy tetejen. Mivel az J!.redeti
Budaorsi Passi6 szovegkonyve
ekkor meg nem allt rendelke-
zesre, fgy a Csfksomly6i Passi-
6t mutattak be. A Kohegy illet-
ve a szabadteri eloadas hely-
szfne szigoruan vedett terme-
szetvedelmi teri.ilet, fgy ki.ilon
kornyezetvedelmi hat6sagi en-
gedellyel alkalmankent 600
nezo elvezhette az eloadast.

A mostani eloadas minden-
kerpen fordul6pont: 70 ev
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utan 2003-ban ujra Buda6rsi
Passi6 lesz lathat6!

Jo6sz J6zsef, a Buda6rs-
Bretzfeld Barati Tarsasag e\-

noke hosszas kutatas es kozel
egyeves targyalas titan kapta
meg a leszarmazottaktol a Bu-
daorsi Passio 1934. evi erede-
ti nemet (majd kesobb az

1933-as magyar) szovegkony-
vet. A nemet szovegkonyvet
Kovacs Jozsef Laszlo" vissza-
forditotta" magyarra, neves

hazai es kulfoldi szakemberek
lektoralasaval.

Bato Geza szovegkonyve
1933-ban szamos hiteles bibli-

ai szoveget hasznalt passioja-
tekaban. Ezeket a ma ervenyes
katolikus bibliai szoveg alapjan
a fordito a ma hasznalatos ka-

tolikus bibliaforditas alapjan
(Bekes Gellert es Dalos Patrik

forditasa es magyarazata nyo-
man) visszaepitette a forditas-
ba. Az eredeti szoveg mai
eloadasahoz szukseges rovidi-

"...A Kalvaria jelenet, a nyari ejszaka sotetjebol felnovo harom kereszttel, a menny- J
dorgessel-villamlassal -amelyet az eleven diszlet sziklakoszoruja szazszorosan ver 1
vissza -olyan szivigero es szivighato, hogy mindenki, aki az eloadas utan
koves hegyi utrol, eszrevetlenul is jobba, emberibbe valik utana, latta, hallotta
nazareti Jezust, aki oerte halt meg a kereszten..." Unnep -Kepes
Hetilap 1935.30. szam. Julius 18. 1



"~~[iFTO~~

mind en esle 20.30

~j:~~,~~:~~ !~",:;rc'i::;:~

BUDAORS NEMET KISEBBSEGI

ONKDRMANYZATA, Budaiirs, liliom u.15.
Tel: 23/445-052, 23/445-040

JaKAI MaR MOVElODESI HAl,
Budaiirs, Szabadsag u.26. Tel: 23/441-541

da6rs6n a Kohegyen harom
magyar es harom nemet
eloadasban -az eredeti. hiteles
Buda6rsi Passio ken11 szinre!

A Duna-lpoly Nemzeti Park
Igazgatosag -a Kohegy vedett
termeszeti 6vezet jellege miatt
-a szabadteri eloadas legt6bb
infrastrukturalis elemere -ne-

zoter. vilagftas. hangosftas.
szinpadi dfszletek. 61t6zok. stb.
-most is csak az eloadasok
idejere ad engedelyt. t6bb

egyedi feltetelt szabva, igy az
eloadasok megrendezese spe-
cialis feladatot es esetenkent
jelentos t6bbletk61tseget jelent.

2000-ben a rendezo Buda-
6rs Nemet Kisebbsegi Onkor-
manyzat a rendezes saran
minden eloirasnak es feladat-
nak maximalisan eleget tett.
Az akkori tapasztalatok je-
lentos segitseget jelentettek az
idei eloadasok elokeszitese-
ben. Mik6zben a ketnyelvG elo-
adas miatt lenyegeben ket
produkci6t kellett felepiteni.

Buda6rs Budapestrol, de az
orszag barmely reszebol, sot
kulf61drol is k6nnyen elerheto.
A Magyarorszagr61 idelatogat6
nezok6n kivOl jelentos szam-
ban es szervezett formaban
varhat6k Nemetorszagb61 a
Buda6rsrol, iIIetve mas ma-

gyar telepulesekrol kitelepitett
nemet nemzetisegi lakosok.
Erdemi erdeklodes van Auszt-
riabal, Olaszorszagb6l, Svajc-
b61 es Franciaorszagb61.

A tervezett nezoszam elo-
adasonkent 600 to, tehat a hat
eloadason mintegy 3 500-
3 600 nezore lehet szamitani.

A rendezo, Budaors Nemet Kisebbsegi

Onkormanyzata a Budaorsi Passio elo-

adasaira a 4000 forintos jegyarbol

az alabbi kedvezmenyeket nyujtja:

Diakoknak, nyugdijasoknak 50 szazalekos

kedvezmeny, a jegyek ara: 2.000 Ft.

Tovabbi kedvezmenyek csoportos

jegyigenyles eseten:
legalabb 5 jegy igenylese eseten

+ 1 tiszteletjegyet

legalabb 8 jegy igenylese eseten

+2 tiszteletjegyet

legalabb 11 jegy igenylese eseten

+3 tiszteletjegyet adunk.

teseket es rendezoi intuiciokat
Lengyel Anna dramaturg ve-
gezte el. A bibliai szovegek hi-
teles visszakereseset -, a kon-
kordanciai munkat -jo nevU
teologiai tanar (Dr. Martin Rit-
ter) ellenorzi mindket szoveg-
valtozatban. A Budaorsi Passio
szoveget -a forditas szepseget
-az iro- mGfordito munkaja is
hitelesiti.

2003. junius 9-15. kozott
tehat az eredeti helyszinen, Bu-

2003. Junius 9., 11., 13. -nerne! nvelven

2003.junius 10.,12., 14. -rnagyar nvelven


