
Oktober 12-en. a kulon meghivoval
me~hirdetett Passiojatekra delutan rei
kt:116kor csak lassankent erkeztek a
vendegek a muvel6desi haz nagyter-
mebe. Nem hianyzott azonban orszag-
~'ulesi kepvisel6nk. a yaros polgar-
mestere. a romai katolikus egyhaz ple-
IJanosa. es nemi kesessel ugyan. de
Ine~erkezett dr. Takacs Nandor sze-
kesfehervari megyes puspok is. aki az
unnepi me~nyitot tartotta aznap del-
ten a templomban. Mintegy ISO-en
\fartak negyed haromkor. majd egy
oraval a meghirdetett id6pont ulan az
el6adas megkezdeset. amikor is felallt
a dobogora az els6 szonok. aki mintegy
huszperces nemet nyelv1:1 koszont6jet
utobb elmondta magyarul is. at ket
francia es egy olasz. majd ujabb nemet
nyelvU szonokok kovettek -egy holgy
nemetul azt is elmondta. amit az iment
halloltunk franciaul-. am mondando-
jUkal magyarra hol forditottak. hol
IlIe~ nem. VegOI is osszeallt a kep. ezek
a \"endegek az Europa Passio vezet6i.
szervez6i. s ezert fejezik ki most tiszte-
letuket a budaorsieknek.

Egy ropke ora mulva megkezd6dott
a jatek. Mintegy husz perc csendes
figyeles utan egyre hangosabb mocor-
gasok jeleztek. hogy bizony tobben
nem tudnak a nez6teren nemetul. s
mivel az el6adas nyelve nemet -kiveve
azt az egy-ket mondatot. ami a buda-
orsi epizodszerepl6k mondtak magya-
rul -.igy bizony kevesse elvezheto. A
foszerepeket ugyanis -ahogy azt mull
havi lapszamunkban hirill adtuk -a
nemet Auersmacher-passio szinjat-
szoi vallaltak.

Az eloadas saran akadtak percek.
amikor akar azt is elfelejthettuk. hogy
egy amator szinjatszo csoport tagjait
latjuk a szinpadon. Egyszeru. megis
tokeletes iIluzi6t kelto diszlet. latva-
nyos kosztumok. a rendez6 otletesen
alkalmazkodott a szuk szinpadhoz.
holott a passi6jatekokat eredetileg a
szabadteren tartottak meg. Az el6adas
vegen percnyi zavart csupan az kel-
tell. hogy a kozonseg tap sara nem
jottek ki a szineszek megkoszonni a
tetszesnyilvanitast. A megyes puspok
mentette meg a helyzetet azzal. hogy a

jelenlev6ket emlekeztette: nem eg.v
akannilyen szindarabot lattak. ha.
nem Krisztus szenvedeset elevenitet-
tek fel a jatekosok. igy az el6adas
vegen a taps helyett melt6bb elismeres
az elmely1iles.

A kezdeti szervezesi hianyossagok a
masnapi. vasarnap delel6tti es deluta-
ni el6adasokon mar nem za\'artak az
erdekl6d6k sz6rakozasat. Mert valljuk
be. megiscsak sokkal inkabb volt ez a
nez6k tobbsege szamara egy hetvegl
szinhazi program. mint emlekezes es
aIkalom az elmely1ilesre. A matinen
ugyan ismet kevesen voltak. a deluta-
ni el6adasra azonban mar j6cskan
megtelt a nagyterem. Tobb mint otven
ev szunet titan -ennyi id6 telt el az
utols6 budaorsi k6hegyi passi6 es a
mostani kozott -felemasan ugyan. de
sikerull feleleveniteni egy szep hag:..'o-
manyt. Remeljuk. hogy a szervez6k
igerete szennt val6ban lesz folytatasa.
s lalan a kovetkez6 passi6t mar mi
magunk is szinre tudjuk vinni. nemet
vendegjalekosok nelkul. az eredeti he-
lyen. a K6hegyen. -ee-


