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Mikrokozmosz 

 

 

 

Ha sétára indulok el, 

megérkezem csavarogva. 

Otthon is, mintha 

utaznék. Örökös 

huzatban duhog az 

ajtóm, nyit s zár 

titkos légköröket. 

Lógó fejjel lépkedek 

át a folyókon két 

küszöb között. Mint 

egy sokszögű szatellita, 

látok mindent, ami 

történik alattam, de 

nézni a semmit szeretem:  

cserébe kapom a dolgok 

arcát s változásaikat. 

S régóta tudom, hogy 

csavargók kezében a 

haza puha zsömle 

s az álom a vakoké 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

„… mindenki útja egyetlen is lehet” 

(Vasadi Péter: Egyetlen út) 

 

 

Útravaló 

(rendhagyó bevezetés) 

 

 

 Minden valamirevaló könyv előszóval kezdődik, aminek természetesen 

rengeteg funkciója van, megírásához kell némi felkészültség, és általában az 

Olvasóhoz szól. Én azonban csak egy egyszerű zarándok vagyok, nem értek az 

ilyesmihez, és szeretném elkerülni a formaságokat, amelyek oly kevéssé 

illenének a témához, és hozzám. Ezért egyszerűen csak ennyit kérek: ne legyél 

„Olvasó”, legyünk útitársak! Gyere velem, járjuk be együtt Szent Jakab Útját! 

 Ilyen nagy út előtt azonban nem árt felkészülni, és mivel, kedves 

Útitársam, a csomagolás és hátizsákcipelés fáradalmaitól megkíméltelek, 

útravalóként már csak egy kis előzetes információval terhellek, hogy tudd: hová 

megyünk? 

 

Egy kis történelem 

 

 

 Szent Jakab Útján (spanyolul: Camino de Santiago) bizony milliók 

lábnyomát fogjuk követni, s ez az út jelenleg is maga a Történelem, 

jelenvalóként eleven múlt. És nem csupán Spanyolország, hanem az egész 

európai civilizáció évezredes múltja ez, ma is érvényes európai, keresztény 

értékek hordozója, közvetítője, s szimbóluma. Mondhatnánk úgy is, hogy a 

kontinens egyik kulturális „főútvonala”, véleményem szerint még napjainkban 

is, bár most már közvetettebben, „láthatatlanul”. Az európai kereszténység 

számára pedig vitathatatlan a jelentősége: Santiago de Compostela 

fontosságában csaknem egyenrangú Rómával és Jeruzsálemmel, és manapság is 

a világ minden pontjáról érkező zarándokok tízezrei keresik fel évente ezt a 

szent helyet. 

 

Ki volt hát Szent Jakab? 

 

 

 Legtöbbünk számára egyszerű a válasz: Jakab Zebedeus fia, János fivére, 

a tizenkét apostol egyike. Valószínűleg az i. század I. században élt, és Jézus 

kereszthalála után ő is elindult, hogy távoli vidékeken terjessze az 

Evangéliumot. Vándorlásai során az Ibériai-félszigetre is eljutott, ami akkoriban 

Hispánia néven a Római Birodalom egyik provinciája volt. Több éven át hirdette 

az Igét, dokumentumok tanúsága szerint főként a mai Valencia, Zaragoza és 



 

 

Galícia környékén. Később visszatért Jeruzsálembe, ahol i.sz. 44-ben Heródes 

lefejeztette, holttestét vadállatok prédájául hagyta, ám hűséges tanítványai és 

követői megőrizték maradványait, s a korabeli szokásnak megfelelően arra a 

helyre szállíttatták, ahol utoljára prédikált, tehát a mai Galícia területére. Ez 

egyébként az egyik homályos pontja a történetnek, mivel a kivégzés után csak 

annyi bizonyos, hogy a Szent holttestét Jaffa kikötőjében hajóra rakták, ezután 

800 éves csend következett, amelynek angyali flottákról, márványhajókról, a 

Sátán küldte sárkányokról, alattomos tengeri szörnyek támadásairól, s 

mindenféle égi csodákról szóló legendák keletkezését köszönheti a keresztény 

utókor. 

 

 

Szent Jakab sírjának felfedezése 

 

 

 Örök álmát aludta tehát Szent Jakab (egyelőre még titkos, vagy elfeledett 

sírhelyén), miközben fontos történelmi események színhelye lett Ibéria: 711-től 

afrikai muzulmán seregek szállták meg a Félszigetet, és – szinte teljesen 

meghódítva azt – bizony ott is maradtak még bő hétszáz évig. Északon azonban 

keresztény kisállamok sora jött létre, amelyek megkísérelték visszaszorítani az 

arab hódítókat. A Reconquistának újabb és újabb lendületet adtak az arab 

trónviszályok és a pápa által szentesített keresztes hadjáratok, míg végül 1492-

ben, Granada visszafoglalásával megszületett a végső győzelem. 

 813-ban egy Pelayo nevű ember érkezett a Sar folyó melletti Libredón 

erdeibe, hogy ott remeteként élje le életét. Felfedezett egy római, és egy vizigót 

temetőt, majd csillagesőt látott hullani az erdő egy pontjára. Ezt égi jelnek vélte, 

és odasietvén egy régi sírhelyet talált. Erről hamarosan beszámolt a helyi 

püspöknek: Teodomironak, aki megállapította, hogy az elfeledett sírboltban 

Szent Jakab apostol holtteste nyugszik. A csillagzápor csodájáról kapta azután 

nevét a hely: ’campus stellae’ („csillagmező”) – Compostela. Teodomiro püspök 

szerint a Szent földi maradványait Palesztinából Iria Flavia (a mai Padrón) 

kikötőjébe vitték, és onnan szállították tovább jelenlegi helyére. A püspök 

eredetinek ismerte el az Apostol mellé temetett két tanítványa, Teodor és Atanáz 

sírját is. 

 Tudomást szerzett a dologról az ottani király, a kegyes II. Alfonz is, aki 

(felismervén, hogy a Visszahódítás ügyének hasznára válhat egy szent patrónus) 

templomot építtetett az Apostol mauzóleuma fölé. A munkálatok 829-ben 

kezdődtek meg, és a szent hely híre hamarosan elterjedt egész Európában. A 

Reconquista véres küzdelmei során egyre több csodát és győzelmet 

tulajdonítottak Szent Jakabnak, aki ekkoriban nyerte el a ’Mórölő’ (Santiago 

Matamoros) melléknevet. Ettől kezdve mind több korabeli ábrázoláson látjuk őt 

(szelíd prédikátor, vagy áhítatos zarándok helyett) szilaj harcosként. (Az első 



 

 

csata, amelyben „személyesen” küzdött a Szent, 842-ben volt, amikor az asztúr-

leóni csapatok a túlerő ellenére fényes győzelmet arattak a mór seregek felett). 

