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A Magyar Zarándokút kialakításának történetét a gondolat felmerülésétől a megtett lépéseken
keresztül, e naplószerűen vezetett krónikában foglaljuk össze, amelyet az út szervezésében,
előkészítésében résztvevők vezetnek. Ez képezi egyesületünk tevékenységének éves beszámolóját
is. Bejegyzéseket azokról az eseményekről teszünk, amelyek fontos lépést jelentenek az út
létrehozásában.

Rumi Imre: Első El Camino (Camino Francés) utamat 2008. április 29-én kezdtem meg
Pamplonában, ahonnan gyalogosan indulva 4 hét alatt érkeztem Santiago de Compostellába.
Majd egy év múlva 2009. április 21-én, Bognár Rudolffal Párizson keresztül St. Jean Pied de Portba utaztam, hogy egy kicsit nosztalgiázva járjam be azt a néhány etapot, amit egy évvel korábban
nem tettem meg és tanulmányozzam az El Camino hálózati jellegű működésének rendszerét.
Már első utamon megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy Magyarországon is minden megvan
ahhoz, hogy egy hasonló zarándokút működjön. Kérdéses volt számomra, hogy van-e szándék és
akarat honfitársainkban, hogy összefogással létrehozzunk egy hasonló zarándokutat itthon.
John Brierley útikalauzában olvasható egy idézet Julius Robert Oppenheimer-től, amelyet azóta is
sokszor elmondok:
„A buta ember távol keresi a boldogságot, az okos megtalálja a saját talpa alatt.”
Hónapokon keresztül foglalkoztatott a gondolat, majd egyszer gyorsan térképre vetettem egy
útvonalat, amely hazai szent helyeket (különleges kisugárzású helyeket) érintve, Esztergomból
vezetett Máriagyűdre.
Az elgondolás alapján, az Út fizikai megtestesítését a zarándokszállások kb. 25 km-enkénti hálózata
és a kijelölt, „felfestett” útvonal adja. A szállásokat, amelyek puritán, csoport-szállások,
önkormányzati összefogással alakítjuk ki és működtetjük minél egyszerűbb hálózati rendszerben. A
fejlesztésük pedig önkormányzati társulások létrehozásával történik pályázatok alapján. Idővel a
működő Út mentén besűrűsödnek a szállások és önfenntartóvá válik a rendszer.
Kőszegi Zoltán, Dabas polgármestere vállalta, hogy az első hivatalos rendezvényt megszervezi a
dabasi Városházán, ahova a Kalocsától északra fekvő, az útvonaltervezet alapján érintett
települések polgármestereit hívta meg. Meglepetésemre, 2009. október 16-án, Dabason szinte
minden meghívott képviseltette magát, több településről a polgármester jött el.
Sikeres dabasi összejövetel hatására 2009. november 27-én, Kalocsán a teljes útvonalon
kiemeltnek tekintett települések polgármestereivel tartottunk konferenciát. A meghívást és
előkészítést Kőszegi Zoltán végezte és Bábel Balázs kalocsai érsek biztosította számunkra a termet.
A kalocsai konferencián részt vettek:
Dr. Dávid László, Polgármester Ráckeve; Berta Zsolt, Polgármester Fajsz; Molnár Gyula, Polgármester Dunavecse;
Hantos Péter, Tanácsos Pest Megyei ÖK.; Bognár Jenő, Polgármester Bátaszék; Lendvai József, Polgármester
Pilisszentkereszt; Eckert Józsefné, Irodavezető Pécs Püspökség; Krahling Szilvia, Programszervező Pécs Püspökség;
Ótos Réka, Elnöki kabinettárs Szekszárd (Tolna megyei ÖK.); Loibl László, Alpolgármester Kalocsa; Németh József,
Alpolgármester Esztergom; Keresztény László, Mvez. főtanácsos Harta; Komáromi Péter, Vez. tanácsa Bács- Kiskun
M. Kgy. Hiv.; Tolonics Gyula, Képviselő, Frakcióvezető Szentendre; Szabó László, „Aktivista” Budapest XII. ker.

A kalocsai konferencián megállapodtunk abban, hogy minden érintett települést, polgármestert
személyesen felkeresünk.
