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SZEREPOSZTAS
Jezus Kovacs Ferenc
Judas Nagy Sandor

Pilatus D6czy Peter

Maria Venczel Vera

Peter Ole Aron

Rato Geza Bregyan Peter

Kaifas Berzsenyi Zottan
Eleazar Meran Balint

Maria Magdolna Holler Marta

Lea Perencz Julia

Centurio Bernscherer Tibor

Nikodemus Harmath Albert

Tobias, vak Sarkany Janos

Salome, Voros no Der Denisa

Eszter, Pilatus felesege Polnauer R6ra

Jairus Derzsi Gyorgy

Szolgalo Nemeth Magdolna

Jubal Kecskemeti R6bert

Verfolyasos asszony Baumgartner
Erzsebet

Maria, Angyal Harmat Szilvia

Marta Horvat Ant6nia

Jobb lator Szakaly Zoltan

Janos Apostol Nagy Tamas

Annas Valentin Istvan

Kufar Harmat Istvan

Szazados. Titus Tun Balint

Tamas Apostol Gacser Csaba

Keresztelo Janos,

Jakab apostol, Ballator Varga David

gyermek Bato Geza Olah Peter

Caius Haromszeki Gyula
Poroszlo, Herodes Szepvdlgyi Ferenc

Apostol Lajk6 Bence
,

I Apostol Csaszar David

Der Andras -

a darab egyik rendezoje

Bar minden Passi6 a Biblian alapszik,

megis mindegyik mas es mas. A bibliai

tanulsagokat a passi6jatekok id6r61 id6re

maskent dolgoztak lei, ezert izgalmasak a

passi6sziivegek. A Bat6 Gaza altai irt val-

tozat megpr6balja a Jezust kiirOlvev6 em-

berek, a farizeusok szemsziigeb61 abra-

zolni a tiirtenetet.

Az el6adas soran a latvanyossagra tii-

rekszOnk. A diszlet maga a K6hegy, szep-

seget61, szuggesztivitasat61 nagyon ne-

hez szabadulni, nem is lehet. Az egesz te-

ret igyekszOnk bejatszani, ha lehet, meg

nagyobb statiszteriaval, mint 2000-ben.

A ketnyelvuseg plusz feladatokat r6

rank. Frigyesi Andrassal, a nemet szinhaz

igazgat6javal egymast kiegeszltve, egy-
mast inspiralva dolgozunk egyOtt.

Lengyel Anna -dramaturg

Az eredeti sziiveget reszben riividnet-

tOk, masreszt uj jeleneteket tettOnk bele.

Ami teljesen uj, az a kereijatek, mely Bat6

Gezahoz kapcsol6dik. Lenyege, hogy sajat

fia keresztel6jer61 Jezus megkeresztelkede-

se jut eszebe, es innen szarmazik a Passi-

6jatek ii~ete.

Bat6 Geza sziivegeben Jezusnak sok

predikaci6szeru sziivege van, de a mai

nez6nek nincs tOrelme ehhez, a valtoztata-

sokat ez is motivafia. Olyan jelenetekkel

egesznettOk ki, amelyek egyreszt dramai

feszOfiseget hordoznak, masreszt latva-

nyosak, de a humornak is van helye a Pas-

si6jatekban. Ez nemcsak passi6tiirtenet,

hanem egy szlnhazi el6adas is. Szinhazi

dramaturg vagyok, ezeket a szempontokat

szinten figyelembe kellett vennem.

Kovacs Ferenc -"Jezus"

A Nemzeti Sziniakademian vegeztem

ket evve! ezel6tt, jelenleg a masodik eva-

domat zarom a Budapesti Kamaraszinhaz-

ban. Dolgoztam mar korabban is Der And-

rassal egy szabadteri el6adasban es jat-

szottam a "Kanyaron tul" cimu filmjeben

Egy evvel ezel6tt meg jatszottam a

szekszardi Nemet Szlnhazban is, de egy

kicsit fel kellett frissitenem a nyelvtudaso-

mat Nem vofi kerdes, hogy elvallalom a

szerepet. Nagyon iirOfiem, egy picn meg is

ijedtem, de igyekszem megfelelni a belem

helyezett bizalomnak. Komoly kihivas.

