
Lesz-e passi6jatek junius 12-en, Punkosd napjan, a Kohegyen? Ha minden igaz, igen. Cikkunk elso reszeben arr61 irtunk,
hogy baj van az eredeti helyszinen val6 megrendezeshez szukseges kornyezetvedelmi engedely megszerzesevel. Az6ta azt a
tajekoztatast kaptuk, hogy az engedely megvan. Tovabba arr61 is irtunk, hogy a kulonbozo erdekcsoportok csatarozasa mi-
att nem tudni, hogy az Eur6pai Passi6 tagja, az 1996. evi egyszeri, a mGvelodesi hazban tartott Passi6 jatek fo szervezoje,
Bakk Istvan kezeben marad-e a szervezes, vagy az ujonnan alakult bizottsag megbizottjanak, Hauser Peternek, a Nemet Ki-
sebbsegi Onkormanyzat vezetosege tagjanak lesz-e joga ellatni az ezzel kapcsolatos feladatokat. Az6ta Bak Istvan kijelen-
tette: segiteni fogja Hauser Petert a munkaban. Tul szep? Lehet. Ami biztos: minden erintett fel arra kerte lapunkat, hogy
barmennyire is fontos a tisztanlatas, most megse a nemes cel hattereben zajl6 kevesbe nemes vitakr61 i!junk, hanem in-
kabb invitaljuk meg az embereket az esemenyre. Hat tegyiik ezt!

-A kulturalis ertekek megmentesere
hoztam letre 1990-ben a Bakk Endre
Kanonok Alapftvanyt, konkretan tob-
bek kozott a csfksomly6i es egyideju-
leg a budaorsi passi6jatekok feleleve-
nftesere. A kezdemenyezest akkor ta-
mogattak kormanyfok, orszaggyuIesi
kepviselok, polgarmesterek. Majd
1991. okt6ber 11-e es 23-a kozott
Budaorson megrendeztunk egy ese-

menyekben gazdag unnepsegsoroza-
tot. Egyhaztorteneti-, nemzetisegi-, es
torteneszkonferencia zajlott. Habsburg
Ott6 is reszt vett edesapja, IV. Karoly
emlektablajanak avatasan. Ezt ko-

es a tamogatasat szazszazalekig elve-
zem. Ez a szovetseg els6kent hajtott
vegre integraci6s celokat. Tagjai len-
gyel, cseh, olasz, spanyol, francia, ro-
man, holland, svajci, belga, nemet,
osztrak passi6k es mi magyarok. [gy
kerGltem kapcsolatba egy olasz kultu-
ralis egyesGlettel, ami gyGmoicsoz6
volt a budaorsi 1. szamu Aitalanos Is-
kola szamara. CsereGdGltetesekre, ko-
zos rendezvenyekre kerGlt sor.
-Az idei vita utan megszunik az ala-
pitvany, vagy vannak tervei?
-Termeszetesen nem szunik meg,
hanem reszt vesz mas passi6 jatekok

-Mit gondol, miert el meg napjaink-:
ban is a vagy az emberekben, hogy
Krisztus szenvedestortenetet ujra es
ujra felelevenitsek, ateljek? -ker-
deztuk Bakk lstvant.
-A karacsony mellett a feltamadas
nagyon fontos a kereszteny kulturkor-
ben. Krisztus keresztutja es feltamada-
sa az emberiseg csodalatos es megra-
z6 tortenete. Altala a hivoember ujra
indftja onmagat, lehetoseget kap a
megtisztulasra. A kereszteny ertekrend
birtokaban kialakul a belso egyensuly,
ami a jogon tIll is szabalyoz. Az elmult
ketezer ev sok szornyGseget produ-
kart. A val6ban kereszteny ember a
parbeszed 0ldalar61 kozelft, sajatja a
tolerancia es elfogadja a massagot.
Azt hiszem ezek miatt fontos ujra es
ujra felidezni a passi6t.
-On mar szervezett passi6jatekot.
Miert tartotta fontosnak ezt?
-Szamomra csaladi hagyomany a tor-
tenelmi tradfci6k apolasa. Oseim
1848-ban Szekelyfoldon jelentos szere-
pet vallaltak, templomokat, iskolakat
epftettek, muzeumokat tamogattak.
Magam is celul tGztem ki, es rendkivi.il
fontosnak tartom, hogy a katolikus er-
tekek ne tGnjenek el, ne semmisulje-
nek meg. A tobb mint hatvan ev e!otti
szfnhely a Kohegyen alkalmas arra,
hogy Kozep-Eur6pa legszinvonalasabb
nepi szinjateka felelevenedjen. Ugyan-
akkor kfvanatos, hogy a mai kornak
megfeleloen -kovetve a fejlodest -uj
kontosbe oltozzon. Lehetoseg kinalko-
zik arra, hogy Eur6pa mas orszagaib61,
mondjuk a francia, olasz, spanyol pas-
si6k is bemutatkozhassanak itt. Sakai
profitalhatna ebbol Budaors varosa. lit
jegyzem meg, hogy ma mar Eur6pa
negyvenot telepulesen rendeznek, illet-
ve szandekoznak eloadni passi6jatekot.
Sokak szamara legismertebb Cslksom-
ly6 es Oberammergan neve, de ez
nem azt jelenti, hogy ezek jelentoseb-
bek lennenek. Hiszen minden telepules
szamara a sajatja a legfontosabb.
-Az 1996-os budaorsi passi6t a Bakk
Endre Kanonok Alapitvany jegyezte.
Hogyan jott letre ez az alapitvany?

vetoen 1992-ben jelen voltam alan a
nagyszabasu talalkoz6n Parizsban,
ahol bemutatkoztak az eur6pai passi-
6k. Amikor Budaors neve elhangzott,
a resztvevok felallva tapsoltak. Mi
olyan szellemiseget vittunk magunk-
kal, ami egybecsengett a mar megfo-
galmaz6dott torekvesekkel: kulturalis
ertekek megorzese Eur6paban, politi-
kamentesen. A kovetkezo lepes volt,
hogy 1996-ban a burgenlandi Margit-
banyan letrejott az Eur6pa Passi6 Szo-
vetseg, melynek alapft6 tagja vagyok

szervezeseben, Csfksomly6n majd Bu-
dapesten, Egerben, Szekesfeherva-
rott. Budaorson azonban 2000. utan
az alapftvany val6ban nem kfvan a bu-
daorsi passi6 folott tovabb babaskod-
ni. De nem elsosorban a vitak miatt,
hiszen a cel eleve a passi6 beindftasa
volt, es ugy tartom j6nak, hogy a to-
vabbiakban az onkormanyzat, az egy-
hazak, a civilszervezetek, illetve maga
a kozosseg mukodtesse es tartsa eb-
ren az osi hagyomanyt.

(Kiseller-Steinhauser)


