
 

 

1Úton 
 

Interjú az Új Embernek 

 

Mi az 1Úton kezdeményezés? 

 
Az 1Úton kezdeményezés egy Nemzetközi Zarándoknap a Családokért, 

ami a Mária Út egészén egyidejűleg zajló, egynapos zarándoklatot jelent. 
Mariazelltől Csíksomlyóig a közel 1400 km-en, egy napon lesznek úton a 

zarándokok a Nagyboldogasszony utáni szombaton, 2014-ben augusztus 
16-án. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kijelöltünk céltelepüléseket (pl. 

Celldömölk, Abasár, Mátraverebély-Szentkút, több mint negyvenet) s 
ezekbe a céltelepülésekbe egynapi járóföldről indulnak minden irányból a 

zarándokok. Mint egy csillagtúra. 1Útközben az érintett településekről 
csatlakoznak hozzájuk, illetve a céltelepülésről eléjük mennek, s elérve a 

céltelepülést, együtt vesznek részt a város, vagy falu által szervezett 
világi programban, s a nap általában püspöki szentmisével zárul.  

 
Hogyan indult a kezdeményezés?  

 

Kaptuk ajándékba az ötletet: sugallat ez, mondta kedves szerzetes 
papom. Szépen kifejlődött az évek alatt, s csak le kellett venni a 

gyümölcsöt. Előzménynek tekintem az Élő Rózsafüzér mozgalmat. 
Ugyanígy előzmény a sok szervezett zarándoklat, például az egy tucat éve 

Sümegre szervezett gyalogos zarándoklat Balatonalmádiból, hetedik éve a 
Budapest-Csíksomlyó 10 napos zarándoklat, vagy az Erdélyen belüli 

Székely-zarándoklat, mert ez mind hordozta, ami most egy más szinten 
megvalósul.  

 
Hogy mik is ezek a mély tartalmak, mit hordoztak az előbbiek?  

Először is találkozás a zarándokok és a helyi emberek között, együttes 
beszélgetés, közös ima, közös ének, kisebb szakaszokon együtt 

zarándoklás, agapé, közös szentmise. Másodszor az igény a barátságokra, 
új ismeretségekre. S a tanúságtétel, a zarándoklás felajánlása valamilyen 

személyes és nagyobb célra, ez mind-mind gyakorlat volt már. Most nem 

történik más, mint mindezt egy napra koncentráljuk: augusztus 16-ra. Az 
ötlet egyébként Erdélyből jött, az ottani Mária Utat szervező önkéntesek 

javasolták és Székely János püspök hozta az ötletet a székely 
testvérektől, s azóta is nagy támogatója az ügynek. 

 



 

 

Miért érezték, hogy szükséges ez a rendezvény? 
 

A zarándoklást, ha valaki egyszer megpróbálja, nagyon megszereti. S az, 
aki elindul, aztán sokszor nekivág még. Egy orvos barátomnak úgy 

érzékeltetem a zarándoklást, mint egy krónikus és ragályos kórt. Aki 
egyszer elindult, az onnantól zarándok lesz, aki állandóan szeretne úton 

lenni. Igen ám, de aki még nem volt, az hogyan talál rá az ízére? Úgy, 
hogy tömegesen elérhető lehetőséget adunk. Egynapos zarándoklást 

szervezünk sok-sok településről. S így akár tízezer ember kapja meg a 

zarándoklás élményét kicsi áldozattal. S aztán elindul Ő maga is, és 
másokat is magával ragad. 

 
S mi a célja az 1Úton rendezvénynek? 

 
Az, hogy az emberek éppen a zarándoklás révén találkozzanak az élő 

kereszténységgel. Misszió az igazi célja. Mert a keresztény morál és 
életszemlélet szerinti élet boldogságot adhat az embernek. S mert több 

nemzedéknek módja sem volt találkozni a kereszténységgel, kell egy nagy 
élmény számukra, hogy felfigyeljenek rá. A zarándoklás alkalom, hogy 

találkozzunk a Lélekkel, találkozzunk a Szenttel. S az ilyen találkozás még 
az életet is képes átalakítani. 

 
Ha jól tudom a családokért lesz megszervezve. 