 Szent Jakab (Santiago) máig Spanyolország védőszentje, személyét 

kiemelkedő tisztelet és hódolat övezi a többi szent és az apostolok sorában. 

 

És megjelennek az első zarándokok… 

  

 A csodák híre szárnyrakapott, és kegyes hívek kezdtek Santiago de 

Compostelába zarándokolni, hogy a Szent sírja előtt imádkozzanak. 

 Az első „regisztrált” zarándokok Asztúriából érkeztek, 840-ben, s később 

egyre nagyobb számban jöttek külföldi keresztények is. Idevonzotta őket a 

csodák hírén kívül az is, hogy a török hódítás miatt a római és jeruzsálemi út 

mind veszélyesebbé vált.  

 Eleinte az út alapja a régi Bearn-Zaragoza felől jövő római kőút volt, 

mivel a rövidebb (Baszkföldön és Navarrán át vezető) utat választani – a harcias 

baszkok miatt – eléggé kockázatos volt. Később már több út vezetett 

Compostelába, amelyek közül cakk az öt legfontosabb: a Francia (vagy Arany), 

az Aragón, az Északi, a Déli (vagy Ezüst), és a Portugál Út maradt fenn.* 

 Szent Jakab sírja köré lassacskán város épült, s az oda vezető utak mentén 

is új települések jöttek létre. E szent hely történetének is van egy sötét fejezete: 

997-ben Almanzor seregei egy büntetőhadjárat során elfoglalták Compostelát is; 

a harangokat, a templom egyes darabjait elrabolták, hogy később kórdobai 

mecset díszítésére szolgáljanak. 

 
 

 
• A mai zarándok is ezek közül választ, ha útnak indul, bár több lehetőség is kínálkozik: 

1. Camino Real Francés, Legkiépítettebb, és legnépszerűbb az Arany-út, amit Tejútnak is neveznek, 

mivel a középkori zarándokok még a Nap, és a csillagok járása alapján tájékozódtak, s 

legegyszerűbb dolguk a Francia Utat választóknak volt, merthogy, a földről nézve, ez az Út a 

Tejúttal párhuzamosan halad. 

2. Arousa-i Tengeri Út: délnyugatról, az Arousáról jon Galíciába, O Grove, Vilanova és Vilagarcia 

útvonalon át, vagy A Ribeira, A Pobra deo Caraminal, Boiro és Rianxo felől, majd ez a két szakasz 

Catoiránál egyesül, majd Dodrón és Padrónon keresztül érkezik Santiagóba (kb. 60 km). 

Normandok és muzulmánok is harcoltak ezért a részért hajdanán. Költők, írók szülőföldje ez 

(Camilo José Cela, Rosalia de Castro, Ramón Cabanillas), és ihletet adó hely: tengeröblök, 

eukaliptuszerdők, kis falvak, gótikus kőkeresztek rejtőznek szelíd dombok között. 

3. Muxia-i Út: szintén Galícián belül halad: Muxia kikötőjétől le Finisterréig, onnan Corcubión – Cée 

– Carnota, vagy Cée – Dumbría – Atán útvonalon Murosig, majd tovább Outes, Noia, Negreira, 

Brión, Ames útvonalon ér Santiagóba (kb. 120 km). A hagyomány szerint ezen az úton jöttek Szent 

Jakab tanítványai, hogy engedélyt kérjenek az Apostol eltemetésére. A finisterrei út pedig ősrégi 

pogány zarándokút volt már többezer évvel ezelőtt is. A gallego romanika szerény, ám legtisztább 

stílusú építményeit láthatjuk errefelé, akár a legkisebb falvakban is. 

4. Angol Út: észak felől jön, vagy a Ferrol – Neda – Pontedume, Betanzos, vagy a La Coruna – 

Cambre – Carrol útirányon át, Ordesen, A Igrexán keresztül Santiagóig (kb. 100 km). Britanniából, 

a balti országokból, vagy már távolabbi helyekről érkeznek ezen az úton zarándokok. Minden egyes 

útba ejtett város önmagában is megérne egy-egy fejezetet: itt is megtalálhatók a középkori 

építőművészet remekei: templomok, hidak, utak – zavarba ejtő bőségben. 

 

 



 

 

5. Portugál Út: természetesen Portugálián vezet át, de mivel a Cádizi-öböl felől jön, bárki választhatta 

ezt, aki itt szállt partra. Tuitól megy az út Salcedán, Porriňón, Redonelán, Soutomaioron, Vilaboán, 

Pontevedrán, Barrón, Portason, Valgán át padrónig, onnan pedig nyílegyenesen Santiagóig (kb. 600 

km). Szinte ugyanolyan jelentőségű, mint a Camino Francés Spanyolországban: katedrálisok (Tui: 

erődítmény-székesegyház, XIII. század; Pontevedra: La Pergrina, XVII. Század, Santa María, XI. 

század), múzeumok, várak (Soutomaior, Pedro Madruga vára, XV. század), kolostorok (Monasterio 

de Poio, XVI. század), kápolnák, sok évszázados hidak, stb. Tuiban, Pontevedrában és Padrónban 

zarándokszálló is működik. 

6. Fonsagradai Út: Asztúria felől Fonsagrada – O Cádavo – Castroverde – Lugo útirányon át érkezik 

az út, itt vagy egyenest lemegy Portomarínba, és ott, vagy Guntinon keresztül Palas de Rei-nél 

csatlakozik a Camino Francés-hez (Palasig kb. 100 km). Egészen a XII. századig ez volt a 

legnépszerűbb út, mert itt nem háborgatták a zarándokokat a mórok betörései. (A muzulmánok nem 

nagyon kedvelik a hűvösebb, nedves klímát.) Később veszített jelentőségéből, mert a domborzat 

meglehetősen szeszélyes: a hegyvonulatok között vezető tekervényes út időnként hetekre 

járhatatlanná vált a havazások idején, de az 1500-2000 m-es csúcsok kerülgetése és megmászása 

önmagában is nehézséget jelentett. Ezen út legfontosabb pontja Lugo, ami a rómaiak idején is 

fontos stratégiai hely volt, ma is megvannak az ókori maradványok (utak, falak, fürdők stb.). A 

keresztény idők nagyszerű alkotása pedig a román stílusú Katedrális. 

