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Az Ezüstnet túracsoportja (12 fő) kellemes sétát tett Máriaremete, szurdok-völgy, Remete-

szőlős útvonalon.   

Máriaremete az egykor önálló Pesthidegkút területén fekszik, ma Budapest II. kerületében, 

az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez tartozik (1993).  

A XVIII. században a mai Svájc területéről, egy Thalwieser Katalin nevű asszony telepedik le 

Pesthidegkúton. Még hazájában nagy tisztelője a híres einsiedelni Máriának, amelynek máso-

latát magával hozza. Úgy érzi, hogy boldog házasságát egy Linzenpold György nevű, jómódú 

emberrel a Boldogságos Szűznek köszönheti, ezért a képet a faluhoz közel egy tölgyfára füg-

geszti. Az erdőt járó emberek sokat imádkoznak előtte. A hagyomány szerint egy budai pol-

gárasszony a kép előtt imádkozva visszanyeri szeme világát. Ennek hírére a XIX. század első 

felében megindul a búcsújárás. A falu földesura, Terstyánszky Ignác előbb egy fa, majd ké-

sőbb egy kőkápolnát építtet ezen a helyen. Ettől kezdve beszélhetünk népesebb zarándokla-

tokról a Remete Mária kegyképéhez. A mai nagyméretű neogótikus templomot Schönner Fe-

renc és Hauszmann Alajos tervei alapján építik fel (1899). A templom előtti téren felállítják 

Krasznai Lajos (1884-1965) szobrait: Szent Imre herceg, a magyar ifjúság példaképe (1930), 

Szent László Magyarország vitéz királya (1938).  

Máriaremete a főváros lakosságának máig kedves, látogatott búcsújáró helye. Erről tanús-

kodnak az oltár köré függesztett márvány hálatáblák, amely Mária élő tiszteletére utalnak.   

A máriaremetei templom jellegzetessége, hogy szentélyében, az oltár mögött megőrzik azt a 

fatörzset, amelyen a kegykép függött. A templomban a búcsújárás jelentőségéhez méltó li-

turgikus teret alakítanak ki, a régi neogótikus oltár a Szűzanya szobrával megmaradt. A ki-

bontakozó Mária-tisztelet jele a XVIII-XIX. század fordulóján a kegykép számára készített 

copfstílusú, aranyozott fakeret. A kép és a hely a „remete" nevet a svájci Einsiedelnről, a kul-

tusz eredeti helyéről nyeri. A megmaradt néhány XIX. századi fogadalmi tárgy közül figye-

lemre méltó az 1838-as pest-budai árvíz alkalmából felajánlott fogadalmi kép, amelyen az ó-

budai Selyemgombolyító látható. A város zajából lelki felüdülést kereső hívek szívesen kere-

sik fel a ligetes erdőben épült kegytemplomot. Szent II. János Pál pápa a „basilica minor” cí-

met adományozza (1991) az egykor önálló Pesthidegkút területén fekvő máriaremetei temp-

lomnak. A kegyhely máig a Boldogasszony búcsújáróhelye, fő célja az ősi Mária tisztelet ápo-

lása és megőrzése. A hely hangulatát meghatározza a templomhoz vezető út jegenyesora. 

 

A hívők Mindszenty-zarándoklatot tartanak (2017.09.16.), a gyalogos zarándokok a Városma-

jorból indulnak Máriaremetére, ahol Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek 

mutat be szentmisét, megáldja Mindszenty József (1892-1975) bíboros, hercegprímás erre 

az alkalomra elkészült szobrát a máriaremetei kegytemplom előtt. A megrendezett zarándok-

lat Mindszenty József hercegprímástól vett jelmondata: „Lángtenger kell az egész magyar 

földre imádságból, hitből és engesztelésből.” Az új, 85 cm-es posztamensen álló, 220 cm ma-

gas, mészkőből készült Mindszenty-szobor Rieger Tibor szobrászművész alkotása. 
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A bíboros, hercegprímás hirdeti meg (1947.09.15.) a Boldogasszony-évet, ennek keretében 

rendezik meg azt a zarándoklatot, amelyen 100000 ember vonul a Városmajorból Máriareme-

tére a bíboros vezetésével. Az erre emlékező zarándoklatot a rendszerváltás után tartják 

meg először, ötévente zarándokolnak a hívek Máriaremetére (1997). 

