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A magyarországi Szent Jakab zarándokút
szervezõit láttuk vendégül a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtárban 2014. feb-
ruár 5-én. Az útnak Tata is része, ezért is
övezte nagy érdeklõdés a Könyves szerda
elõadást. Már a mûsort megelõzõ hetek-
ben kérdezgették az olvasók, hogy kik
jönnek, kik mesélnek és az út mely sza-
kaszát mutatják be.

Az olvasóterem zsúfolásig megtelt fi-
atal felnõttekkel, idõsebbekkel, sõt ér-
keztek olyan zarándokok, akik a magyar-
országi Szent Jakab zarándokúton
(Budapest– Lébény) kívül a spanyolor-
szági Caminót is végigjárták.

Sinkó Ildikó könyvtárvezetõ köszöntõ-
je után Dukát Csilla, a Szent Jakab Bará-
ti Kör vezetõje röviden ismertette a za-
rándok útikönyv létrejöttét, és köszönetét
fejezte ki mindazon társainak, akik részt
vettek, segítséget nyújtottak ebben. Csil-
la továbbá tájékoztatott arról is, mi a te-
endõ, ha valaki el szeretne indulni az

úton. Hangsúlyozta jelmondatukat is:
„Indulj el, hogy megérkezhess!” Ahhoz,
hogy valahova odaérjünk, mernünk kell
elindulni. A könyv betekintést nyújt az
érintett települések történetébe, felsorolja
a fõbb látnivalókat, a szakrális nevezetes-
ségeket, számszerû információt ad a tá-
volságokról, térképen szemlélteti az 
útvonalat, és lelki táplálék is található
benne.

Simon Dóra társszervezõ képekben
mutatta be, hogyan zajlik egy zarándok-
nap a hajnali útnak indulástól az esti kö-
zös beszélgetésekig, amikor letehetik a
terhüket, amikor valóban Isten tenyerén
érezhetik magukat, és bár itt-ott fizikai
fájdalommal küszködve, de lelkileg meg-
könnyebbülve térhetnek nyugovóra. Lát-
hattunk képeket a zarándokokat fogadók-
ról: egy kisfiúról, aki almával kínálja az
érkezõket, egy idõs nénirõl, aki járóke-
rettel várja õket a faluban és néhány mé-
tert együtt gyalogol velük, vagy azokat a 
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gyermekeket, felnõtteket, akik a helyi
atya vezetésével egészen a halastóig za-
rándokolnak el, hogy a visszautat együtt 
tegyék meg.

A tatai Biczó Eszter a magyarországi
szakasz mellett a spanyolországit is meg-
járta már, bemutatta, mi mindent tartal-
maz egy zarándokhátizsák. Kiderült, ér-
demes minden tisztálkodási, ápolási kel-
lékbõl kis méretût bekészíteni, a ruhane-
mûket kicsire összehajtani, praktikusan
csomagolni. 

Hasznos például az olyan nadrág,
amelynek szára térdnél lecipzározható,
így könnyen lehet a hosszú nadrágból rö-
videt csinálni. A füldugó is elõnyös, kü-
lönösen éjszaka, hogy ne zavarjon a tár-
sak horkolása.

Fontos kiemelni, hogy az út egyénileg
is járható (segítséget nyújt ebben az
A Szent Jakab zarándokút: Budapesttõl
Lébényen át Wolfsthalig címû útikönyv), 
hiszen Budapesttõl, a nullás kilométerkõ-
tõl mintegy kétszáz kilométer megtételét
követõen nyolc nap alatt megérkezhetünk
Lébénybe, a Szent Jakab tiszteletére
szentelt templomba. Vendégeink már
tudják, milyen, amikor több mint egy he-
ti járás után célhoz érnek, amikor bõrig
áznak, de „így is jó”, amikor a hatalmas-
ra duzzadt vízhólyagot kell átszúrniuk,
hogy folytatni tudják a zarándoklatot,
vagy amikor a templomos lovagok nekik
tisztelegve a lébényi templomnál várják
õket.

Az elõadásra olyan érdeklõdõk is el-
jöttek, akik már elhatározták, hogy idén
útnak indulnak. A jelentkezés regisztráci-
óhoz kötött, a nyári zarándoklattal kap-
csolatos információk a szentjakabut.hu
oldalon mindenki számára elérhetõk. ■
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