7. Északi Út: Spanyolország legészakibb pontjain át halad, a tengerpart közelében. Főbb állomásai: 

San Sebastián, Bilbao, Santander, Oviedo, Tineo, Ribadeo, Lourenza, Mondonedo, Abadín, 

Vilalba, Begonte, Guitiriz, Sobrado és itt vagy Toquesen át csatlakozik Melidénél a Camino 

Francés-hez, vagy Boimortón át Arzúánál (Melidéig kb. 650 km). Szállás csak Mondonedoban és 

Sobradói Monostorban van. Az asztúriai királyok népszerűvé tették, de a Camino Francés előtérbe 

kerülése (infrastruktúra fejlesztése,  cluny típusú szerzetesség terjedése stb. következtében) egyre 

kevésbé használták. Pedig talán ez a legszebb (és legnehezebb) út: tengerpart, gyönyörű baszk és 

asztúriai városok, középkori hidak, román, gótikus, reneszánsz és barokk templomok, kolostorok, a 

sobradói és mondonedói katedrális, gasztronómiai csodák, harsogó zöld hegyek, dombok, erdők, 

termékeny földek, barátságos emberek, nedves, ámde kellemes éghajlat teszik vonzóvá. Viszont a 

hegyek miatt nehézzé válik az átkelés Asztúrián. Talán még így is megéri… 

8. Ezüst Út: Spanyolország déli részén halad át. Sevilla vagy Granada felől Toledón át vagy 

nyugatabbra Verinnél ér Galíciába, aztán Xinzo de Limia, Ourense, San Cristobo de Cea, Dozón, 

Lalin, Selleda, Vedra, Teo és végül Santiago következik (kb. 750-800 km). Bár szállást itt is csak 

az Oseira Monostorban kaphatnak a zarándokok, mégis ez a második  legnépszerűbb út, hiszen a 

déliek számára ez a legrövidebb. Fennsíkon, völgyeken, lankás dombokon vezet át az út, Ourense 

és Carboeiro katedrálisai pedig a santiagóinak művészeti előzményei, egyes feltevések szerint a 

santiagói Katedrális nagy mesterének, Mateo Mesternek ez a két székesegyház szolgált 

előtanulmányul. Ourense íves kőhídja késő középkori remekmű: ma is ez köti össze a Mino-folyó 

két partját. 

9. Aragón Út: lényegében megegyezik a Camino Francés-szel, csak Somportnál lép be 

Spanyolországba (a nem konkrétan Franciaországból érkezők gyakorta választották ezt az átkelőt), 

onnan pedig Jacán, Artiedán, Sangüesán és Montrealon keresztül halad, majd Puente la Reinánál 

összefut a másik nagy úttal (eddig 120 km). Huesca és Zaragoza provinciákon megy át, hatalmas 

hegyek szegélyezik (belépéskor, a Pireneusoknál eleve 1700 m magasságban indul), az Aragón-

folyó mellett megy sokáig, és végül a fennsíkra ér ki. Ritkábban vannak szálláshelyek és a terep is 

nehezebb. Viszont a Jacai Katedrális és a csodaszép tájak miatt igazán megéri erre jönni. 

 

 

Kulturális „főútvonal” 
 

 

 Az új évezred újabb fénykort hozott Santiago számára is, és éppen ez az 

új korszak lesz az, amely meghatározza a Szent Jakab Út mai arculatát. 

 III. Nagy Sancho, Navarra királya, majd az őt követő uralkodók mind 

bőkezűen támogatták a zarándokúthoz szükséges infrastruktúra kiépítését és 

kápolnák, utak, és hidak százai épültek, s a Cluny renddel együtt (akik igen aktív 

szerepet játszottak az elhagyott területek betelepítésében, s szorgalmukkal 



 

 

nagyban hozzájárultak az ország gyors fejlődéséhez) megérkezett a romanika és 

a gótika is az Ibériai-félszigetre (de minden fontosabb kulturális és 

eszmeáramlat ezen az úton került Spanyolországba, legtöbbször francia 

közvetítéssel). Szinte a semmiből, csaknem előzmények nélkül városok és 

hatalmas, gyönyörű katedrálisok emelkedtek. 

 Ekkoriban készült el a vendégfogadók hálózata is, amiket akkoriban még 

’hospital’-nak neveztek (a latin eredetű, „hospes” – „vendég” szóból származik 

a név), ezek a mai ’refugio’-k ősei (ez spanyolul „menedéket” jelent), és a rájuk 

vonatkozó szabály ma is érvényes: a betérő zarándok ingyen szállást kapott itt: a 

Santiagóba igyekvő egyetlen, a visszaúton lévő pedig két éjszakát tölthetett 

ezeken a szálláshelyeken, nemre, korra, származásra való tekintet nélkül.  

 Navarra tájain a mórok visszaszorításával (ez is III. Nagy Sancho érdeme) 

megnyílt az út Nájera felé (feleslegessé téve a kerülőt Álava irányában); 

Somportnál új átkelési lehetőség nyílt (az Aragón Útnak, és I. Ramirónak 

köszönheti nagyságát és csodálatos katedrálisát például Jaca); Kasztíliában az 

infrastruktúra fejlesztésének támogatója VI. Alfonz volt, fő tervezői és építészei 

pedig a később szentté avatott Domonkos és Ortegai János voltak. (Az Út két 

fontos állomása kapta nevét róluk: Santo Domingo de la Calzada és San Juan de 

Ortega.) 1075-ben megkezdődött a santiagói katedrális építése is, Diego Peláez 

vezetésével. 

 Közben természetesen folyamatosan érkeztek a zarándokok, köztük 

számos magyar nemesúr, de voltak más „hírességek” is: uralkodók (pl. maguk a 

katolikus királyok, II. Fülöp, V. Károly, don Juan de Austria, a francia VII. 

Lajos, az angol I. Edward, Ingrid svéd hercegnő stb.), vagy pl. a Bajnok Cid 

1064-ben és II. Calixtus pápa is (az ő felkérésére írta az első „útikönyvet” – a 

Calixtus Kódexet – az Útról Aymerich Picaud apát, 1139-ben), mellesleg neki 

köszönhető az is, hogy Santiago elnyerte a búcsúadás (bűnök alól való teljes 

feloldozás) jogát és azóta mindazok a zarándokok, akik Szentévben* érkeznek 

ide teljes bűnbocsánatban részesülnek, míg a más években érkezők bűneit csak 

részben törlik el (40-200 évvel kevesebb „időtöltés” a Purgatóriumban). 

 Jámbor zarándokokon kívül az Út magához vonzotta természetesen a 

csavargókat, tolvajokat, rablóbandákat, kalandorokat is. Az ellenük való 

védekezésben fontos szerepet kaptak a keresztes hadjáratok idején alakult 

katonai rendek is, mint pl. a Templomosok vagy a Santiago lovagrend, akik a 

szent helyek és a zarándokok védelmét tekintették fő feladatuknak. (Számos 

legenda, misztikus hely és tárgy őrzi emléküket, sőt, Franciaországban és 

Spanyolországban ma is találkozhatunk olyan emberekkel, akik jelenleg is a 

Templomos Rendhez tartozóknak vallják magukat, de létezik még a Szent János 

Rend is.) 