2009. december 12-én megtartottuk a Magyar Zarándokút Egyesület alakuló ülését.
2009. december 13-án Máriagyűdre utaztunk, az érkező állomást megtekinteni.
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2009. december 14-én tárgyaltunk Bognár Jenővel, Bátaszék polgármesterével, aki fontosnak
tartotta, hogy Bátaszék hálózati pontja legyen a zarándokútnak és biztosított minket arról, hogy a
település ki fog alakítani egy zarándokszállót. Majd találkoztunk Eckert Józsefnével a pécsi
Püspökség irodavezetőjével, aki több javaslatot tett az út kijelölésére.
Első egyesületi ülésünkön, 2010. január 9.-én több elvégzendő feladat szétosztásában állapodtunk
meg.
2010. január 22-én a Pécsi Püspökségen ismertettük javaslatainkat. Hivatalosan felkértük Eckert
Józsefnét (Marikát) a Pécs környéki útvonal kiválasztásával. 2010. január 23-án Bognár Rudolf,
Szabó-Kalmár Éva, Szabó László társaságában részt vettem a magyar zarándok egyesületek
Mocsán rendezett találkozóján. Más-más területen ugyan, de hasonló céllal működő civil
szerveződések nagy érdeklődést mutattak munkánk iránt és kölcsönös együttműködésben
állapodtunk meg.
2010. január 27-én Kőszegi Zoltánnal és Bognár Rudolffal együtt tárgyaltunk Budapest XII.
kerületének polgármesterével, Pokorni Zoltánnal. Lehetőség mutatkozott arra, hogy a XII.
kerületben önkormányzati épületben kialakuljon egy zarándokszállás, amely fővárosi bázis állomás
is lehetne egyben. Szabó-Kalmár Éva vállalta, hogy a tavasz első napjaiban bemutatja a lehetséges
épületeket. A városházán megtartott tárgyalás után találkoztunk dr. Szabó Tamással a Mária út
Egyesület elnökével, aki meglepetésünkre gyakorlatilag a két egyesület fúzióját ajánlotta fel.
Együttműködésünkről biztosítottuk, de időt kértünk, hogy az egyesületünk tagságával ezt
nyugodtan végigtárgyalhassuk.
Bognár Rudolf: 2010. február 2-án Pécsre utaztam, ahol a Mária Út helyi képviselőivel
egyeztettük az útvonalat. Máriagyűd-Bisse-Pogány-Pécs-Püspökszentlászló-Mecseknádasd-ÓfaluCikó-Grábóc-Szekszárd útvonal tűnik a legjobbnak. Megállapodtunk, hogy ezt az utat bejárjuk
közösen április első napjaiba. Addig is tájékoztatjuk egymást az eseményekről.
2010. február 3-án megbeszélést folytattam Siklós alpolgármesterével, Kozma Sándorral.
Elmondtam, hogy levélben fogjuk jelezni, hogy Máriagyűdön meglévő, volt Mária szálló épületét
szeretnénk zarándok szállásként hasznosítani.
Ezt követően megbeszélést tartottam Szabó Péterrel a pécsi önkormányzat dolgozójával.
2010. február 5-én Esztergomban találkoztam Zoltai Dániellel, a GRAN TOURS
ügyvezetőjével, akivel az induló állomás adminisztrációs teendőiről beszéltünk és felmerült az
működő irodájuk bevonása.
2010. február 5-én megbeszélést folytattam Bognár Jenővel, Bátaszék polgármesterével. A
tárgyaláson részt vett Sümegi József, aki kezdeményezte egy alternatív út kialakítását, SzekszádVárdomb-Bátaszék-Báta-Dunaszekcső-Mohács-Szajk-Máriakéménd-Villány-Máriagyűd útvonalon.
Ezen az útvonalon sok meglévő szállás található, amelyeket jól lehetne hasznosítani.
Rumi Imre: 2010. február 1-én tárgyaltam dr. Dávid Lászlóval, Ráckeve polgármesterével, aki
egy magánszállást működtető olyan ismerősét hívott fel. Megállapodtunk, hogy megtekintjük az
épületet. Szóbeli ismertetés alapján zarándokszállásnak alkalmas magán albergue alakulhat ki
Ráckevén.
