
Talan legszebb babszerepei formala-
sakor is fel-felvillant elotte az Allerse-
eltal Krisztus-alakjanak mely, emberi
es isteni szenvedese. A budaorsi Ko-
hegy latomasa, amikor ifjusagaban
Krisztus szeretetet es szenvedeseit
kozvetitette, a legnagyobb aldozatot is
alazattal vallal6 Udvozito szerepeben.
A kohegyi jatekok ujjaszuletesekor ne
feledkezzunk meg Bat6 Laszl6r61 aki
eloszor vitte sikerre mely, emberi ala-
kitasaval a budaorsi Passi6t.

Kovacs Jozsef Laszlo

Egy nemet filmarchivumb61 el6ke-
rult a budabrsi passi6 1934-es jeru-
zsalemi bevonulasi jelenete. Vegre
nehany perc el6 val6sag a hajdani
nagyszeru jatekrendb61, egy kis tbre-
dek megkerult abb61 a cselekmeny-
sorb6!, melyr61 eddig csak a fenn-
maradt fenykepek beszeltek. Ugyan-
ilyen tbredekesen ismerjuk a szfnesz
Bat6 Laszl6 eletutjat. Visszaemleke-
zesek nyoman tudjuk, hogy a keres-
kedelmi kozepiskolaba jar6 Bat6
Laszl6t apja, Bat6 Geza egy vendeg-
16i nagyteremben el6adott passi6-
ban mar a k6hegyi jatekok el6tt szer-
epeltette, tizenbt eves koraban kerult
Budabrsre, amikor apjat Vertesacsa-
r61 az iskolab61 elbocsatottak.
Gyermekkoraban reszt vett a cserke-
sz-eletben, kerekparozott, Geza baty-
javal vitorlaz6 repules is foglalkoztatta,
sok id6t szentelt a kulonboz6 sport-
agaknak. Megis: 18 eves koraban le-
pett mukedvel6kent szfnpadra, s ez
hatarozta meg egesz eletet. A budaor-
si Passi6 Krisztus alakjanak megfor-
malasa dont6 jelent6segu volt egesz
palyajan. EI6szbr meg azt is el kellett
titkolnia, hogy Budabrsbn f6szerepet
jatszik, szlnmuveszeti akademistanak
ez ugyanis tilos volt.
Gaiamb Gybrgy szinmuvesz vissza-
emlekezese szerint ez lassan megis
ismertte valt. Bat6 Laszl6 HEV-vel jart
a f6iskolara es egyszer elkesett. Ta-
nara, a hires Kis Ferenc, az akademia
igazgat6ja hivatta. ,.Bat6. maga mar
megint kesett'", "lgazgat6 Ur, tetszik
tudni, HEV-vel jarok Budabrsr61".
Hat, mit csinaljak Magaval. megbun-
tessem? (A hallgat6k a kesesekert
egy-egy statisztalas 1-2 peng6jet fi-
zettek be az Egressy-segelyalapba.)
..Hat Maga a budaorsi Krisztus, ha en
most Magat megbuntetem. az Uris-
ten nekem nem bocsatja meg. Men-
jen, aztan maskor ne kessen!" Mire
Bat6 Laszl6 f6iskolai tanulmanyait
befejezte, lassan a k6hegyi jatekok el-
s6 nagyszeru sorozata is befejez6-
dolt. 1939-ben jatszotta a falu 200 la-
k6ja itt utoljara az Ur megfeszftteteset
az Allerseeltal-ban, a Halottak napja
vblgyeben. fgy hfvtak a K6hegy me-
denceszeru melyedeset. 1941 aprili-
saban meg felelevenitettek a Passi6t
harom alkalommal a Magyar MGve16-
des Hazaban a Tisza Kalman tere~.
Bat6 Laszl6 ekkor mar a Belvarosi
szfnhaz szfnesze. 1941 marciusat61
Rev Istvan Nemzeti Babszinjatek egy-
uttesehez szeg6dik. A hajdani Pod-
maniczky utcai szfnhazban 100 e16-

adasban jelenftette meg babjaval Tol-
di Mikl6s alakjat.
Szerepelt Szegeden a Szabadteri Ja-
tekok eloadasain is, 1943-t61 a Sze-
gedi Varosi szfnhaz tagja. A haboru
saran tobbszor a frontra vittek, idon-
kent a szfnhaz keresere felmentettek.
Az 1944-es frontszolgalat saran a
pripjati mocsarak videkerol hazaszo-
kott, ekkor felesege bujtatta. Csalad-
jukat tovabbi tragedia erte, edesapjat,
Bat6 Gezat 1944 tavaszan a Gestapo
letart6ztatta. csak Ebner Gyorgy bfr6
keresere az esztergomi egyhazi foha-
t6sag tamogatasaval szabadult. Bat6
Gezanak azonban el kellett hagynia
Budaorsot.
A nagy szfnhazi remenyekkel indul6
szfnesz elobb a Kis Szfnhaznal, majd
babszfnhazaknal jatszik, 1951-tol az
Allami Babszfnhaznal. 1955-tol a gyori
szfnhaz babreszlegenel, majd 1958-t61
1972-ig ujra az Allami Babszfnhazban.
Elete utols6 10 eveben az a tragedia is
erte, hogy latasa egyre rosszabb lett.
vegul megvakult. Ekkor baratja. Ke-
meny Henrik, a kituno babmuvesz tar-
totta benne a lelket. Bat6 Laszl6 1982.
november 25-en hunyt el. Sfrjanal Ga-
Iamb Gyorgy szfnesz, palyatarsa arra
emlekezett. hogy a babszfnhazban is
felseges. melt6sagos, tekintelyes sze-
repeket formalt meg, Tatay Sandor:
Kinizsi-jeben Matyas kiralyt. Pinocchio
magyar valtozataban Tonio ap6t. Mo-
solyg6. nyugodt bolcskent jelenik meg
Torok Sandor Csilicsala bacsi szere-
peben. Az 0 fellepesein nem zorgettek
cukros papfrokat a kis szfnhazlatoga-
t6k, megfogta oket Bat6 Laszl6 szo-

moru, meleg hangja.