 1589-től újabb „fekete” lapok következnek az Út történetében: a hírhedt 

kalóz, sir Francis Drake portyázásaitól tartva, a relikviákat őrző szerzetesek 

 
* szentév: azok az évek, amelyekben Szent Jakab ünnepe, július 25. vasárnapra esik. 



 

 

eltüntették a Szent földi maradványait, méghozzá olyan sikeresen, hogy azok 

csak 1879-ben kerültek újra elő, a katedrális épülete alól. 

 

Az Út „másodvirágzása” 

 

 

 Forradalmaival, fel-fellángoló egyházellenességével, kormányválságaival 

a XIX. század sem kedvezett a peregrinációnak. Az egyházi javak kisajátítása, 

templomégetések, és egyéb politikai-társadalmi válságok, majd századunk újabb 

történelmi viharai (világháborúk, polgárháború, diktatúrák stb.) nehezítették és 

zavarták az egyre kevesebb zarándok útját. 

 Végül 1985 hozta meg a fellendülést: ekkor az Unesco a Világörökség 

részévé nyilvánította Santiago városát, magát az Utat pedig az Európa Első 

Kulturális Útvonala megtisztelő címmel látta el. Ezt követően azon provinciák, 

melyeken az Út áthalad (Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo és La 

Coruna) sorra védnökséget vállaltak az Út megfelelő szakaszai felett: igyekeztek 

a járműforgalmat elterelni (vagy földutakat keresni ill. létesíteni a műutak 

mellett), természetvédelmi területeket hoztak létre, utakat, hidakat, 

szálláshelyeket építettek fel és tartanak karban, támogatják a műalkotások, 

műemlékek renoválását és fenntartását, különféle anyagi juttatásokkal látják el 

az Úthoz kapcsolódó egyházi és világi intézményeket stb. 

 Megalakult és nemzetközi méretűvé terebélyesedett a Szent Jakab Út 

Barátainak Társasága (Asociación de los Amigos del Camino de Santiago), ami 

egyre több feladatot lát el az Úttal kapcsolatban (önkéntes vendéglátók képzése 

és kiküldése, pénzadományok gyűjtése, szponzor-keresés, tájékoztatás, 

folyóirat- és könyvkiadás, kulturális, vallási és egyéb programok szervezése 

stb.)*. 

 Újabb lökést adott a zarándoklatnak az 1993-as szentév is, amikor 

tízezernél is többen járták be Szent Jakab Útját (köztük például Fülöp, a spanyol 

trónörökös) és ideutazott 1989-ben II. János Pál pápa is. Azóta a zarándokok 

száma évről évre nő, s míg azelőtt nagy részük spanyol volt, manapság nagyobb 

arányban érkeznek külföldiek (főleg franciák, németek, belgák és hollandok). 

 Végül is egyfajta történelmi, gazdasági, kulturális szimbiózis alakult ki a 

Szent Jakab Út, Spanyolország, Európa és a zarándokok között, és habár már 

nem olyan meghatározó jelentőségű ez az Út, mégis az európai és spanyol 

valóság fontos alkotóeleme, valóban világörökség. 
 

 

 

 

 

 
* /Internet-cím!/ 



 

 

„Tudd meg, hogy nem volt más célom, mint hogy eljussak a világ határára, ahol 

nincs gát, / ahol az ember szemtől szemben áll Istennel, mint az első napon, / és 

nincs semmi, ami eltakarhatná az Ő Arcát.” 

(Marc Petit: Észak sivataga) 

 

 
 

Ma a „Csillagok Útján” 
 

 

 Szent Jakab Útja (Camino de Santiago), Francia Királyi Út (Camino 

Real Francés), Arany Út (Camino de Oro), Tejút (Vía Láctea), Csillagok Útja 

(Camino de las Estrellas)… Az általam választott út ez, mely a XX. századi 

zarándokok körében is a legnépszerűbb és legismertebb. Spanyolország északi 

részét szeli át, nagyjából kelet-nyugati irányban, a francia határtól (a 

Pireneusoktól), Navarrán, Rioján, Kasztílián, Bierzón és Galícián keresztül 

halad és a legelszántabb zarándokok számára nem is véget Santiago de 

Compostela városánál, hanem egészen az Atlanti-óceánig folytatódik: vagy 

Padrón kikötőjéig (ahol partot ért a Szent földi maradványait szállító hajó 

csaknem kétezer évvel ezelőtt) vagy Finisterréig (a „Világ Végéig”, ami egy 

sokezer éves, pogány zarándokút végpontja). 

 A mai zarándok számára az Út bizonyos szempontból könnyebb (jobb 

felszerelés, infrastruktúra stb.), bizonyos szempontból nehezebb (civilizációs 

lustaság, fizikai erőnlét és lelki felkészültség hiánya), de mindenképpen hasonló 

– életre szóló – élmény. Mi már más ruhadarabokat viselünk, tarisznya helyett 

hátizsákot hordunk, és nem mezítláb, hanem bakancsban vagy sportcipőben 

vágunk neki az Útnak. De nekünk is ugyanolyan kemények a kövek, meredekek 

a hegyek, forró a nyár, hideg az eső, ugyanolyan szörnyű a szomjúság és a 

fájdalom és ugyanolyan hosszú az Út, mint a középkori zarándoknak. Igaz, 

sokunkból már hiányzik a mély, vallásos hit, a Valami Szépet kereső 

vágyakozás, vannak, akik sportteljesítménynek, turizmusnak tekintik az Utat, 

biciklis és autós „zarándokok”* is mennek Santiagóba már, de akad azért mindig 

néhány igazi zarándok is, aki mély hittel és nyitott szívvel járja az Utat. 

 Most, hogy a Távolság szinte már elfeledett fogalom, nem árt, ha újra 

megtanuljuk, hogy 20-30 km nem félórás autókázás – miközben tétlenül nézzük, 

ahogy suhan mellettünk a táj -, hanem az a bizony egynapi járóföld és az amúgy 

„passzív” táj igenis személyes részvételünket követeli: verejtékünket, 

vacogásunkat, reménykedve kutató tekintetünket, fájdalmainkat és örömeinket 

… Ha gyalog mész, már nem az a színes filmvászon a horizont, hanem 

szövetségesed vagy ellenséged, mely magába fogad vagy kitaszít és te - 

kiszolgáltatott-tehetetlenül vagy erőlködve, küzdve ellene -, részt kapsz belőle, 

 
* zarándok: „Távoli szent helyet, kegyhelyet hitbuzgalomból, gyalog fölkereső hívő.” (Magyar Értelmező 

Kéziszótár) 



 

 

de cserébe részévé válhatsz te is. Itt érezheted, hogy személyes kölcsönhatásban 

vagy a Természettel (és, ha úgy tetszik: Istennel is), hogy az ő (elfelejtett és 

megtagadott) ritmusára ver a szíved, hogy ugyanúgy lélegzel te is, mint a föld, 

mint a fák, mint a víz, mint az ég… Itt hallatszik a csend és „hallatszanak” a 

gondolataid, itt eleven az Élet. 