Ugyanezen a napon dr. Szalay Lászlóval, Dunaharaszti polgármesterével találkoztam, aki
sajnálatos módon, nem tudott segíteni az út kialakításában.
2010. február 11-én Szigetszentmiklós polgármesterével, Szabó Józseffel Bognár Rudolf és
Szesztai György tárgyalt. Szigetszentmiklóson nagyon pozitív fogadtatása volt a zarándokút
létrehozásának és lehetőség kínálkozik önkormányzati zarándokszálló kialakítására.
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2010. február 13-án egyesületi közgyűlést tartottunk. A kötelező adminisztráción túl
megállapodtunk, hogy a korábban lehatárolt útvonal szakaszok és feladat szétosztás alapján
folytatjuk az előkészítő munkát.
Az Egyesület honlapja a www.magyarzarandokut.hu címen elérhetővé vált, melyen hamarosan
minden információ megtalálható lesz, illetve kialakítunk egy új, tervezett arculatot.
2010. február 19-én Ráckevén megtekintettem az Oázis Park Motel épületét, amelyet a ráckevei
polgármester javasolt zarándokszállásnak. Az épület, különböző méretű 2-4-6 ágyas szobákat
tartalmaz, csoportos mosdókkal. Található az épületben reggeliző étkezde és több közösségi
helyiség is, így teljesen megfelel magán albergue céljára. Boda Attila a motel tulajdonosa és
üzemeltetője nyitott az együttműködésre és kész fogadni a zarándokokat.
2010. február 22-én Dabas-Sáriban Kőszegi Zoltán megmutatott egy önkormányzati tulajdonú
épületet, amely alkalmas lehet zarándokszállásra. Az épület felújításra szorul, amit túlnyomó
részben esetleg közösségi munka felajánlásával elvégezhetünk. Ezt követően a dabasi mezőőr,
Homoki Iván kalauzolásában megtekintettük a Ráckeve irányába vezető gyalogutat. Az Út
csatornákkal, árkokkal szabdalt, mocsaras területen, rendkívül romantikus környezetben vezet a
Kiskunsági Nemzeti Park északi határán.
2010. március 6-án egyesületi elnökségi ülésen megkezdtük a munkazarándoklatok előkészítését.
2010. március 8-án Fajsz, Kalocsa, Harta, Dunavecse polgármestereit kerestük fel.
2010. március 28-án megkezdődött az első munkazarándoklat. A Pécsi Püspökség szervezésében,
2010-ben április 10-én került sor, az évenként megrendezett Pécs-Máriagyűd zarándoklatra,
melyhez Egyesületünk is csatlakozott. Sőt munkazarándoklattal kiegészítettük az eseményt.
Egyesületünk néhány tagjával, 2010. március 28-án Budapestről indulva, gyalogosan jártuk be a
tervezett Magyar Zarándokút nyomvonalát Máriagyűdig. Az Út mentén több településen,
hosszabb-rövidebb szakaszokra csatlakoztak önkormányzati vezetők és helyi lakosok is a
zarándoklathoz. Munkazarándoklat keretében, GPS-en és térképen is rögzítésre került az előzetesen
tervezett útvonal. Megszerzett helyszíni tapasztalatok alapján kerül sor a nyomvonal
véglegesítésére, az etapok hosszának meghatározására és a lehetséges zarándokszállások helyeinek
kijelölésére.
Az indulásnál, mintegy 20 főből álló csapat futott össze. Főként egyesületünk tagjai és több
meghívott építész kollégám jött el. Az önkormányzat részéről jelen volt Pokorni Zoltán
polgármester és Fonti Krisztina önkormányzati képviselő, akik a XII. kerület központjáig elkísértek
bennünket. Április 10-én rengeteg tapasztalatot szerezve érkeztünk meg Máriagyűdre, a
Püspökségi Zarándoklat résztvevőivel együtt.
A megérkezés fantasztikus, akárcsak a spanyol El Camino-n. Zarándok szálláshelyünk elfoglalása
után ünnepi szentmise következett, majd közös vacsora, ahol már a Magyar Zarándokút
kialakításával kapcsolatos következő tennivalókat vettük sorra.
