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ƌſŝ��ŐĞƌďĞ�ŬƺůĚƚĠŬ͕�ĂŚŽŶŶĂŶ�ƟƚŽŬďĂŶ�ũĄƌƚ�ďĞ�Ă�ƚĞŽůſŐŝĄƌĂ͕�ŚŝƐǌĞŶ�–�ĂŚŽŐǇ�ŵŽŶĚƚĂ�-�
ĐƐĂŬ� Ă� ƐǌĞŵŝŶĄƌŝƵŵďſů� ŬƺůĚƚĠŬ�Ğů͕� ŶĞŵ�Ăǌ� ŝƐŬŽůĄďſů͘� �Ğ� ĞůŵƷůƚĂŬ� ĂǌŽŬ� Ăǌ� ŝĚƅŬ͕� ĠƐ�
ǀĠŐƺů�ƉĂƉƉĄ�ƐǌĞŶƚĞůƚĠŬ͘�^ǌŽůŐĄůĂƟ�ŚĞůǇĞŝ�ŬƂǌƺů�Ă�ůĞŐƚŽǀĄďď�ZĄŬŽƐƐǌĞŶƚŵŝŚĄůǇŽŶ�ǀŽůƚ�
ŬĄƉůĄŶ͕�ŵĂũĚ�ƉůĠďĄŶŽƐ͘���^ǌĞŶƚ�<ĞƌĞƐǌƚ�WůĠďĄŶŝĄƚ�ŽƩŚŽŶĄŶĂŬ�ĠƌĞǌƚĞ͕�ϯϯ�ĠǀŝŐ�ƐǌŽůͲ
ŐĄůƚ�ŽƩ͘�dĞŵƉůŽŵŽƚ�ĠƉşƚĞƩ�Ă�DĂĚĄƌ-ĚŽŵďŽŶ͕�Ɛ�ƚĞŵƉůŽŵĂŝ�ĞŐǇƌĞ�ũŽďďĂŶ�ŵĞŐƚĞůƚĞŬ�
Ă�ŚşǀƅŬŬĞů͘�sĂƐĄƌŶĂƉŽŶŬĠŶƚ�ŬŝĄůůƚ�Ă�ŬĂƉƵďĂ͕�ĠƐ�ĂŬŝ�ŶĞŵ�ǀŝƩ�ŵĂŐĄǀĂů�ĠŶĞŬĞƐŬƂŶǇǀĞƚ͕�
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ŵşŐ�ŶĞŵ�ůĞƐǌ�ĞůĠŐ�ũĞůĞŶƚŬĞǌƅ͟�–�ŵŽŶĚƚĂ�ŶĞŬĞŵ�Ă�ƚĞůĞĨŽŶďĂ�ϭϵϵϬ-ďĞŶ�ĞŐǇ�ƅƐǌŝ�ĠũƐǌĂŬĄŶ͘�,ŽŐǇ�ǀŽůƚ-Ğ�ŚĂƚĄƐĂ͕�ŶĞŵ�ƚƵĚŽŵ͕�ĚĞ�ϭϵϵϭ�
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A passió Krisztus szenvedéstörténetének az elbeszélése az evangelisták szavai által, amely mint zenei műfaj 
már egészen korán, a IV. századtól kezdve jelen volt. 
A IX. századtól kezdődően a passiót három szereplőre osztották fel: az egyik énekes énekelte az evangelista, a 
másik énekes énekelte Jézus, illetve a harmadik énekes énekelte a passióban előforduló összes többi szereplő 
szövegét, az olvasmányok, illetve a zsoltárok énekléséhez hasonló stílusban. Az egyes szerepeket hangfajok 
szerint is elkülönítették. Jézus mindig az alsó, az evangelista a középső, a mellékszereplőket éneklő énekes pe-
dig a felső hangfekvésbe került. 
A többszólamú passió eddig ismert legkorábbi forrása az 1450 körülre datálható füsseni értekezés, amelyben 
három szólamú improvizált turba példák találhatók. A turba tömegéneket jelent, a passióban lévő turbák a nép 
„felkiáltásai”. Ettől kezdve már számos többszólamú megzenésítés maradt ránk.  Eleinte csak a turbákat éne-
kelték több szólamban, később a szereplők megszólalásait is megzenésítették ily módon. Míg az első többszó-
lamú turbáknál a többszólamúság akkordikus, a passió tónusához igazodik, addig később már íródtak olyan 
passiók, amelyben inkább a szöveg tartalmi részének erőteljesebb kifejezésére törekedtek.  Íródtak úgyneve-
zett végigkomponált passiók is, melyekben az evangelista szövege is többszólamú, azt hangzásában különí-
tették el a többi szereplőtől. 
Az 1970-ben bevezetett liturgikus reform előtt egy évben mind a négy evangelista szenvedéstörténete elhang-
zott a szentmiséken, mégpedig a következők szerint: Virágvasárnap Máté, Nagykedden Márk, Nagyszerdán 
Lukács, Nagypénteken pedig János passió volt. 
A liturgikus reform következtében viszont bevezetésre került a perikópa rendszer, amely szerint a vasárnapi 
olvasmányok három évente ismétlődnek, szemben a korábbi hagyománnyal, miszerint az egyes vasárnapokon 
minden évben ugyanaz az evangélium.   
Napjainkban egy évben kétszer hangzik el passió a szentmiséken. Nagypénteken mindig János szerint, Virágva-
sárnap pedig váltakozva, a már előbb említett perikópa rendszer alapján „A” évben Máté, „B” évben Márk, „C” 
évben pedig Lukács evangéliuma szerint. 

