
Hetven esztendovel ezelott, 1933-ban mu-
tattak be eloszor Budaorson Krisztus szen-
vedestortenetet, a Budaorsi Passi6t. Most,
hetven esztendo ulan (2003. junius 9-toI15-
ig) ugyanazt a Budaorsi Passi6t latja maid a
kohegyi Passi6-eloadasokra latogat6 kozon-
seg! Nagy orom mindnyajunknak, hogy az
eredeti mu elokeriilt.

! most is az, ami hetven ewel ezel6tt volt Bato

Gem es Aubermann Miklos celja: lehet61eg mi-
nel t6bb sz6vegreszt laikus szinjatszo jelenitsen
meg! Az pedig kUI6n el6ny, ha valaki mindket
nyelvet beszeli, hiszen junius 9-t61 junius 15-ig
a passiot valtakozva nemetul es magyarul adjak
el6 a ket rendez6 szinjatszoi. Igy mindenkire
szamitanak: a Lyra enekeseire, 6ntevekeny, ket-
nyelvU szinjatszokra Buda6rsr61 es a k6myek

; falvainak nemetul beszel6 lakoira is.
Jo6sz Jozsef Bato Andrasnal, Bato Gem egyik A buda6rsieket egy evtizeden at 1933-tol
rokonanal megtaIalta a Buda6rsi Passio 1934- Magyar Oberammergau newel emlegettek. Ez
es nemet sz6vegk6nyvet. Ez a sz6vegvaltozat ketsegtelenul igaz is, mert a buda6rsi elOada-
meg gazdagabb, bOvebb az 1933-as els6 el6- sok szinjatszoi kezdett61 fogva a falu nemetul es
adasnal. A Mi Urunk szenvedest6rtenetet -Ba- magyarul egyarant beszel6 lakosai voltak. Bat6
to Gem magyar nyelvU munkajat -ugyanis a Gem f6tanito passiojatekaban 1933-tol a falu
teologiailag kival6an felkeszult dr. Aubermann laikus szfnjatszo lakosai vettek reszt Egyetlen
Miklos plebanos kibOvftette, ujabb bibliai sz6- Isten-aldotta tehetsegu szinesz jatszotta a f6sze-
vegreszekkel gazdagitotta. Ezt a vegsO valtoza- repet, a Krisztust megszemeiyesit6, akkor 21
tot Mayer Ern6 kaplan forditotta nemetre. eves Bato Laszlo, az Orszagos Szinmuveszeti

Ett61 kezdve -1934 augusztus 26-tol -mar Akademia paiyakezd6 n6vendeke.
ket nyelven adta el6 a Szenvedest6rtenetet Bu- Mert Bato Laszlo 1933-ban meg csak els6
da6rs ketszaz f6nyi laikus szinjatszo k6z6ssege. eves n6vendek, tehat a szinmuveszeti paiyaja
A nemetul el6keriilt sz6vegk6nyv azonban min- elejen jart. Budapestre, a f6iskolara Buda6rsr61
denkit rendkfvUli feladat ele allitott. A nemet is a Helyi ErdekG Vasuttal jart be. EI6fordult,
szOvegvaltozat el6kerult, de az a kUI6n6s heiy- hogy a bejaro diak elkesett a f6iskolai probak-
let allt e16, hogy Bato Gem tanito- es Auber- rol. liyenkor Kis Ferenc, az akademia akkori
mann Miklos plebanos k6z6s munkajat vissza igazgatoja maga ele hivatta az aprobb mulasz-
keUett fordftani magyarra. Ezt a rendkfvUl erde- tasokat elk6vet6ket Galamb Gyargy paiyatars
KeS feladatot boldogan vallaltam. Tudtam: nem emlekezik vissza egy iiyen meghallgatasra. "Ba-
egyszeru fordftoi munkara kell vallalkoznom. to, Maga mar megint itt van. Mit csinalt?" "Hat

Az Ujsz6vetsegi Szentlrasnak ugyanis 1953 Igazgato Ur, kestem. (.;.) tetszik tudni, hogy
6ta Bekes GeUert bences szerzetes es Dalos Buda6rsr61 jarok be HEY-vel." "Hat most mit
Patrik oratorianus atya kezeb61 uj fordftasa van, csinaljak MagavaI, megbuntessem? Hat Maga
ezt hasznalja a Katolikus Egyhaz. Tehat: minden a buda6rsi Krisz;tus, ha en most Magat meg-
bibliai idezetet ebb61 a kiadasbol kellett a mu- buntetem, az Uristen nekem nem bocsatja
forditasba visszailleszteni. A feladat szinte meg- meg. Menjen, aztan maskor ne kessen."
oldhatatlan lett volna, ha nem kaptam volna Az a nehany percnyi filmt6redek, meiyet
munkamhoz a Szent Jeromos Bibliatarsulattol Norbert Riedl a Nernzeti Filmarchivumban
k61cs6n egy Ujsz6vetsegi sz6vegmutato szotart. megtalalt igazolja, hogy Bato Laszlo szfnin6-
(Sarbak Gabor irodalomt6rtenesz-igazgatonak vendek meleg bariton hangon kerte: "Engedje-
kosz6nhetem a segftseget) Egy-egy kifejezes: tek hozzam a kisdedeket" Lukacs evangeliuma
peldaul "Engedjetek hozzam a kisdedeket" Je- szerint (19. 38.) A keresztaldozat el6tt az Apos-

zuS-sz6veg visszakeresese csak e szotar segftse- tolok fgy szoltak az Olajfak hegyen: "Bekesseg
seve! volt lehetseges. Igy lehetetett esetenkent a mennyben, dicsOseg a magassagban" Az Ur
megkeresni, hogy a Passio szerz6i Mate, Mark, pedig lenezett Jeruzsalemre, es sfrva fakadt. Az-
Lukacs vagy Janos apostolok ujsz6vetsegi tan fgy szolt: "Bar csak f6lismemed te is leg-
evangeliumat hasznaltak-e. Sokszor t6bb evan- alabb ezen a napon, ami bekessegedre szolgal!
getium froja is hasznalja ugyanazt a szoke pet! De sajnos, el van rejtve szemed eI61!"
Ezeknek a heiyeknek hiteles ellen6rzeseben a *

magyarul es nemetul egyarant kitGnc5en tudo Barcsak ma is meghallgatnank mindnyajan
dr. Ritter Marton atya, Gerlachsheim plebanosa a Buda6rsi Passio mindig korszeru uzenetet! A

tamogatott. Bato es Aubermann 6sszek6t6 krisztusi tanitasok eredeti aIakjukban ujra haIl-
~egenek fordftasat Sarkady Sandor k6lt6- hatok lesznek 1933 utan hetven ewel a Buda-

..6rsi K6hegyr6l. Bato Gem es Aubermann Mik-
los passioja ujra korszeruve wit, az egesz viIag-
hoz szolo Gzenet hallhato majd Der Andras es

Frigyesi Andras ketnyelvU rendezeseben.
Kovacs Jozsef Laszlo

Most mar mindket rendezo, Der Andras, a
~-,~" valtozat, es Frigyesi Andras, a Buda-

"-~. ,.. , ,,--, '-"" .."

((os Szovegkonyvekbc51 rendezhet. A feladat


