
A régi Budaörsi Passió kulisszatitkai
Visszatekintve a hét évtizeddel ezelotti kohegyi Passiójátékokra, evidenciának tunhet az

a rendezés és szervezettség, amellyel a budaörsi németek eloadták Jézus szenvedéstörténetét.

Ugyanakkor óriási közösségi összefogásra volt szükség ahhoz, hogya Budaörsi Passió

hét éven keresztül megvalósulhasson, és sikerrel szerepeljen.
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FOSZEREPLOK:

PASSIÓJÁTÉK MUSORA

BUOAÖRSÖN,1933

AmukedVelo színi eloadá
soknak Budaörsön régi ha
gyományai voltak, ennek

ápolásában oroszlánszerepet vitt a
Bató Géza vezette Lyra Dalkör,
amely a helyi plébános, Auber
mann Miklós támogatásával elha

tározta, hogy - Oberammergau
mintájára - a Kohegyen színre vi
szi Krisztus kínszenvedésének tör

ténetét. Oly módon, hogy egy
hetven méter hosszú és húsz mé

ter mély szabadtéri színpadot is

építettek. A vállalkozás komoly
próbatételekkel járt: az építési en
gedélyek beszerzése után szabá

lyos építési tervre volt szükség,
amelyet Ehrhardt Gyula budapes
ti építészmérnök készített Herc

zag Pál festo vázlatai alapján. Ki
javították és kiszélesítették a Ko

hegyre vezeto utat és kiépítették a
villanyvezetékeket is. A vizet laj
tos kocsival, az építési anyagot lo
vas kocsival szállították fel a Ko

hegyre.

A szabadtéri színpad és nézotér
építése 1932 nyarán kezdodött,
melynek kivitelezoje Grósz Má
tyás helyi komuves mester volt. Az
építkezés mintegy harminckétezer
pengobe került, ami akkoriban te

kintélyes összegnek számított.

A szabadtéri színpad épületei
hitelesen adták vissza azt a kort és

hangulatot, amely Jézus muködé-
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sét és kereszthalálát idézte: Jerikó
kapuja, Bethsaida fürdo, Kaifás

fopap háza, Nikodémus háza,
Utolsó vacsora terme, Jairus háza,

a Golgotára vezeto kapu, a jeru
zsálemi templom szentélye, Pilá
tus palotája és Jézus sírja.

A szabadtéri színpadot és a
kétezer fos nézoteret egy huszonöt

méteres sáv választotta el egymás
tó!. A kétszáz szereplo budaörsi
lakos volt, mindannyian amator
színészek, akik lelkesedésbol, a

közösség iránti elkötelezettségbol
vállalták el szerepeiket. Az elso
eloadásra 1933. június 11-én ke

rült sor. A következo években jú-

nius, július és augusztus hónapban
szombati és vasárnapi napokon
zajlottak a kétnyelvu színieloadá

sok. Az 1939-ig a Kohegyen ren
dezett Passiójátékoknak óriási ha

zai és nemzetközi sikere volt,

amely a színdarabok megszunése,
majd a németek eluzetése után is

fennmaradt, így az ezredfordulón
ismét megrendezett Budaörsi Pas

sió már olyan tekintéllyel bír,
amely magától értetodové teszi

közösségért végzett munkát és
erofeszítést.

(Hauser József és Georg Pfundt
adatai alapján)
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