A munkazarándoklat elérte célját. Meggyőződtünk arról, hogy az elképzelt útvonal lényegében jó és
megvalósítható. Rögzítettük azokat a pontokat, ahol korrigálni kell a tervezett nyomvonalat. Több
településen már azokat a helyeket is megtekintettük, ahol majd a zarándokszállás alakulhat ki.
A megtett, mintegy 360 km hosszú út során szinte minden állomáson találkoztunk önzetlen,
segítőkész, jóindulatú és kedves emberekkel. Az érintett településeken rendkívül nagy összefogás
érezhető egy hazai zarándokút kialakításának érdekében.
Április 23-án az északi szakasz bejárására indultunk. Esztergom – Dobodókő, Dodogókő –
Szentendre, Szentendre – Budapest szakaszok bejárása történt meg. Sajnálattal kellett
megállapítani, hogy Szentendre megközelítése és elhagyása is rendkívül kedvezőtlen a gyalogos
zarándokok számára. Nagyon hosszú szakaszokon aszfalt burkolaton kell gyalogolni.
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Április 30-án egyeztettünk és megállapodtunk Baán Csaba zarándoktársunkkal, hogy
megszervezzük számára az út bejárását és tapasztalatairól egy könyvet ír, amely 2010 végén, vagy
2011 elején megjelenik.
Május 13-án kezdődött meg Baán Csaba, élménygyűjtő útja, Csillagok útján – munkazarándoklat
címmel. Próbáltunk minden segítséget megadni a sikeres élménygyűjtéshez. Több szakaszon
elkísértük Csabát. Együttesen állapítottuk meg, hogy a Magyar Zarándokút nyomvonala
fantasztikusan jó. Ennek ellenére a könyv sajnálatos módon nem készült el.
Június 12-én ismételten bejártuk Dabas-Ráckeve szakaszt. Próbáltunk egy jobban járható,
biztonságosabb nyomvonalat találni, de helyenként akkor is belvizes területekbe botlottunk.
Július 21-én és 22-én Bognár Rudolffal ismételten önkormányzati helyszíneléseket folytattunk. A
lehetséges zarándokszállásokat tekintettük meg a pilisben, majd az alföldön.
Augusztus 12-15-ig egyesületünk több tagjával Bösztörpusztán jártunk, a Magyarok Országos
Gyűlésén, ahol lehetőséget kaptunk arra, hogy a Magyar Zarándokutat bemutassuk.
Szeptember 3-án Spanyolországba utaztunk Szesztai György kollégámmal kocsival, korábban
megrendelt kagyló szoborért. Bognár Rudolf repülővel utazott ki és Santiago de Compostellában
találkoztunk.
A spanyolországi El Camino és a Magyar Zarándokút közötti „kapcsolati szálak” kifejezése
érdekében Galíciából, az El Camino jelképét, egy kagylószobrot szállítottunk haza, amelyet a
Magyar Zarándokút mentén állítunk fel. A hazaszállított szobrot a Szent Jakab út mentén lévő
kőbányából származó gránit tömbből faragták, majd Santiago de Compostellában az érsek titkára
megáldotta. Ez az első olyan köztéren elhelyezhető alkotás lesz, amely az El Camino és a Magyar
Zarándokút közötti rokonságot kifejezi. A szobrot a Magyar Zarándokút egyik fontos pontjára
helyezzük el. Kalocsa polgármestere befogadta a szobrot, és bízom benne, hogy lehetőség nyílik
arra, hogy Magyarország első zarándokúti emlékhelye kialakuljon.
Október 9-én egyesületi elnökségi ülésen megkezdtük a Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társulás megalapításának előkészítését. Időközben lebonyolódtak az önkormányzati választások,
így ismét több települési polgármestert kerestünk meg, akikkel személyes egyeztetést tartottunk az
önkormányzati társulás alapításáról.
November 25-én az Országházban megalakult a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás.
Huszonnégy önkormányzat alapításával létrejött társulás, a spanyolországi El Camino mintájára
hozza létre az Esztergomtól Máriagyűdig tartó, mintegy 420 kilométer hosszú Magyar
Zarándokutat. Magyarországon példátlan ez az összefogás. Az alapító önkormányzatok 5 megyéből
és a fővárosból érkeztek. Ilyen hosszan elnyúló területi kiterjedésű közös fejlesztési cél érdekében
eddig még nem társultak települések hazánkban. Az ünnepélyes alakuló ülésre több egyházmegyei,
megyei önkormányzati és később kapcsolódni kívánó települési vezető jelenlétében került sor.
