
Passi6jatek a Kohegyen (Iv. resz)
"Kbztunk jart Maria... II

..Budabrsi Passi6, Csiksomly6i ferencesjatek"
-ez allt a junius 12-re, majd azt kbveto, to-
vabbi harom estere invital6 meghiv6kon. La-
punk el6z6 harom szamaban folyamatosan tu-
d6sitottunk az el6keszuletekr61 (a szervezok
nemtetszeset kivaltva az el6keszuleteket kisero
vitakr61 is), es korabbi szamainkban olvashat-
tak a budabrsi passi6 tbrteneti hagyomanyai-
r61. Amivel most olvas6inknak tartozunk, az az
el6adasokrol sz616 hiteles beszamol6. Megki-
sereljuk. EI6rebocsatva azonban, hogy sem a
K6hegy esti hangulatat, a sziklak kozbtt felide-
zett krisztusi tbrtenet es az elenk tarul6, mai
Budabrs panoramajanak a hangulati kont-
rasztjat, sem a szereplokben es a nezokben
felgyulemlett erzeseket nem tudjuk huen tal.
macsolni leirt szavakban es nyomtatott kepek-
ben Ahhoz.. hogy onok felidezhessek majd
unokaiknak a millennium eveben megrendezett Passi6t..
ott kellett lenniuk a negy eloadas valamelyiken. Akik el-
mulasztottak, talan bt ev mulva p6tolhatjak. A szervezok
tervei szerint ugyanis btevenkent kerulne ujra es ujra sor
a Passi6 bemutatasara.

Nemet Nagyk6vetseg kepviseleteben, Selmeczi Gabriella
orszaggyulesi kepvisel6t, Keller Laszl6 orszaggyulesi kep-
visel6t, Habsburg Eilika f6herceg asszonyt, Habsburg
Gy6rgy nagykovet urat, f6tisztelend6 es excellencias dr.
Takats Nandor megyes pusp6k urat, dr. Toncsov Tosot
a Nemzeti es Etnikai Kisebbsegi Hivatal Eln6ket, Heinek
Ott6 urat a Magyarorszagi Nemetek Orszagos Onkor-
manyzata eln6ket, Hattinger Gabor urat az Orszagos ItS'

A punkosd hetf6i bemutat6ra sotetedes el6tt egy 6raval,
este nyolcra erkeztek a meghivottak. Erre a napra a jegy.
arusito helyeken nem is lehetett belep6t kapni,
mivel egy-egy alkalommal ezen a termeszetve-
delmi teruleten a kornyezetvedelmi tarca maxi-
mum otszaz ember reszvetelet engedelyezte.
Ritter Imre. a Budaorsi Nemet Kisebbsegi
Onkormanyzat Elnokekent Budaors Varas
Onkormanyzata es a Passi6 Szervez6 Bizott-
saga neveben udvoz61te a "Millenniumi Buda-
brsi Passio", premier el6adasan megjeJent
vendegeket, tobbek kozott: Claudia Spahlt. a

Az elcSkeszGletek csak az utolso pillanatokban kezdcSdhettek el, de a
passiojatek resztvevcSit szinte egyenkent megerintett valami kozos
gondolat: itt val ami egeszen rendkivGli keszGI. Ha elcSbb jutott volna
tudomasunkra, hogy megis csak lesz -kozel otven ev utan -
Krisztus szenvedestortenetenek hiteles elcSadasa, talan tobben let-
tOnk volna. De a vizsgaidcSszak kozepen, az utolso iskolai hetekben
gem volt neheL a kozel hetven budaorsi, solymari, torokbalinti
statisztanak osszegyulnie.
A fcSproban mar semmi ketsegem nem volt azzal kapcsolatban: a
Krisztusi Gzenet elert hozzank is. Bar a Rakosi rendszer a
kitelepiteseivel, es az epGletek all ami lerobbantasaval ideiglene-
sen megszGntette, de orokre el nem torolhette ezt az elmenyt. Az
elet torvenyei ercSsebbek minden hazugsagnal, es az emberek, a
kereszteny hivcSk elni akarasa vegtelen. Mert mi mas magya-
razhatna meg a k6nnyes, siro arcokat a statisztak k6z6tt: Krisztus
keresztjenek acsolasanal mind en resztvevcS es nezcS tudhatta,
hogy ez a szenvedest6rtenet egyetemes, es 6r6kervenyu, es
rendkivGI emberi. Krisztus keresztjet mi budaorsi keresztenyek is
magunkon hordoztuk az elmult evtizedekben. SzGleimet a nyolc-
vanas evek k6zepen behivattak az iskolamba, es elmondtak
nekik: mivel katolikus vagyok, csak a buda6rsi k6zepiskOlaban j!

tanulhatok tovabb. Mindenki cSriz egy vagy t6bb hasonlo ,
tortenetet a statisztak k6zGl. Megbocsatottunk. A passio -(Iatin
szo, jelentese szenvedes) -mindnyajunkat emlekeztet arIa:
k6z6sseg -akar varosi, akar helyi szinten -csak akkor leszGnk,
ha megfogjuk egymas kezet. Ugy, ahogy az elcSadason tortent,
vegtelen szeretetben. Molnar Vilmos

.

