
A Via Mariae Polgári Társulás 2021-es Közgyűlése 

(gondolatok) 
  
  

  A 2011-es Mátraverebély – Szentkút-i zarándoklat – a MÚ szlovákiai 
szakaszának építésére való felkérés a magyarországi Máriaút 
Közhasznú Egyesülettől; cserkészek megszólítása; kezdeti lelkesedés, 
majd lemorzsolódás, új barátok megismerése és bevonása a munkába; 
  Kapcsolatfelvétel a KST-vel; kezdeti nehézségek és bizalmatlanság 
a  KST (Klub slovenských turistov) részéről; ma már kölcsönös 
elfogadás, tisztelet és segítségnyújtás, (habár aránylag nehézkesen); 
Az Ipolyság – Hontnémeti, 40 km-es szakasz kijelölése a kék turista-
útjelzéssel (5 évig tartott); A 4 nyelvu (szlovák, magyar, lengyel, angol) 
táblák elhelyezésének megbeszélése, kb. 5 km-ként a Máriaút 
fővonalának teljes hosszán, az egyes irányjelző oszlopokon  a táblák 
felirata: „Kozép-európai Máriaút“; A KST ennek megvalósítására már 
többször ígéretet tett, remélhetőleg 2021-ben a táblák le lesznek 
gyártva, és el lesznek helyezve; a közelmúltban a  Máriaút szimbóluma, 
a stilizált „M“ betű bekerült a szlovákiai útjelzo-szabványba (STN 01 
8025); Mivel a KST-nek egy jól kiépített tagsági hálózata van,  a 
Máriaút fővonalának mentén, ajánlott, hogy a Máriaút Európai Útjával 
kapcsolatosan, a KST is számításba jöhető partnerként szerepeljen; 
  Az egyházzal való kapcsolatunk jó, rendszeres meghívást kapunk 
Orosch János érsekhez, az évente sorra kerülő zarándokvezetők 
találkozójára; A megszólított lelki atyák nyitottak a zarándoklás 
gondolatát illetoen, és ezidáig valahányszor készségesen segítettek; 
  Az érsek úrral történt találkozókra meghívást kaptak az ún. 
Slovenská mariánska cesta“ – Szlovák Máriaút képviselői is. Ok 
elsosorban kerékpáron zarándokolnak, Szlovákiában egy körutat 
alakítottak ki kelet - nyugati irányban, s ezzel kapcsolatosan egy 
könyvet is kiadtak. A Máriaút Európi Kultúrális Útjával kapcsolatosan 
talán hasznos lenne, mint számításba jöhető partnerrel, felvennünk 
velük is a kapcsolatot;   
  Bejártuk és bemértük (GPS koordináták) a szlovákiai fővonalat 
(Ipolyság – Trstená, kb. 250 km), nagyrészt stabilizáltuk annak 
irányvonalát; van áttekintések a szálláshelyekrol. Néhány szakaszon 
viszont nincs semmilyen útjelzés, az árvai szakasz, a főúton nagyon 
forgalmas, itt megfontolandó a vonalvezetés módosítása; 
  2013-ban megalapítottuk a Via Mariae Polgári Társulást. Évente 
megszervezzuk a PT értékelo kozgyulését, éves eseménynaptárt 
hagyunk jóvá...; folyószámlával rendelkezunk    
  A zarándoklás gondolatát ezidáig elsősorban regionálisan 
terjesztettuk illetve valósítottuk meg – Csallóköz, Mátyusföld, Zoboralja, 
Ipolyság, Érsekújvár és Párkány vidéke; Az elmúlt 10 évben aránylag 
szép számú zarándoklatot szerveztünk, az évente megrendezésre 
kerülő 1Úton Nemzetkozi Zarandoknapb szintén tevékenyen 
kapcsolódtunk be; 
  Zarándok-énekeskönyvet jelentettünk meg, 2014 és 2019 között 
negyedévente kiadtuk az érsekújvári magyar katolikus közösség lapját 



