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A zarándoklat lett az életem 
– a Mária-út az álmom

Interjú Dr. Szabó Tamással

A  Mária-út Közép-Európa 
legmarkánsabb zarándokútja, 
melynek kelet-nyugati tenge-
lye Mariazellt és Csíksomlyót, 
észak-déli tengelye pedig Częs-
tochowát és Medjugorjét köti 
össze. Az egész Mária-Út ha-
zánkban 400 települést érint 
az összesen mintegy 4000 ki-
lométeres útvonalon, amelyből 
eddig 1400 kilométer készült 
el. A  zarándokút nyolc orszá-
got köt össze, kapcsolatot te-
remtve az összes közép-európai 
Mária-kegyhellyel. A  létrejötte 
kapcsán Dr. Szabó Tamással, 
a  Mária-Út megálmodójával és 
szívével, motorjával beszélgetek.

Fehér Gyöngyvér Rozália: Mi-

lyen élmények vezettek ahhoz a fel-

ismeréshez, hogy a magyarságnak 

szüksége van egy európai szintű za-

rándokútra?

Szabó Tamás: A magyarság 500 

éves szabadság vágya vált valóra 

1989-ben, ami hatalmas lehetősé-

get adott a magyarságnak az önma-

gára eszmélésre, újbóli önmagára 

találásra, amivel sajnos több nem-

zedék rossz beidegződése miatt 

képtelenek voltunk megfelelően 

élni. Mai világunkra sokkal inkább 

igaz a Kölcsey lírájában tetten ér-

hető hederi jóslat, a  nemzethalál 

gondolata, mint volt a saját korá-

ban, gondoljunk csak bele abba a 

kegyetlen statisztikai ténybe, hogy 

1950-től 2015 december 31-ig, a hi-

vatalos adatok szerint, összesen 5 

977 654 gyermek esett hazánkban 

abortusz áldozatául. Ennek követ-

kezménye, hogy a magyarság lé-

lekszáma mára olyan szomorú ten-

denciát mutat, hogy ha a mai ütem-

ben fogyatkozunk tovább az eljö-

vendő esztendőkben is, akkor 40 év 

múlva csupán 6 millióan leszünk, 

s  számoljunk csak tovább! Mi lesz 

az azt követő 40 év múlva…?

Ha körbenézünk a világ más 

sarkaiban, bárhol, ahol élő a vallás, 

a  buddhizmushoz, a  hinduizmus-

hoz, az iszlámhoz tartozó terüle-

teken, mindenhol nagy gyerek-

számú családokat találunk. Csak 

nálunk van az, hogy a fi ataljaink 

elmulasztják azt az időpontot a 

húszas éveikben, amikor családot 

kellene alapítaniuk, s negyven felé 

már nem igazán boldogulnak a 

feladattal.

Morális válság

F. Gy. R.: Mi lehet az oka ennek 

a riasztó képnek?

Sz. T.: Még a kilencvenes évek-

ben részt vettem egy spanyolorszá-

gi Cursillo tanfolyamon, aminek 

egész további életemre megha-

tározó hatása lett. Eredetileg ez 

az El Caminóra készített fel za-

rándokvezetőket, azonban a célja 

hamarosan kitágult, s  jelenleg az 

élet zarándoklatára készíti fel a 

résztvevőket, megpróbál hiteles 

kereszténnyé és apostollá tenni. Itt 

kezdtem megérteni, hogy a problé-

máink, gondjaink, bajaink gyökere 

nem anyagi vagy gazdasági eredetű, 

morális válságban élünk, a  lelkünk 
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az, aki nem találja a kapcsolatot Is-

tennel már nemzedékek óta, mert 

hagytuk elveszni őt a mindennap-

jainkból. Már nem értjük a hangját, 

nem halljuk a sugalmazását!

Ahhoz, hogy az ember életében 

változás, igazi megtérés történjék, 

erős ráhatások, megrázó élmé-

nyek kellenek: baleset, halál… vagy 

egyéb lelki kataklizmák. Számom-

ra ez Antal József, rendszerváltás 

utáni első miniszterelnökünk ha-

lála volt. Földi létből való távozása 

után értettem meg igazán szellemi 

nagyságát, azt az utat, amit ő a ma-

gyar nemzet számára kijelölt, amin 

el szeretett volna vezetni minket a 

biztos jövőbe.