A társulás alapító tagjait képviselő polgármesterek a Társulási Tanács elnökének egyhangúlag
Kőszegi Zoltánt, Dabas város polgármesterét, országgyűlési képviselőt választották meg. Mellette
három elnökhelyettest bíztak meg: Pokorni Zoltánt, Budapest XII. kerület, Török Ferencet, Kalocsa,
valamint dr. Bíró Ferencet, Pécsvárad polgármesterét. Az alakuló ülésen zárszót mondott dr. Kövér
László, az Országgyűlés elnöke, aki kifejezte egyetértését a zarándokút létesítésével, és annak
társadalmi fontosságát hangsúlyozta.
Ezt követően a társulás adminisztrációjában és szervezési munkáit segíti egyesületünk.
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A Magyar Zarándokút kialakításának koncepciója, közhasznú célja
A Magyar Zarándokút Egyesület és a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás is azzal a fő
céllal alakult, hogy létrehozzon egy, a spanyolországi El Camino-hoz hasonlóan hálózati jelleggel
működő, a hazai kulturális hagyományokon alapuló magyar zarándokutat. A cél megvalósítása
társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű feladat. Egyértelművé vált számunkra, hogy
hazánkban is minden feltétel adott egy hasonló Út kialakításához.
A történelmi Magyarországot már a középkorban észak-déli és kelet-nyugati irányban is átszelték
zarándokutak.
A Magyar Zarándokút hazai szent helyeket (különleges kisugárzású helyeket) érintve,
Esztergomból vezet Máriagyűdre, egyes szakaszai megegyezhetnek majd a Czestochowa –
Medugorje között tervezett nemzetközi zarándokúttal.
Az Út fizikai megtestesítését a
zarándokszállások kb. 25–30 km-enkénti hálózata és a kijelölt, „felfestett” útvonal adja. Az útvonal
többnyire földutakon, turista ösvényeken a természetben vezet, de a közbeeső településeket érinti.
A szállásokat, amelyek olcsó, puritán, csoport-szállások, önkormányzati, egyházi és civil
összefogással alakítjuk ki és működtetjük minél egyszerűbb módon. Fejlesztésük pedig
önkormányzati társulás létrehozásával történik, pályázatok alapján. Idővel a működő Út mentén,
megjelennek a differenciált szolgáltatást biztosító magánszállások és önfenntartóvá válik a
rendszer.
A tervezett zarándokút teljes hossza mintegy 420 km. Átlagos tempóban haladva 18 nap alatt lehet
végigjárni. A teljes útvonal hosszának fele hegyvidék, fele pedig alföldi sík terep.
Hálózati alappontként (ahol már kezdetektől igénybe vehető szállás) szerepelnek az alábbi
települések: Esztergom, Pilisszentkereszt-Dobogókő, Pilisszentiván, Budapest XII. és XXII.
kerülete, Szigetszentmiklós, Dabas, Ráckeve, Dunavecse, Harta, Kalocsa, Fajsz, Szekszárd, Ófalu,
Mecseknádasd, Pécsvárad, Püspökszentlászló, Pécs, Máriagyűd. Alternatív útvonalakkal elérhető
lesz Szentendre, Bátaszék, Báta, Mohács is.
A jelentősebb településeken zarándok-útlevelet lehet kiváltani. Ez jogosít fel a zarándokszállás
használatára. Zarándok-útlevéllel igazolt, 100 km gyalogos zarándoklás után, zarándok oklevél
kérhető.
A zarándokutat bármilyen (vallási, ideológiai, bőrszín szerinti, stb.) megkülönböztetés nélkül
mindenki bejárhatja, aki elfogadja szabályait. A zarándoklatok régen vallási keretek között
működtek, ma már sokkal inkább kulturális alapokon nyugszanak, de bízunk abban, hogy az
egyházak továbbra is nyitottak lesznek a zarándokok iránt.
Az Út teljes hossza teljesíthető több szakaszban, akár több év alatt is. Tapasztalataink szerint egy
hét zarándoklat kell ahhoz, hogy érezhetővé váljon a hatása, amely előre pontosan nem
definiálható. Noha az Út különböző embereknek mást és mást jelenthet, hisszük, hogy morális és
mentális „tisztító – rendező hatása” vitathatatlan.