Doczy Peter -"Pilatus"
Mar a 2000. evi el6adasban is sze-

repeltem, akkor mas szerepben. Alap-

A f6bb szerepeket -Jezust,
Mariat, az apostolokat, Kaifas

f6papet sib. -a tarsrendez6k

hivatasos szineszek meghivasa-

val jelemtik meg. Mar 1996-bar:

les 2000-ben is mindket rende-

zes bevont (az auermacheri

szinjatsz6k es Der Andras is)

helyi es k6rnyekbeli amat6r

szinjatsz6kat, statisztakat,
tanccsoportokat, enekkarokat.

12OO3-ban t6bb pest megyei te-

:epules lakosai vesznek reszt

szerepl6kent a Buda6rsiPassi6-

jatekban.

all: Arull "reIer'

Nagyon szivesen jal:'LUlldlll VUlllo
",ust is Jezust, de nem rendelkezem
olyan szintu nemet nyelvtudassal, hogy
ezt felel6sseggel elvallalhattam volna
Raadasul ebben a darabban a Csiksom
ly6i Passi6hoz kepest j6val tabb szave-
ge, kinyilatkoztatasa van Jezusnak, ez
megneheziti a feladatot

A 2000-es Passi6 "!l1 ""v.JaKem
Illoradt meg bennem. A pr6baid6szak
rendkivul kemeny volt. mint ahogy most
sem kannyu, de maga a jatek, az
el6adasok csodalatos elmenyt jelentet
tek. Orizgetem mag am ban az emleke\
hogyott Jezust jatszhattanl

szen a szoveg keletkezesenek kOrtilme-
nyei alapvetoen masok. A Csiksomly6i
Passi6 slovege j6 ketszaz evvel korab-
ban sziiletett Erdelyben, a reformaci6
es azt koveto korszakban. A Budaorsi
Passi6 termeszetesen a XX. szazad ele-
ji helyi szellemiseget tukrozi.

Az eloadasok erdekesseget a ket-
nyelvuseg adja, mely szamomra egyal-
talan nem szokatlan. Szinhazi elfoglalt-
sag aim mellett most kesznek egy Szila-
gyi Domokos CD-ramal roman, nemet
es magyar nyelven. Tavalyelott mar
megjelentettem egy szinten haromnyel-
vu COot Pilinszky Mednaci6 cimmel,
angol, nemet es magyar nyelven.
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Fantasztikus elmeny volt a 2UUU-es

Passi6, arulak, hogy ismet jatszhatom

Maria szerepet. 2000-ben nem uj dolgot

hoztunk letre, hiszen a Kohegyen mar jat-

szottak az 1930-as evekben a Passi6t.

Egyszeruen eletre ke~ettuk azt a hetyet.

Szepvolgyi Ferenc
-statiszta, budaorsi lakos

Soha nem vo~ak szineszi ambici6im,

de mindig szerettem szinhazba jami. Gya-

nutlanul elmentem statisztavalogatasra, es

ragtan negy szerepet kaptam, sot meg egy

egymondatos szavegem is van. Egyebkent

kanyvelokent dolgozom, de nagyon j61 er-

zem magam ebben a kazegben. Mar

asszeal~ elottem az egesz eloadas, szinte

latom magam elott. A szineszek nagyon I

kedvesek, rendesek, sakal segitenek.

Baumgartnerne Bittner Erzsebet
-statlszta, budaorsi lakos

A Passi6 nagyon kazel all a szivemhez.

Mar az 1996-os eloadasban is jatszottam

a Jokai Muvelodesi Hazban, Veronika sze-
repel. 2000-ben Sara szerepet kaptam, !

most pedig egy beteg asszonyt jatszom,

akff Jezus meggyogYff.Orammel vallaltam

a jelmezek megvarrasat is, ugyanugy,
mint 2000-ben. A menyemmel ketten

tabb, mint 260 meter anyagb61 varrjuk a

statisztaruhakal Nagy Gram szamomra,

hogy hozzajarulhalok a Budaarsi Passi6

sikerehez Kovacs Veronika

I Rendezok: Oar Andras. I
Frigyesi Andras

I Fordit6: Dr. Kovacs J6zsef Laszl6
Dramaturg: Lengyel Anna
Jelmeztervezo: Benedek Mari
Zeneszerzo: T6th Benedek
latvanytervezo: Hudi Laszl6
Koreografus: Tolnai LeaI