Ezután – megértve azt, hogy 

a politika nem, csak az Isten vált-

hatja meg az embert földi nyo-

morúságától – hátat fordítottam 

a politikának, mert úgy éreztem, 

valahogy másként kell segítenem 

az embertársaimon, más módot 

kell találnom. A  zarándoklat lett 

az Isten által sugallt küldetésem. 

Tudom, hogy az embereket ezeken 

az utakon valóban erős, spirituális 

élmények érik. Nekem abba kell 

belefektetnem minden energiámat 

– úgy is fogalmazhatok, hogy erre 

kaptam elhívást a Mindenhatótól – 

hogy a kegyelmet kereső zarándok-

lat járót ezekhez a misztikus pilla-

natokhoz hozzásegítsem.

Kultikus találkozások

F. Gy. R.: Honnan jött a Má-

ria-Út gondolata? Mit is jelent ne-

künk, magyaroknak, Kelet-Európá-

nak Mária személye?

Sz. T.: Először még csak ma-

gamban, egyedül zarándokoltam. 

Az első útjaim egyikén, mintegy 

vízióként sejlett fel bennem az idea, 

hogy a Mária-kegyhelyeket össze 

kellene kötni Közép-Európában. 

Ebből az álomból született meg ké-

sőbb a valóságban is a Mária-Út.

Mit is jelent nekünk Mária? 

Ugyanazt, mint minden keresz-

ténynek, lengyelnek, szlováknak, 

szerbnek, románnak, osztráknak, 

összeköt minket. Ő  az örök anya, 

aki szelídséggel, békességgel fo-

gadja az Angyali Üdvözlet üzenetét, 

aki nemes egyszerűséggel fejet hajt 

az úr rendelése előtt.

Nekünk, magyaroknak, még 

amiatt is különösen kedves az alak-

ja, mivel örökös híján Szent István 

királyunk neki ajánlotta fel az or-

szágunkat. Ő  a magyarok Nagy-

asszonya. A  csíksomlyói Napba 

öltözött Boldogasszony, akiben ősi 

vallásunk anyaisten-képe él tovább.

Csíksomlyón 1444 óta gyüle-

keznek pünkösd szombatján a za-

rándokok arra emlékezve, hogy a 

csíki székelyek a Tolvajos tetői csa-

tában legyőzték János Zsigmond 

csapatait, amikor a fejedelem pro-

testáns hitre próbálta kényszeríteni 

a székelyeket. Mára ez az alkalom 

az összmagyarság kultikus találko-

zó helye lett, ahol évente 250-300 

ezer ember gyűlik össze. Itt talál-

koznak egymással az anyaországi 

magyarok, az elszakított részeken 

vagy szórványban élő magyarok, 

de a népes tömegben, szép szám-

ban jelen vannak román nemzeti-

ségű görög katolikusok is. Sajnos, 

ha alaposabban elemezni kezdjük, 

akkor már nem annyira örvendete-

sek ezek a nagyon szép statisztikai 

adatok. Ha a búcsújárók szárma-

zási helyét nézzük, akkor kiderül, 

hogy Magyarországról mindössze 

százezren jönnek, a többiek döntő-

en helybeliek, székelyek, partium-

iak. Ez a szomorú jelenség szintén 

arra vezethető vissza, hogy Isten 

már régóta nem része a minden-

napjainknak.

Makkosmária - 1Úton Nemzetközi Zarándoknap Szent Mónika 
gyermekzarándoklat szakasza

Normafa - 1Úton Nemzetközi Zarándoknap Szent Mónika gyermekzarándoklat 
szakasza
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Zarándoklat sporttal

F. Gy. R.: Kelet-Európa térképé-

re a Mária-Út egy hatalmas keresz-

tet rajzol, Ön számára mit jelent ez 

a szimbolika?

Sz. T.: Amikor megálmodtam a 

Mária-Út ideáját, egyáltalán nem 

tudatosult bennem, hogy az út-

vonal két szárnya mit is formál ki 

a kontinens keleti felén, csak ké-

sőbb, amikor ránéztem a térképre, 

láttam meg a szépen kirajzolódó 

jókora keresztformát. Többen azt 

mondják, hogy itt Magyarországon, 

a Normafánál keresztezi egymást a 

két útvonal, bár én ebben nem va-

gyok biztos. De a szimbólumban 

talán lehet egyféle transzcendens 

üzenet, utalhat Kelet-Európa kivá-

lasztottságára, a magyarság jövőbe-

li, Isten által rendelt szerepére…

F. Gy. R.: A földi létben a bűnök 

útján járó, megtisztulást kereső lé-

lek milyen transzcendens élménye-

ket élhet át egy ilyen közös zarán-

doklat során?