 Furcsa csoda: Az Út mindenkinek azt adja, ami hiányzik belőle: a 

higgadtnak nyugtalanságot, a nyugtalannak békét, gyengének erőt, gőgösnek 

alázatot, kétkedőnek hitet, a jövőtlennek Utat és reményt. Benned teremti meg 

mindennek a lehetőségét, és talán ez a legnagyobb adomány… Életre szóló 

barátságok, szerelmek köttetnek itt, méghozzá „határok nélkül”: a világ öt 

kontinenséről érkeznek ide zarándokok, s itt bizony ugyanúgy szenved és örül 

ausztráliai, kanadai, norvég, angol, brazil, kenyai és hongkongi és ugyanúgy nők 

és férfiak, idősek és fiatalok. Mondják, hogy öt nap az Úton még a 

legszkeptikusabbat, a legföldhözragadtabbat, a legközömbösebbet is 

másmilyenné formálja – és én láttam, tapasztaltam, hogy ez igaz. És ha valaki 

hagyja magát, hagyja, hogy hasson rá ez az egyedülálló csoda, aki meri 

elfogadni az Út ajándékait, az testileg-lelkileg megújulva, tapasztalatokkal 

gazdagon, bölcsebb emberként fog hazatérni. 

 Én, szélfútta porszem az Úton, hagytam, hogy formáljon az Út, pedig nem 

is bátorság kell ahhoz, hogy az ember így odaszánja magát egy élménynek. 

Azért írok most, azért hívlak most, hogy gyere velem!, mert szeretnék adni 

valamennyit abból a mérhetetlen sok csodából, amiben engem (méltatlant) Isten 

és az Út részesített, mert önmagában semmit sem ér az, amit másokkal nem 

tudunk megosztani. Adni szeretnék, hát csak azt kérem: hagyd, hogy adjak!, 

fogadd el, fogadd be, amit most így, általam kaphatsz! Tedd most félre a 

kritikát, a tények hamis korlátait, az ilyen vagy olyan „világnézetedet”, az 

előítéleteidet, a fenntartásaidat, a meggyőződéseidet… mindent, ami most 

felesleges súly lehet, mert mondom: fontos, hogy könnyű szívvel induljunk 

útnak… 

 És bizony, ideje indulni, mert hosszú és nehéz út vár ránk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Ezermérföldes út egyetlen lépéssel kezdődik…” 

(Lao Ce: Tao Te King) 

 

Arneguy-Roncesvalles 

(kb. 18 km, 1. nap) 

 

 Háromszor jártam be az Utat (legutóbb visszafelé is), de először az idén, 

1996-ban kezdtem a francia határtól, és még így is „lespóroltam” mintegy 8 km-

t, merthogy az „autentikus” zarándok Saint Jean Pied de Port-tól kezdi. Igaz, 

hogy a „legautentikusabbak” ráadásul télen jönnek, én meg júliustól 

szeptemberig „szoktam” zarándokolni, de javamra szóljon, hogy én egyetlen 

szakadt bőrszandálban voltam majdnem végig, ami azért mégiscsak jelent némi 

plusz penitenciát. No, legfeljebb nem vagyok „autentikus”! 

 Nos, mihelyt spanyol földre léptünk útitársammal, Dórával*, öt napi 

autóstop után (aki már próbálta, az tudja, hogy milyen „pihentető” így utazni!), 

mindjárt bánni is kezdtem, hogy eleddig kimaradt az életemből ez a tapasztalat: 

gyalog átkelni a Pireneusokon! Felesleges szavakkal illetnem azt a látványt, hisz 

úgyis leírhatatlan, de muszáj elmesélnem mégis: vad és érintetlen táj ez, 

lenyűgöző magasságaival, váratlanul feltáruló mélységeivel, haragoszöld 

hegyfalaival, tiszta, erdőillatú levegőjével, meredek ösvényeivel magát a 

Távolságot hozza karnyújtásnyi közelségbe. 

 Eleinte műúton haladunk, ritka a forgalom, sürget az idő: estébe hajlik 

lassan a délután. Feltámadt már a szél: valahogy mintha távolról jönne, hószagú 

és egyre hűvösebb. Sáron hegyi ösvényre térünk rá, s a meredek emelkedők nem 

kímélik az izületeket. A jeges szél ide-oda lökdös, mélyül az erdő sötétje, tüskés 

bokrok tépnek bőrünkbe, ruhánkba, 10-15 centis, fekete csigákat, tövisbokrokat 

kerülgetünk. Verseny az idővel: esteledik. 

 Néha pár ház látszik a völgyben: több kőépület, szinte a hegyoldalhoz 

lapulva, olyanok, mint mindenütt a Pireneusokban, mert persze itt is a terephez 

és az éghajlathoz alkalmazkodik az építő: a hegy lejtéséhez, viharos szélhez, téli 

többméteres hóhoz, sziklás talajhoz. Az egyik házacskánál vizet kérünk: 

mogorva parasztasszony tölti meg kulacsunkat – nem valami barátságosak az 

emberek errefelé: őket is a táj formálta a maga hasonlatosságára. 

 Valcarlos (baszk nevén Luzaide) az első „spanyol”** városka. Ez már 

mutat spanyol vonásokat (szerkezete, kútja, muskátlis házai), de az is 

nyilvánvaló, hogy baszkok élnek itt: baszk feliratokat látunk és jellegzetes baszk 

arcokat, bár itt-ott francia szó is hallatszik. Végre útjelző sárga nyilakat látunk, 

talán már nem tévedünk el! 

 Újra vissza az erdőbe: hegymászás következik, ráadásul szinte futva 

menekülünk a sötétedés és a dermesztő szél elől. Pattanásig feszülnek az izmok, 

 
* Dóra az Ideális Útitárs: vígkedélyú, béketűrő, strapabíró, stb. Te is őt vidd magaddal, ha netán egyszer 

útrakelsz! 
** Emiatt biztosan megsértődnének a baszkok! 



 

 

reszket a térd, sajog a váll, zihál a tüdő, jeges verejték csöpög hajunkból, 

ruhánkból és közben estharmat szitál. 