Az emberek már régen megtapasztalták, hogy bizonyos helyszínek különleges erővel rendelkeznek,
hatással vannak az ott lévőkre, befolyásolják gondolataikat.
Ezek a különleges (szent) helyek megtalálhatók Magyarországon is. Például az útvonalba eső
Pilisben, a Kiskunsági Nemzeti Parkban, vagy akár a Mecsekben.
Mai rohanó világunkban egyre többen érzik a céltalanságot, kiábrándultságot, egyre nagyobb a
stresszben és letargiában élők száma. Szinte mindenki keres valamit (saját utat, életcélt, hivatást,
társat, boldogságot, Istent). Az Út bejárása lehetőséget ad arra, hogy szakítsunk mindennapjaink
nehézségeivel, feledjük el a hétköznapok problémáit, kicsit távolabbról szemléljük saját életünket,
és kerüljünk közelebb ahhoz, amit keresünk.
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Noha nagy érdeklődés követi az előkészületi munkánkat, tudjuk, hogy az Út megnyitásának
pillanatában nem számíthatunk arra, hogy egyből tömegek indulnak el a zarándokúton. Célunk,
hogy öt év alatt elérjük azt, hogy tízezer zarándok végigmegy a Magyar Zarándokúton. Akkortól a
rendszer önfenntartóvá, önfejlesztővé válik.
Tekintettel arra, hogy a zarándokúton a mentális kikapcsolódás, felfrissülés garantált, az út
végiggyalogolása pedig nem jelent nagyobb költséget annál, amit az ember otthon költ magára,
biztosak vagyunk benne, hogy idővel keresetté válik.
Egyesületünk néhány tagjával, 2010 márciusában Budapestről indulva, munkazarándoklat
keretében, gyalogosan jártuk be a tervezett Út nyomvonalát Máriagyűdig. A próbazarándoklaton,
több településen, hosszabb-rövidebb szakaszokra elkísértek minket önkormányzati vezetők és helyi
lakosok is. Csatlakozott hozzánk többek között Pokorni Zoltán (Budapest XII. kerületi), Szabó
József (szigetszentmiklósi), Kőszegi Zoltán (dabasi), Dr. Dávid László (ráckevei), Molnár Gyula
(dunavecsei), Berta Zsolt (fajszi) polgármester.
A munkazarándoklat elérte célját. Meggyőződtünk arról, hogy az elképzelt útvonal túlnyomó részt
jó és megvalósítható. Rögzítettük azokat a pontokat, ahol korrigálni kell a tervezett nyomvonalat.
Több településen már azokat a helyeket is megtekintettük, ahol majd a zarándokszállás alakulhat ki.
Az érintett településeken rendkívül nagy összefogás volt érezhető egy hazai zarándokút
kialakításának érdekében.
Később bejártuk a tervezett északi részt is és együttesen állapítottuk meg, hogy a tervezett hazai Út
sok tekintetben (szépségében és hatásában is) túltesz a spanyol El Camino-n.
Még 2010-ben megkezdődik az útvonal felfestése.
Szervezzük egyesületi csoportjainkat. Nemrégiben Dabason alakult meg első városi szervezetünk,
amelyet az érdeklődésre tekintettel, várhatóan több települési csoport megalapítása követ majd.
Galíciában, Santiago de Compostellában megszentelt, gránitból faragott kagyló szobrot szállítottunk
haza és Szent Jakab szobrot rendeltünk, melyek a Magyar Zarándokút mentén kerülnek felállításra.
Az Országházban, 2010 november 25-én megalakult a Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társulás. Az ünnepélyes alakuló ülésre dr. Kövér László az Országgyűlés elnöke, valamint több
egyházmegyei, megyei önkormányzati és később kapcsolódni kívánó települési vezető jelenlétében
került sor.
Az Út 2011 tavaszán nyílik meg, előtte márciusban egy országos konferencia kerül megrendezésre a
Magyar Zarándokút részletes bemutatására.

Érd, 2011. február 1.
Rumi Imre
Magyar Zarándokút Egyesület elnöke
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