Sz. T.: A  zarándoklat alkal-

mával a hívő ember mindig va-

lamilyen szent, vagy kegyhelyet, 

kegyeleti helyet keres fel hitbuz-

galmi szándékkal. Ebben a morali-

tását vesztett világban az eltévedt, 

szenvedő lélek itt elcsendesedésre, 

megnyugvásra, belső csendre talál, 

sokan tanúsíthatják, imái meghall-

gattatnak, problémái megoldódnak 

ezeken a spirituális értelemben Is-

ten közeli helyeken.

Egy személyes élményt mon-

danék el ezzel kapcsolatban. Egy 

barátom kisfi a jó tíz évvel ezelőtt 

leukémiás volt, s  mi egy zarán-

doklaton vettünk részt akkortájt 

Kőszeg és Mariazell között, s mire 

Mariazellbe érkeztünk, éreztem, 

hogy ez a kisfi ú egész biztosan meg 

fog gyógyulni, s úgy is történt, ma 

makkegészséges és az orvosi egye-

temre jár. A  Mária-kegyhelyek kü-

lönösen híresek ezekről a csodás 

gyógyulásokról.

F. Gy. R.: Melki vízi zarándok-

lat, Mária Maraton, mennyiben 

és miben mások ezek, mint a régi, 

megszokott gyalogos, vagy autóbu-

szos zarándoklatok? Milyen pluszt 

adnak ezek a résztvevőknek?

Sz. T.: A  zarándoklat lényege 

nem más, mint a személyes isten-

keresés, mindegy, hogy az milyen 

formában történik. II. János Pál 

pápa maga is egy igazi sportem-

ber, sportrajongó volt, az ő éle-

tében, gondolataiban gyökerezik 

az a szemlélet, hogy mindenkit 

legkönnyebben a saját közegében 

tudja megszólítani az Úr. Nézzünk 

csak szét a világban, mennyien 

hódolnak különböző sportoknak, 

futnak, kerékpároznak, kajakoznak. 

Nincs más dolgunk, csak közéjük 

kell menni, a  saját közegükben 

kell megszólítani őket, a  többi Is-

ten dolga. Ehhez ad kitűnő lehe-

tőséget a Melki vízi zarándoklat, 

illetve a Mária Maraton. 2016-ban 

kísérleti jelleggel rendeztük meg 

az első ultramaratont: meghívásos 

alapon kértünk fel sportolókat egy 

1300 kilométeres táv megtételére. 

2017-től szeretnénk nyitottá ten-

ni a Mária Maratont csoportos és 

páros indulók számára. A táv egyes 

szakaszait futva és kerékpárral is 

meg lehet majd tenni akár egyéni 

szervezésben is, mindenkinek saját 

igénye és teherbírása szerint.

Szakrális tereken át

F. Gy. R.: Mekkora a vallási tu-

rizmus szerepe a világban és ná-

lunk, milyen lehetőségek rejlenek 

benne?

Ausztria, Mariazell után a csatlakozó osztrák futókkal, 
középen Kocsis Fülöp metropolita

Kisvárda környékén, Máriapócsra menet
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Sz. T.: A vallási turizmus, mint 

turisztikai termék a világon, az első 

helyen áll. Évente mintegy 330 mil-

lió ember zarándokol a világ nagy 

vallásainak különböző szent helye-

ire. Ez a Turisztikai Világszervezet 

(WTO) felmérése szerint, a  tu-

rizmus teljes területét alapul véve, 

20-30 százalék részesedést jelent és 

– szintén fontos adat!- a szervezett 

utazásokon részt vevőknek több 

mint egyharmada jelentkezik val-

lási útra. Magyarországon azonban 

ez az arány még csak hét-nyolc szá-

zalék. Van mit fejlesztenünk ezen a 

területen! Az útjuk során a hitéle-

tükben elmélyülést kereső turisták 

vallási, szakrális műemlékeket – 

templomokat, kolostorokat, bemu-

tatóhelyeket – látogatnak meg vagy 

különböző vallási rendezvényeken 

(a  hitélethez kapcsolódó ünnepe-

ken, egyházi kulturális, zenei prog-

ramokon, egyházi személyek láto-

gatásán), zarándoklatokon, vagy 

lelkigyakorlatokon vesznek rész (if-

júsági táborok, missziós táborok).

F. Gy. R.: Milyen fejlesztések kel-

lenének, hogy a Mária-Út felkerül-

jön az UNESCO szellemi, kulturá-

lis örökségi listára, azaz nemzetkö-

zi kulturális útvonallá váljon?