 

Igen. Az 1Úton a Nemzetközi Zarándoknap a családokért, azok 
megerősítéséért szerveződött. De mindenkit hívunk: Egyedülállókat és 

családokat, hívőket és keresőket, szegényeket és jómódúakat, 
magányosokat és közösségeket, ifjúkat és régóta fiatalokat... Mindenkit 

hívunk és várunk szeretettel felekezettől, kortól, társadalmi helyzettől 
függetlenül. Nekünk az ember a fontos, a személy, őt hívjuk, akármilyen 

helyzetben van is.  
 

Milyen kihívásokkal, nehézségekkel, várakozásokkal lehet 
számolni?  

 
Lesz, aki erőpróbának szánja, lesz, aki edzésnek. Lesz, aki felajánlja 

családtagjaiért, egy betegért, szeretteiért, vagy önmagáért. Lesz, aki 
társat keres, lesz, aki közösségre vágyik. Lesz, aki életútja elágazásában 

keres utat, lesz, aki vezekel, de lesz, aki a szép tájért, annak látványáért 

jön. Ahány ember, annyi vágy, annyi várakozás, annyi kérés, és annyi 
felajánlás. S ott lesz a Lélek velünk és akár életre szóló élménnyel is 

megajándékozhat bennünket.  
 



 

 

Ugye elsősorban az egység a cél? Lehetséges ez? 
 

Sohasem volt ennyire magányos az ember és sohasem volt ennyire nagy 
vágya, hogy ne legyen egyedül. Az együttlét már egység. Egy célba 

közösen tartani: egység. Egy szándékot közösen kimondani: egység. 
Együtt lenni és együtt menni egész nap: egység. Együtt énekelni, 

imádkozni: egység. Barátságot, társakat találni: egység. Ez az egység 
nem egy üres idea: ez tapasztalat, ez valóság. Egy évtizede vagyok 

zarándok, tehát mély tapasztalat ez. S azt is tudni kell: Tamás vagyok. 

Olyan, aki csak akkor hisz, ha lát. S én láttam ebben az évtizedben az 
emberi sorsok javulását - hiszen a zarándoklással alkalmat adunk az 

Istennek, hogy belenyúljon a sorsunkba. 
S az egység az egyúttal EGÉSZ-ség is. S mi kell, ha nem ez az embernek: 

barátság, közösség, hozzá méltó társaság, kihívás, egység, egészség és 
beteljesülés? Azonos úton vagyunk. Tehát 1Úton vagyunk: problémáink is 

hasonlóak, a megoldások is hasonlóak.  
 

Az egység már attól megvalósul, hogy ketten, vagy hárman egyet akarnak 
és egyet tesznek. S az Úr is ott lesz az egységben, mert Ő mondta: akik 

összejönnek az én nevemben, ott leszek velük. 
 

Tud történetet mondani a sorsok alakulásáról? 
 

Mennyi szép ilyen van! Például volt két magányos, egyedülálló, társat 

kereső ember. Jól a 30-as éveikben. S a Mária Úton találkoztak, 
megszerették egymást, most a Mária Úton tologatják gyermekeiket. Vagy 

javítóintézetes fiúk, akik a zarándoklaton értették meg, hogy más útra kell 
térniük. Vagy a nyolcvanas években Erdélyből elmenekült asszony, aki a 

zarándoklás révén talált vissza a gyökereihez. Vagy a gyermekét 
elvesztett anya, aki a zarándoklás alatt békét talált. Vagy a sikeres, de 

kiürült fiatal üzletasszony, aki megtalálta újra a családját. Vagy a fiatal 
diplomás, aki hivatásában hamar meghasonlott s a zarándoklás hozta 

vissza. Vagy az alkoholista, aki bár szerette volna kikerülni, de éppen a 
zarándoklás volt, ami új útra lökte... Megdöbbentő, szívszorító történetek. 

Ahány ember, annyi sors és annyi segítség a Lélektől. 
 

S mi a gyakorlat? Hogyan lehet csatlakozni? 
 

Van egy honlap: 1uton.mariaut.hu, itt lehet jelentkezni akár szervezőnek 

is, és lehet regisztrálni zarándoknak is.  
 

Életünk útjai kérdésesek és nyitottak, amíg itt vagyunk a földön. S mi 
döntünk, melyik utat választjuk. Lehet, éppen az 1Úton zarándoklás segíti 

megtalálni a jó, a helyes utat. 
 

 

Szabó Tamás 
elnok@mariaradio.hu 

+36304676444 
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