 

Remete-szurdok földrajzi fekvése alapján a Budai-hegyvidék északnyugati részén Budapest-

tel határosan, nyugat-keleti irányban, Máriaremete és Remeteszőlős között húzódik. Ala-

csony, de élénk arculatú hegyrögök alkotják. Északon a Remete-hegy (423 m), délen a Hosz-

szúerdő-hegy (373 m) határolja. A szurdok nyugat felől az Ördög-árok kapturájánál végződik, 

kelet felől a Pesthidegkúti-medence határolja.  

 

A szurdokvölgy Hűvösvölgyből közelíthető meg, az Országos Kék Túra és a Mária-út is átve-

zet rajta. A máriaremetei-szurdokvölgyet védetté nyilvánítják (1974), majd a Budai Tájvé-

delmi Körzethez csatolják fokozottan védett természetvédelmi területként (1978). Napja-

inkban a Duna-Ipoly Nemzeti Park felügyelősége alá tartozik. 

A szurdok fokozottan védett természeti kincsei: budai imola, pilisi bükköny, bajszos sármány, 

rézsikló, bikapók. Dr. Pápa Miklós (1907-1977) jogász, természetjáró, turisztikai szakíró a 

Remete-szudok természeti értékeinek védelmezője, megkopott emléktábláját felfedeztük. 

 

A Remete-szurdok egy kis erdei romantika, nevét az itt található 20 barlangjáról kapja, me-

lyeket ősi karsztvizek alakítottak ki a Remete-hegy dachsteini mészkövében. A barlangok ka-

landos történetéről az itt feltárt leletek tanúskodnak, a kőkorszaktól kezdve az ókoron és 

középkoron át egészen napjainkig találtak a régészek maradványokat. Profán hasonlattal élve 

a pattintott kőpengétől a konzervdobozig volt itt minden. Az Árpád-házi királyok idejében 

működött a területen pénzhamisító műhely is. A régészek neandervölgyi ősember fogat is 

azonosítottak, a barlangok fokozottan védettek (1982). 

 

A szurdok rejteke remetelak volt, az elérhető források szerint bizonyosan azzá vált az egyik 

barlang (1782). Rendje feloszlatása után egy pálos szerzetes itt talál menedéket, a gyalog-

szerrel könnyedén megközelíthető, a séta során a fák között jól látható Remetebarlangban. 

Ez az egyik legkedveltebb úti cél a fiatal turisták körében, ha éppen nem esik az eső, akkor 

érdemes gyerekekkel is bekukucskálni a barlang száján. Esőmentes jó időben fiatal hegymá-

szók mindenfajta biztosíték nélkül kapaszkodnak fel a meredek sziklafalra. 

 

Egy nagyobb esőzés után elementáris erővel robog le a „hegyekből” az esővíz, vidáman szalad 

végig a szurdok nyomvonalában található Ördög-árok mentén. Esős időben gyönyörködhetünk a 

csörgedező patakban, a Remete-hegy megmászása helyett Remeteszőlős felé vehetjük az i-

rányt, a béke szigete – Bodzaliget Pihenőpark - felé. Nyáron ihatunk egyet a zenélő ivókútból, 

végigsétálhatunk a kialakított Mezítlábas ösvényen, „megillatolhatjuk” a fűszerkert növénye-

it, a gyerekek játszótéren játszhatnak. A felnőtteknek szívet és fület gyönyörködtető pihe-

nőként ott áll egy cseppet sem mindennapi telefonfülke, melynek kagylóját leemelve Örkény 

István (1912-1979) egyperces novellákat hallgathatunk kiváló művészek tolmácsolásában. Az 

ötletet maga az író adja a község önkormányzatának, hiszen Ballada a költészet hatalmáról c. 

egyperces novellában Remeteszőlősön talál nyugalmat egy szívbe markoló verssoroktól meg-

bokrosodott telefonfülke.  Ha előrelátóak voltunk, a hátizsákba forró teán és némi harapniva-

lón kívül egy nélkülözhető könyvet is elrejtettünk, akkor a Könyvmegállóban becserélhetjük 

egy általunk sosem olvasott darabra.  
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