..."



elismert szineszek alakitot-
tak. Koztuk: Der Denissa,

Doczy Peter, Kelemen Csa-
ba, Mertz Tibor, Oze Aron,
Scherer Peter, Schneider
Zoltan, Schnell Adam, So-
modi Kalman, Szivos

Gyaza, Takacsy Peter, Varga
Tamas, Venczel Vera ("ko-
zottunk jar Maria", sugtak d
tobbiek, amikor a muveszno
elhaladt mellettuk), Zarnoc-
zai Gizi, Az eloadast Der
Andras rendezte.
A most eJoadott Passi6 jatek
szbvege az 1700.as evek kb-
zepen ir6dott csiksomlybi Fe-
rences Passiokon alapult
Nemcsak Krisztus szenvedes-
tortenete jelent meg, hanem

Ruszin Onkormanyzat Eln6-
ket, dr. Haan Gy6rgy urat a
Magyarorszagi Nemetek Ku\-
turegyesuletenek eln6ket, Jo-
sef Lang ural az EU Passi6
fbtitkarat, Franz Miehl urat a
Margitbanyai Passi6 tagjat,
Matthias Schmidt urat a Hei-
matverein eln6ket, Norbert
Riedl ural a Heimatverein al-
eln6ket es kulturreferenset,
Horvath Lajos ural a Magyar
Millenniumi Kormanybiztosi
Hivatal irodavezetbjet, dr. Lau-
bal Laszl6 urat a Duna-\poly
Nemzeti Park Igazgat6sag
igazgat6jat. A rendezveny ved-
n6keit: Bethlen Farkas Veroce
polgarmesteret, a T6rtenelmi
Tanacs tagjat, Banffy Denest a
T6rtenelmi Tanacs kepvisele-
teben, T Meszaros Andras urat Pest megye K6zgyulese-
nek eln6ket, a k6zgyules bizottsagi eln6keit es kepviseloit.
Ritter Imre kul6n tisztelettel k6sz6nt6tte Wittinghoff Ta-
mast, Buda6rs yaros polgarmesteret, ezuton is megk6-
szbnve, hogy Buda6rs va rosa megteremtette a lehetoseget
a Passi6 bemutatasanak
Nagy 6r6mmel udv6z61te a nezok k6z6tt Pest megye es az
orszag tbbb mint 15 helysegenek polgarmestereit, (a negy
eloadason t6bb mint harmincan jelentek meg), es a k6zel
harminc helyseg nemet kisebbsegi 6nkormanyzatainak
vezetoit, akik t6bb mint 6tvenen jelentek meg, illetve
mintegy 6tven helyseg nemet kisebbsegi 6nkormanyzata.
nak kepviseloit, akik a negy eloadason t6bb mint szazan
neztek vegig a bemutat6t.
A bemutat6 eloadason ott voltak a Buda6rsi Onkormany-
zat Polgarmesteri Hivatal munkatarsai, az intezmenyek ve-
zetoi es dolgoz6i. A R6mai Katolikus Egyhazk6zseg, a Re-
formatus Egyhazk6zseg es a G6r6g-katolikus Egyhazk6z.
seg kepviselbi es tagjai.
A junius 13-i, 14-i es 15.i eloadasok, leven, hogy ezek
elott mar vagy nem kerult sor kOl6n k6sz6ntokre, illetve
igen r6vidre fogtak azt, este kilenckor kezdodtek. Az els6
ket ..telthazas" este utan szerdan es csOt6rt6k6n mintegy
ketharmad reszben teltek meg a szeksorok.

..
Bar a statisztak t6bbseget ma is, ahogy k6zel 6tven ev-
vel ezelott helybeliek adtak, a fobb szerepeket ismert es

ugynevezett peldazatokban bibliai el6kepek, mint Abraham
aJdozata es Maria Magdolna megterese.
A meghivottak kbzbtt voltak, akik meg emJekeztek -sot,
akadt, aki szerepelt is benne -az eredeti, nemet nyelvu
budabrsi Passi6ra, s voltak, akik remenyuket fejeztek ki,
hogy bt ev mulva a magyar es nemet nyelvu el6adasok
valtakozva kbvetik majd egymast,
Visszaterve az idei bemutat6ra, hazafele ballagva a
Kohegyi kereszttol egeszen a templomig rendbe hozott
lepcsokbn es uton a kbvetkezo velemenyeket hallottam

..Nagyon latvanyos, szep volt az eloadas, a rendezo iga-
zan elt a termeszet adta szinpad lehetosegeivel." Mas:

., Tudom, hogy ez sokkal tbbb volt, mint egy szabadterl
eloadas, megis, bosszantottak egy kicsit az apr6 techni-
kai hibak." Megint mas: "A premier eloadas a Pro Musi-
ca k6rus csodalatos eloadasaval zarult. Miert kellett errol
lemondaniuk azoknak, akik masnapra vettek jegyet)"
(A valaszt megtudtuk: a k6rusnak -leven, hogy keson
ertesultek az eloadasok idopontjar61 ~ masutt volt hang-
versenye.) S vegul meg egy sajatos velemeny: ..Nagyun
tetszett az e.loadas, de meg kell vallanom, kicsit borsos.
nak t(.int a ketezer forintos belepodij. Talan en is jobban
tettem volna, ha tbbbekhez hasonl6an, az elkeritett teru-
leten kivul keresek helyet, egy a f(.ire leteritett pokr6ccal
Kfcsit messzebbrol ugyan, de ok is ugyanazt lathattak,
hallhattak, mint mi," (I. r.)