Sz. T.: Minimális anyagi ráfor-

dítást igényel, csupán megfelelő 

színvonalú zarándok házakat kell 

kialakítani, hiszen az út során min-

den adott, körülvesz minket a meg-

annyi szép múltú természeti, tárgyi 

és épített örökségünk. Gondoljunk 

csak a magyarországi nagy kegyhe-

lyekre, a Máriaverebély-Szentkútra, 

Sümegre vagy Esztergomba vezető 

utak csodálatos látványára, a  geo-

lógiai ritkaságokra, a  csillagos ég-

bolt látványára, a  fákra, patakokra, 

barlangokra, várromokra, vallási 

ereklyékre. Egyetlen nap alatt geo-

lógiai léptékben év-százmilliókon 

lépdelünk át, történelmileg évezre-

dek emlékeit járjuk sorra az utunk 

során. Az első lépést már megtet-

tük azzal, hogy a Mária-kultusz és 

a Csíksomlyói Búcsú felkerült az 

Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, 

Tudományos és Kulturális Szerve-

zete (UNESCO) szellemi kulturális 

örökségi listájára. Következő lé-

pésként az útba eső településeken 

élő szálláshelyeket, étkezési lehe-

tőségeket biztosító vállalkozókat, 

önkormányzatokat, illetve a kor-

mányzatot szeretnénk megnyerni, 

hogy mellénk álljanak. Igyekszünk 

bebizonyítani, hogy ez üzleti be-

fektetésként sem rossz vállalkozás. 

Kifi zetődő az egyéni vállalkozók-

nak, településeknek, az országnak 

és az egész Kárpát-medencei ma-

gyarságnak egyaránt, s  nem csak 

szellemi, de üzleti értelemben is.

F. Gy. R.: Fontosnak tartja a val-

lási turizmus területén a képzéseket, 

továbbképzéseket?

Sz. T.: Már a beszélgetésünk 

elején említettem a Cursillo-t, ami 

eredetileg nem szolgált más célt, 

mint a franciaországi és spanyol-

földi Szent Jakab-Út, az El Cami-

no zarándokvezetőinek megfelelő 

színvonalú felkészítését. Aki valaha 

is részt vett egy ilyen zarándokla-

ton, az minden bizonnyal egyetért 

velem abban, hogy elengedhetet-

len, hogy jól felkészített vezetőink 

legyenek az úton, akik egyaránt jár-

tasak a lelki, transzcendens dimen-

ziókban, illetve könnyen kiismerik 

magukat az utazásszervezés, az ide-

genvezetés gyakorlatias világában 

is. Egyébként régóta kitűnő kapcso-

latot ápolok a győri Turizmus In-

tézet, Idegenforgalmi Intézet Tan-

székkel, ami előzőleg a Nyugat-Ma-

gyarországi Egyetem Apáczai Csere 

János Tanítóképző Karának berkei 

között működött, most pedig a Szé-

chenyi István Egyetem ad neki he-

lyet. Itt van lehetőség a turizmus és 

vendéglátás szak keretében vallási 

turizmus szakirányt választani.

DR. SZABÓ TAMÁS a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja, majd alelnöke, Veszprém 
megye 2. számú és Balatonfüred központú választókerületének parlamenti képviselője. 
Az Országgyűlés költségvetési, adó- és pénzügyi állandó bizottságának tagja, majd a Mun-
kaügyi Minisztérium politikai államtitkára. Az Antall-kormány első átalakítását követően, 
a  Pénzügyminisztérium politikai államtitkára, majd pedig a privatizáció felügyeletével 
megbízott tárca nélküli miniszter. Később a politikai élettől visszavonul. Jelenleg a Mária 
Rádió elnöke, a Cursillo Missziós Mozgalom szervezője és a Mária-Út megálmodója.

FEHÉR GYÖNGYVÉR ROZÁLIA a Nemzeti Művelődési Intézet Kommunikációs Osztá-
lyának munkatársa. Művelődésszervező diplomáját a NYME Apáczai Csere János Tanító-
képző Karán szerezte. Évekig dolgozott a Nyugati Hírlap újságírójaként, az írást hivatásá-
nak tekinti. Önkéntes munkában tárlatvezetést, civil szervezetek nemzetközi munkájának 
támogatását, valamint angol nyelvtanítást is vállalt.

1000 éves határnál Kőszeg felé a csatlakozó kőszegi kerékpárosokkal a Mária Ma-
raton kerékpáros csapata