 Áthaladunk az Astobiskar-hegyen (1506 m), majd szakadékszerű 

völgykatlanba ereszkedünk, újra 900 m alá, és azután megintcsak kegyetlen 

emelkedő vár. Szinte a végkimerülés határán érkezünk az Ibaneta-csúcsra (1057 

m, elvégre is „völgyben” vagyunk), ami kedvelt kirándulóhelye a 

környékbelieknek. Elszörnyedve bámulják kétségbeesett vánszorgásunkat, s 

nem értik, miért nem engedjük, hogy kocsival elvigyenek.) 

 Egy Roldán-emlékmű található itt – kődombormű: kard és buzogány -, 

megpihenünk egy percre, s a lélegzetvételnyi időt kihasználva, pár szóval 

elmondom e hely történetét: hajdan, úgy 1200 éve csatamező volt ez. 

Roncesvallestől Alig néhány kilométerre itt ütköztek meg Nagy Károly csapatai 

Szent Jakab sírja köré lassacskán város épült, s az oda vezető utak mentén is új 

települések jöttek létre. E szent hely történetének is van egy sötét fejezete: 997-

ben Almanzor seregei egy büntetőhadjárat során elfoglalták Compostelát is; a 

harangokat templom egyes darabjait elrabolták, hogy később a kórdobai mecset 

díszítésére szolgáljanak. 

– természetesen Roldánnal az élen – a mórokkal, akik a keresztény sereg nagy 

részét lemészárolták, 778-ban*. (Ezt a híres csatát énekli meg az ófrancia geszta: 

a Roland-ének is.) Ugyanitt egy kis kápolnát is találunk: ez viszonylag modern 

alkotás; régebben a Megváltó Monostora állt itt, ennek emlékét már csak néhány 

romos kőfal őrzi, s az ősi harang, amelynek hangja után tájékozódtak ködös 

időben régen a zarándokok. A közelben egy keresztet látunk, ezt Károly-

keresztnek hívják, ugyanis pontosan azon a helyen áll, ahol századokkal ezelőtt 

V. Károly császár Compostela felé tekintve, térden állva imádkozott az 

Apostolhoz. 

 Egy kis „levezető séta” után – kínos sántikálás immár vaksötétben -, 

megérkezünk Roncesvalles kolostorához. 

 Sejtelmes árnyékokba burkolózik az épületegyüttes a gyenge 

holdfényben. Sebaj, már ismerem a járást, majd holnap körülnézünk (mert 

látnivaló van itt bőven), most legyen első a „létfenntartás”: végre fürdés (öt nap 

után!) – ugyan csak hideg, hegyi vízben -, végre evés (három nap után!) – igaz, 

csak némi saláta-maradék -, végre alvás (négy álmatlan éjszaka után!) – habár 

csak a kemény, hideg betonpadlón… 

 Isten meghallgatta fohászainkat: megérkeztünk – holnap indulhatunk! 

 

 

 

 

 

 

 
* 778-as roncesvallesi csata: Törtéenlmi „pletykák” szerint valójában a kissé túlzottan tüzes vérmérsékletű 

baszkokat próbálták leigázni a frankok, de – mint oly sokan mások – ők is pórul jártak… 



 

 

„Előbb felfele kell menjünk, aztán lefele, aztán balra és jobbra, aztán megint 

jobbra, aztán balra, és mi folyton egyenesen megyünk.” 

(J. Hasek: Svejk) 

 

Roncesvalles – Zubiri 
(kb. 22 km, 2. nap) 

 

 Illő, hogy a zarándok korán keljen, s még reggel 8 előtt elhagyja a 

szállást. Így aztán – bár még mindig holtfáradtan – mi is már 7-kor talpon 

vagyunk. Mivel még nincs ennivalónk, a reggelivel nem nagyon kell 

bíbelődnünk, helyette inkább megcsodáljuk – már ragyogó napfényben – az 

épületeket. 

 Amelyikben aludtunk, az régebben a szeminaristák kollégiuma volt, ma 

ifjúsági szálló és refugio a zarándokoknak. Nagy, kétszintes épület, messze nem 

olyan csendes, mint amikor még a kolostorhoz tartozott. Egyébként annakidején 

szintén volt itt hospital (zarándokszállás), amit Snacho Larrosa, Pamplona 

püspöke építtetett a XII. században. A hozzá tartozó Szentlélek-kápolna ma is 

megvan: ide temették az itt elhunyt zarándokokat. És itt láttuk az Út egyik 

legszebb Mária szobrát, méghozzá a XIV. századból: ülő Madonna, egyik 

karjában a gyermek Jézus, másikban drágakövekből kirakott csokor, fején 

korona. 

 Már alig-alig vannak lakói a szemináriumnak, műemlék inkább ez a 

kolostor. Kerengője, termei csendesek, csak a belső udvar mohos szökőkútjának 

halk csobogása hallatszik, kápolnájában Erős Sancso, Navarra nagy királya 

alussza örök álmát, feleségével: Clemenciával együtt. A sír afféle életnagyságú 

szarkofág a XIII. századból, s maga a látvány már csak azért is ámulatot kelt 

bennünk, mert 2,25 m hosszú, és – ha a szobrász nem túlzott nagyon – széles 

vállaival, domború mellkasával, izmos alkatával bizony igencsak tiszteletet 

parancsoló jelenség lehetett Erős Sancho! 

 Egy múzeumot is befogad ez az épület, ahol állítólag különféle királyi 

ékszerek láthatók: például egy ezüst ereklyetartó, arany-, és tűzzománc 

alkotások. (Sajnos nem tudtuk kivárni, míg végre kinyit, - talán legközelebb… 

Kissé bosszantó, hogy a spanyol életritmussal nehezen vág egybe a mi 

zarándok-napirendünk: mindig mindent zárva találunk, és nincs időnk megvárni 

a nyitást, lekéssük a miséket, stb.) 

 Ha egy kicsit lefelé sétálunk az úton, még két pici kápolnát nézhetünk 

meg: az egyiket Szent Jakabnak szentelték (ez XIV. századi), a másikat pedig a 

Szentléleknek. Ez utóbbi például azért érdekes, mert egy legenda szerint Nagy 

Károly éppen ide építtetett sírhelyet a hős Roldánnak, s azoknak a katonáknak, 

akik vele együtt estek el a közeli harcmezőn. Az viszont már nem legenda, 

hanem tény, hogy afféle tömegsírként is szolgált ez a hely szegényebb 

zarándokok számára. (Kicsit hátborzongató, hogy olyan sok zarándoktemető, sír, 

kripta, szarkofág, miegymás kíséri az Utat… Hogyhogy ennyien meghaltak 



 

 

útközben? Jó-jó: betegesek voltak, járványok fordulhattak elő, kolera, himlő, 

lepra, bubúpestis, meg minden, és sokakat rablók, útonállók öltek meg. De… 

ennyit?!) 