Leskó Zoltán kántor 
 

Zarándoklatunk úti célja a többi között Máriapócs, Márianosztra, Boldog Brenner János vértanúságának helye 
(Szentgotthárd, Szombathely, Máriaújfalu), Nagyvárad, a partiumi Szentjobb volt, ahová a székesfehérvári kanonok, Mercurius rej-
tette el az ereklyét a lázadó pogányok elől. Jártunk vele a felvidéki Deákiban is, a középkori bencés kolostortemplomban, sőt kedvelt 
zarándokhelyén a lengyel Czestochowában. A Fekete Madonna második édesanyja, akihez évente többször is elment, hogy kiöntse 
szíve fájdalmát. Az itteni pálosok kérdezték meg tőle, hogy a pesti Szt. István Bazilikában, ahová főpásztora helyezte, fogadná-e a Ma-
donna-kép másolatát. „Az anyámat ne fogadjam be?” – kérdezte viszont, s így a bazilikában létrehozta a Mária-kápolnát, hogy ott 
találjon otthonra a szent ikon másolata. Mély tisztelettel illette Mindszenty bíborost, akinek szobrot állíttatott a bazilikában, s az általa 
csak Nagy Szent János Pál atyának hívott pápának is. Kápolnát alakított ki a lomtárnak használt Szt. István téri pincében is, amit a vilá-
gon elsőként a frissen szentté avatott Nagy János Pálnak szentelt. 

Sokan nem tudták a zarándokutakon, hogy este 7-8 óra körül miért volt már nagyon türelmetlen, és miért akart nyugovóra 
térni. De hiszen hajnalban már 3 órakor felkelt, hogy csendben imádkozhasson. A bazilikában liftet szereltetett, hogy az altemplomba, 
az urnatemetőbe a nehezen mozgó hívek könnyebben tudjanak lemenni. „Ha meghalok, liften vihetnek engem is oda, mert a kopor-
sóm is elfér benne.” – mondta. Lakását a templom tornyában rendezte be, s ha éjjel felébredt, és úgy érezte, sehol semmi sem fáj, azt 
gondolta, hogy ez már a mennyország. 

Most a váratlan meghívás után – hitünk szerint – igazán megtapasztalhatja az igazi mennyországot. Gyuri atya, Magyar Szen-
tes ünnepeink gyakori vendége, nyugodj békében! 

Gere György  

- zenész szemmel 

Munkácsy Mihály: Golgota 



Azt hiszem, hosszú évekig félreértettem a nagycsü-

törtököt. A Szent Három Nap első tagjaként mindig 

úgy értelmeztem, mint a szenvedéstörténet első 

állomása, hiszen az utolsó vacsora után, az Olajfák 

hegyén Jézus vérrel verejtékezve imádkozik, majd 

elfogják és a főtanács elé hurcolják. A mise végén 

az oltárfosztással még jobban kihangsúlyozzuk a 

kiüresedés, az elmúlás pillanatait.  

De nagycsütörtök sokkal többről szól! Jézus ekkor 

mutatja be az első „misét”, ekkor változik át elő-

ször a kovásztalan kenyér testévé, a bor pedig vérévé.   

Hatalmas ünnep ez számunkra! Idén talán különösen is. Még elevenen emlékszünk a tavalyi évre, amikor a jár-

vány miatt hosszú hetekre nem tudtunk részt venni a mise megünneplésében, nem tudtunk részesedni az Ol-

táriszentségben. Otthonunkban, magányban vagy szűk körben kellett megülnünk a Húsvétot. Remény van ben-

nünk, hogy idén együtt lehetünk. És különös ünnep számunkra idén nagycsütörtök, az Eucharisztia megalapítá-

sának ünnepe azért is, mert néhány hónap múlva, szeptember elején, városunkba zarándokolnak a világ ke-

resztényei a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hetére. Rendkívül gazdag programmal igyekszünk méltó 

módon ünnepelni és tiszteletünket kifejezni az Oltáriszentség iránt. 

• A szeptember 5-i nyitómisén több ezer gyermek lesz elsőáldozó, először 

találkozik személyesen az átlényegült Krisztussal.  

• Szeptember 8-án, szerdán nálunk, a Magyar Szentek Templomában is 

összegyűlnek a zarándokok egy angol nyelvű szentmisére, az Eucharisz-

tia közös ünneplésére.  

• Szeptember 9-én, csütörtökön a Szent István Bazilikában a különböző lelki-

ségi mozgalmak és közösségek együtt fogják imádni énekekkel és elmélke-

désekkel a legméltóságosabb Oltáriszentséget.  

• Szeptember 10-én, pénteken a fiatalok tartanak dicsőítő estet 

(Forráspont) a Papp László Sportarénában.  

• Szeptember 11-én, szombaton a Kossuth téri magyar mise után egy hatal-

mas, a Hősök teréig tartó fáklyás körmenetben mutatjuk meg a világnak a 

jelenlévő Istent.  

Nagycsütörtökön Jézus örökre nekünk adta önmagát a kenyérben és 

a borban.  Ünnepeljünk, gyűljünk össze az utolsó vacsora asztalánál, 

dicsőítsük és áldjuk Őt! Nagycsütörtökön különösen is éljük át az 

evangélium szavait, és éppen nagypéntek árnyékában adjunk hálát, 

boruljunk le Előtte! Nemcsak a tisztelet és a hódolat lelkületével, 

hanem tudva, hogy Ő állandóan jelen van az életünkben, folytono-

san részese a küzdelmeinknek: „vándorlásunk társa lett”. Újra és 

újra lépjünk vele szövetségre, bízzuk rá magunkat,  

Mindez a nagycsütörtöki eseményekből következik. 

mert minden forrásunk Belőle fakad! 

Ekkor köt velünk új szövetséget, ekkor alapítja meg az Eucharisztiát! 

G. D. 

Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora 
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