
Kedves Olvasó!Kedves Olvasó!
„Gyalogolni jó” – írta Móricz Zsigmond. Aki azonban ve-
szi a bátorságot, és elindul zarándokolni, az rá fog jönni, 
hogy zarándokolni még jobb. Egy orvos ismerősöm kér-
dezte egyszer, hogy mi is az a zarándoklat. Azt válaszol-
tam neki, hogy elsősorban egy ragályos dolog. Az ember 
kipróbálja, majd sokaknak elmondja, hogy milyen jó volt, 
és ezzel másokra is átragasztja a lelkesedést. Emellett a 
zarándoklat krónikus is, mert aki egyszer elkezdi, az egy-
szerűen nem tudja abbahagyni. Mostanában több dolog 
is kedvez a zarándoklatoknak: 
kezd divatossá válni az egész-
ség, holott régen az önpusztítás 
volt az. A zarándoklat társasá-
got ad, barátságokat teremt. Az 
ember sokszor olyan magányos! 
A család mellett szükségünk van 
más közösségekre is, amik a za-
rándoklatok alatt nagyon hamar 
kialakulnak. Ezek az utak egy-
szerűséget is jelentenek, hiszen 
lehetőséget adnak a fogyasztói 
társadalomból való kiszakadás-
ra. Mindezek pedig együttesen 
hozzák létre azt a lelki többle-
tet, ami a zarándoklatok sajátja, 
ami többé teszi őket egy egysze-
rű gyalogtúránál. Az embereket 
a Kárpát-medencében a politika elválasztja egymástól. 
A zarándoklat viszont képes összekötni őket. Ha megis-
merjük egymást, a köztünk lévő különbségek mintha meg-
szűnnének. Egy zarándoklatnál jobb lehetőséget pedig 
keresve sem találhat erre az ember. Ezeknek az utaknak 
természetesen az is célja, hogy továbbvigyük a keresztény 
értékeket, hogy az emberek ne feledkezzenek meg róluk 
teljesen. Amikor egy csoporttal utazunk hosszú időn át, es-
ténként felelevenítjük a közösen átélt élményeket. Higgyék 
el: ez képes felemelni az ember tekintetét a földről, hogy 
megláthassa a fontosabb dolgokat is. Csak ne féljünk rá-
lépni az útra!
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Dear Reader,
“Walking is good” – Zsigmond Móricz wrote. Howe-
ver, if you dare and start for a pilgrimage, you will know 
that pilgrimage is even better. A physician friend asked 
me once what pilgrimage actually was. I told him it was 
an infectious thing first of all. You start once, then tell se-

veral people how fine it was, and so you 
stick the enthusiasm to others too. Moreo-
ver, pilgrimage is chronic too because 
once you start it, you can simply not quit it. 
Nowadays, many a thing favours pilgrima-
ges: health starts becoming fashionable, 
although, formerly it was self destruction. 
Pilgrimage gives you company and helps 
you make friends. We are often so lonely! 
Beside the family, we need other communi-
ties too, which very soon form during pilgri-
mages. These tours mean simplicity too as 
they let you break away from consumer so-
ciety. All these together create the spiritu-
al plus characteristic of pilgrimages, which 
renders them more than simple wandering. 
Policy separates people in the Carpathian 
Basin. Pilgrimage is able to connect them. 

During a pilgrimage, the differences between people 
seem to cease. However, that can only come true if we 
get to know each other. You will not find a better oppor-
tunity for that than during a pilgrimage. One of the goals 
of these tours is, of course, to pass on Christian values 
so that people shall not forget about them entirely. If you 
travel with a group for a long time, you recall the com-
mon experiences in the evenings. Believe me: That can 
lift your look from the ground so that you can see more 
important things as well. Do not fear to enter the path.
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