 Évszázados homály, folyosók, hideg csendje után az apátság kicsi, 

fabútoros irodája, kellemes melege maradásra csábító meghittséget áraszt. 

 Csendben várjuk, hogy az apát végre ránk figyeljen. Harmadszor kapom 

már meg a „zarándok-igazolványt”: a Credencialt (ami az Úton végig elkísér: 

naponta kapunk egy-egy pecsétet bele a szállásokon, vagy ahol kérünk, hogy 

áthaladásunkat igazoljuk), s az első pecsétet is. Másodszor fogadom lehajtott 

fejjel, néma imával az öreg pap áldását: „Isten áldjon meg és kísérjen el téged az 

úton, az Ő békéje és szeretete költözzön beléd, s adjon neked feloldozást!” ez 

mindig megható élmény, pedig csak rutinosan hadarja el az apát a szöveget, én 

is csak már kimenetemben köszönöm meg, s ígérem, hogy Snatiagóban érte is 

imádkozom majd. Mégis jó érzés így, megáldva indulni el… 

 Kilépünk a hűvös reggelbe újra. Megint elfog a szorongás: hosszú lesz az 

Út, és nagyon nehéz, és talán gyengének bizonyulunk majd… Nézem a földet a 

lábam alatt (ó, hamarosan megint érezni fogom, mennyire kemény!), aztán az 

eget kémlelem (tudom, megkínoz majd megint a tűző nap, a jéghideg eső), 

végigpillantok magamon is: nemsokára szívós, inas, napbarnította, szélcserzette, 

sovány lesz a testem, fájdalmaktól edzett, és kemény. Másodszor nézek vissza a 

kolostorra: vajon látom-e még? 

 „Hát akkor… Isten nevében: induljunk!” – elnevetjük magunkat, hisz már 

tudjuk, hogy nevetve bármit kibírunk. Felemelt fejjel, nagy léptekkel, és nagy 

reményekkel vágunk neki az Útnak. 

 Kellemes erdei sétával kezdődik a nap, kényelmes, széles, sima ösvényen 

járunk. Egyedül, mert a többi zarándok – nagyrészt vakációzó fiatalok – már 

eltűnt. Így nekünk maradt a madárdal és a nyugalom. A legenda szerint az 

errefelé lévő három hatalmas kő méri Roldán, felesége, és fia lépteit. Hát… ők is 

jó nagyokat léphettek, ezek szerint! 

 Már XX. századi, és valós emlékként állnak itt a ’36-’39-es spanyol 

polgárháborúból itt maradt őrkunyhók. Sokfelé őrzik örök sebhelyként a múltat 

errefelé, bár „hivatalos” csend övezi „tapintatosan”… Mert nem csak a 

polgárháború követelt súlyos véráldozatot, de az azt követő 40 éves Franco-

diktatúra is, amikor a baszk népet valósággal betiltották. Tudom azt is, hogy 

nem csupán zarándokok nyomán járunk: a tegnap elhagyott hágó mindig az 

üldözöttek, másként gondolkodó, mást akarók, elűzöttek menekülési útvonala 

volt. A diktatúra terrorja elől errefelé szökte át a Pireneusokon mindazok, akiket 

halálra kerestek a „rend” őrei, és azok, akik egyszerűen csak nem bírák már 

elviselni a Franco-rendszer nyomasztó légkörét. Kicsit lehajtom a fejem, és arra 

gondolok: sokan, nagyon sokan nem jutottak át közülük, Franciaországba… 

 Gyorsan Burguetébe (baszkul: Auritz) érünk, s ez már csak azért is nagy 

öröm – a kis baszk falu csendes bája mellett -, mert itt végre ehetünk. A 

zarándok általában kevés pénzzel érkezik, a magyar zarándok szinte pénz nélkül, 



 

 

hát hamar kénytelen megtanulni, hogy mi olcsóbb: kenyér, krémsajt, tonhal-, 

kagyló-, és szardíniakonzerv, csokoládé, keksz, szezongyümölcs (barack, alma, 

dinnye, körte, szilva, szőlő), meg persze a tej. Én, sajnos, mindig éhes vagyok… 

 Embereket természetesen ilyenkor még nem nagyon lehet látni 

(Spanyolországban úgy reggel 10 körül indul az élet), de már magukból a 

házakból sugárzik a helyi életérzés: eleven, vidám, kiegyensúlyozott, örömökre 

és szépségre fogékony emberek élnek itt, és érezhető, hogy nem olyan hajszolt 

az életritmus, mint nálunk. A házak általában kétszintesek és fehérre meszeltek, 

fekete, kék, piros, vagy zöld ablakkeretekkel, rengeteg cserepes muskátlival, 

falakon felfutó szőlővel, jellegzetes, lapos, félhengercserepes tetővel. Ehhez 

járul még legtöbbször egy-egy iszonyatosan ronda, vaktában ugató, korcs kutya 

is, meg néhány sovány macska. Délutáni szieszta idején (dél és du. 4 között) a 

„díszlet” beszélgető nyugdíjasokkal és játszogató gyerekekkel egészül ki. A 

falvak jellegzetessége az utcai kút is (mert a nyári hőségben bizony bárki 

megszomjazhat, a zarándokról nem is beszélve), ami egy kerek kőmedencéből, s 

a közepén emelkedő oszlopból áll – ebből folyik az ivóvíz, a medencéből pedig 

galambok isznak néha. Szintén elmaradhatatlan épület – akárcsak nálunk – a 

templom (itt persze román, vagy gótikus stílusú, zömökségével harmonikus 

szépségű, belül általában barokkosan túldíszített; déltájban és este 8-kor van 

mise, amin természetesen majdnem mindenki részt vesz), és a kocsma, amit itt 

bárnak neveznek. Kedves, családias helyek, ide nem lerészegedni, hanem 

beszélgetni, kártyázni, dominózni, újságot olvasni, kávézni járnak az emberek. 

A tejeskávé, a spanyol sör, és a bor első osztályú! 

 S hogy milyenek a baszkok? Viszonylag alacsony, keménykötésű fajta, 

elképesztően sűrű fekete hajjal, jellemzően nem-„spanyol” arcvonásokkal. 