az ECCLESIA-t, propagációs anyagokat gyártattunk le (szórólapok, 
jelvények, trikók, zászlók, matricák...) 
  Néhány évvel ezelőtt meglakult a szlovákiai zarándok-szervezetek 
uniója az ún. APO, kb. 6 tagszervezettel. Ennek a csoportosulásnak 
a létezése a Szlovákiai Puspokkari Konferenciának is be lett mutatva.  
Sajnos, elsosorban a humánerőforrás helyzetünkre való tekintettel, 
ebbol az unióból később, kiléptünk, és nem csupán mi, hanem, 
bizonyos okokra hivatkozva, más szervezetek is. 
  Találkoztunk a szlovákiai Szent Jakab Út képviselőivel – a Tekovská 
Breznica és Besztercebánya között  (80 km) kozos útvonalon vezetjuk 
a zarándok-útvonalat; 
  Egy 10 km-es tanösvényt hoztunk létre Kürt és Szőgyén között, ezen 
is népszerűsítve a MÚ és a zarándoklás  gondolatát . 
  Az észak-déli, Šahy (Ipolyság) - Staré Hory (Óhegy) - Trstená 
(Árvanádas)  fovonal fejlesztése: el kell gondolkodnunk azon, mire 
vagyunk képesek a jövőben. Szlovákiában egy számbelileg kisebb 
nemzet tagjaiként hoztunk létre egy polgári társulást, melynek még 
a pecsétje is hirdeti az általunk felvállalt értékrendet: 
a kereszténységünket és magyarságunkat: „Per Mariam ad Jesum – 
Občianske združenie – Polgári Társulás – Via Mariae" - ez a pecsét 
szövege. Azt is elmondhatjuk – legalább is én úgy gondolom, - hogy 
a Máriaút egy hungarikum. Mivel a Kárpát-medencében valósul meg, 
lelki gyógyulást hozhat azokra a sebekre, amelyeket elsősorban mi, 
magyarok, szenvedtünk el az elmúlt évek folyamán. Azt is hiszem 
ugyanis, hogy, ha ez, tehát egy Trianon-féle békediktátum, a történelem 
folyamán, egy más nemzettel történt volna meg, annak a nemzetnek 
a fiai és lányai ugyanolyan fájdalmat és igazságtalanságot éreznének a 
szívükben, mint mi. Természetesen, az életnek tovább kell mennie, 
tesszük a tőlünk telhetőt – szeretettel és a jelenlegi körülményeket 
tiszteletben tartva. 
Úgy gondolom, ha a regionális működésból kilépve, szélesebb körben, 
a szlovákiai köztudatba akarjuk eljuttatni a MÚ gondolatát, létét, és azt, 
hogy az úton zarándokoljanak, vagy csupán egyszeruen, járjanak az 
emberek, a következőkre lesz szükség: a Jó Isten áldására, kitartó, 
következetes és rendszeres (napi) munkára, aktív munkatársakra, 
rendszeres egyeztetésre egymás között, a témában érdeklelt állami 
szervezetekkel való kapcsolatfelvételre és konzultációra (illetékes 
minisztérium, megyei, városi önkormányzatok, turisztikai intézmények, 
iskolák...) helyi közösségek – szakaszfelelősok, plébánosok, a KST 
regionális – járási klubjaink megszólítására...és mi szintén nagyon 
fontos: türelemre.  
Ha úgy gondoljuk tehát, hogy elindítjuk ezt a folyamatot, mindenkit 
kérek, gondolkozzunk el, hogyan valósítjuk majd meg a gyakorlatban 
ezeket a lépéseket. 
A közelmúltban elindult a Máriaút Európai Kulturális Úttá való elismerés 
folyamata. Úgy gondolom, hogy számunkra, felvidéki magyarok 
számára, egy megtiszteltetés, hogy szerény munkánkkal, részesei 
lehetünk ennek a folyamatnak. Viszont, a témával kapcsolatosan 
fontos, hogy a Máriaút szlovákiai szakasza is egy jól kiépített 
infrastruktúrával, tagsággal, erkölcsi és anyagi háttérrel rendelkezzen, 



tehát fontos, hogy valamennyi tekintetben és hosszú távon, egy biztos, 
járható zarándokutat nyújthassunk az érdeklődők számára. Úgy 
gondolom, hogy ennek eléréshez ki kell lépnunk  a regionális szintrol, 
és meg kell szólítanunk, meg kell kérnünk a szlovák testvéreket is, 
hogy segítsenek. Ez immár ugyanis,  - annak ellenére, hogy  a gondolat 
Magyarországról indult el – már nem lesz csupán a magyarok ugye, de 
a közép-európai nemzetek közös összefogását jelenti majd, - 
remélhetőleg, hosszútávon. 
Végezetül tehát fel kell tennunk magunkban a kérdést: mi a Via Mariae 
Polgári társulás tagjai, a felvidéki MÚ építoi, mennyire vagyunk képesek 
részt vállalni ebbol a munkából, és mennyire akarjuk, hogy ennek 
a műnek a részesei legyünk? 
Kérjük az Urat, hogy mutassa meg számunkra az Ő akaratát! 
  
Barátsággal 
  
T. András 

 