Amúgy eléggé vad, temperamentumos nép, még ma is sajátjuk a konok 

elszántság, vakmerő büszkeség, a baszk öntudat; s ha kell, erőszakosak is tudnak 

lenni. Mióta megismertem néhány baszkot, már értem, hogy miért nem tudták 

soha leigázni és beolvasztani őket a történelem folyamán: keményfejű, harcos, 

lázadó kedvű az igazi baszk, nemigen tűri, hogy uralkodjanak rajta (ez néha neki 

magának sem sikerül), s ez a mai spanyol valóságban is gondot okozó, súlyos 

tény. 

 Újra hegymászás jön, igaz, már alacsonyabban vagyunk. Két csúcsot 

kerülgetünk: a Mezkiritzet és az Errót (kb. 800 m). Tovább élvezzük az erdő 

csendjét, áthaladunk több kis falun, végül az Arga-folyó keresztezése után 

megérkezünk az első nagyobb településhez, ami egyben mai úticélunk is: Zubirí. 

 A rajta áthaladó főútvonalnak, s a mellette levő magnezit-gyárnak 

köszönhető dinamikus fejlődését, na meg a folyónak. Hosszú, kelet-nyugati 

völgyben helyezkedik el, ívelt, gótikus kőhídja, napsütötte utcái hívogatnak. 

Kicsit pancsolunk a folyóban (jéghideg víz: jót tesz a dagadt bokának, égő 

vízhólyagoknak, a hőség miatt még iszunk is belőle – tisztának látszik), utána 

kulcsot kérünk a refugióhoz, és elmegyünk táplálékot szerezni, körülnézni egy 

kicsit. 



 

 

 Van egy XV. századi templom, néhány falmaradvány, egy hajdani 

leprakórház emléke, de legszebb a híd: két pillér, három boltív: kecses, tiszta 

gótika. Utólag hallom a legendát, miszerint az egyik pillér alá van eltemetve 

Szent Quiteria, akinek gyógyító erőt tulajdonítanak, s ezért itt szokták körbe-

körbe terelgetni a nyájakat: veszettség ellen. 

 Szálláshelyünk tipikus zarándokszálló: agyonhasznált, gödrös 

szivacsmatracok sodronyos ágyon, kb. 20 férőhely egyetlen teremben, két – 

távolról sem higiénikus – zuhanyzó (természetesen csak hideg víz van), és két 

mosdó. A hálóteremben van egy hosszú asztal, meg három szék. Egyelőre 

minket kizárólag az ágyak érdekelnek: azon mocskosan, izzadtan, éhesen 

álomba zuhanunk, még a legyek sem zavarnak. 

 Késő délután ébredünk. Fürdés és evés után a következő tipikus program 

jön: sebkötözés, vízhólyagápolás, hátmasszázs, izomlazítás, és egyéb effélék. 

Közben megérkeztek a többi zarándokok is: néhány nő, a többi mind férfi. 

Többségük spanyol, de van egy kis német csoport is. Mindenki a bakancsát, 

hátizsákját, vagy a lábát „szereli”, megkezdődik az ismerkedés is. 

 A mellettem levő ágyon egy teljesen hedonista fickó van, látszik rajta, 

hogy – egyéb élvezetek mellett – az evést sem veti meg. Nagy gasztronómiai 

előadást tart az útbaeső provinciák specialitásairól, megkínál valami borzasztó 

baszk linzer-félével, aztán távozik, hogy egy éttermet keressen. 

 Hiába no, tudnak ezek a spanyolok élni! Elvileg penitencia lenne ez az Út, 

de hát nem lehet mindenkitől elvárni, hogy aszkéta legyen… Csak az zavar, 

hogy néhányan (pl. ő, Juan is) még mobiltelefont is cipelnek. Nem éppen 

autentikusak a mai „zarándokok”: inkább turisták. Kevés még a biciklis, 

merthogy a Pireneusok nem kedvező terep nekik. Egyébként is egyre kevesebb 

embernek van ideje és kedve arra, hogy az egész utat végigjárja: sokan kezdik 

Logroñotól, Burgostól, Leóntól, Astorgától. A minimum, gyalogos zarándoknak 

(ahhoz, hogy elnyerje a Compostelát, a bűnbocsánatot igazoló dokumentumot) 

100 km, biciklisnek 200 km. Így aztán vannak, akik csak Sarriából indulnak, s 

négy nap alatt oda is érnek, míg nekünk például még legalább egy hónap hátra 

van, úgy 720 km. 

 Megváltozott hát ez az Út, és még most is folyamatosan változik. Először 

1994-ben voltam itt, akkor még kevesebb zarándok volt, de azok legalább 

„igaziak” voltak. Majd’ mindenki spanyol volt (egy-két holland, ír és francia 

kivételével), nagy részük fiatal, 20-35 közötti, s jobbára férfi. Nem nagyon 

voltak még biciklisek, sem nagy, szervezett csoportok, sem olyanok, akiknek 

kocsin vitték volna a csomagjukat. 1995-ben – Induráin sikerein felbuzdulva – 

egyre több lett a biciklis, és ugyancsak többen lettek a nők, sok volt a középkorú 

(35-50 éves), megjelentek a katalánok, baszkok is, meg a brazilok, belgák, 

németek, amerikaiak, és 10-30 fős egyetemista csoportok. 1996-ban már 

rengeteg a biciklis, spanyolokkal alig találkozni, a zarándokok nagyrészt 

katalános és franciák, de már végképp nemzetközi az Őt: vannak kínaiak, 

újzélandiak, ausztrálok, kanadaiak, argentinok, és Európa csaknem minden 



 

 

nemzete képviseli magát. „Divattá” válik kutyával, mobiltelefonnal, a 

felszerelést szállító autóval zarándokolni, megjelennek a „csodabogarak” is: 

ezoterikusok, gyógyítók, kuruzslók, csendes őrültek, etc. Olyanok is vannak, 

akik a hazájuktól gyalogolnak idáig: Hollandiából, Belgiumból, Ausztriából, 

Franciaországból. Egyre többen folytatják gyalog az utat Finisterréig (már az a 

95 km-es szakasz is ki van jelölve sárga nyilakkal), vagy Padrónig, és visszafelé 

(pl. mi is) jó darabon, vagy lemennek Portugáliába, Fatimáig, vagy fel, 

Franciaországig, Lourdes-ba. Vannak már 50-400 fős csoportok is: közép-, és 

általános iskolások, egyházi szervezésben. Egy kis kiegészítő bevétel az 

államháztartásnak… Pedig szent út volt valaha. 

 Változott az Út hangulata is, bár még mindig az a jellemző, hogy 

mindenki igyekszik a legjobbat adni önmagából, de túl sok a turista, akik 

hisztiznek, ha esetleg nem jut nekik ágy, vagy meleg víz. A refugiók nagy részét 

felújították, szinte teljes az összkomfort: modern ágyak, zuhanyzók, frissen 

tatarozott épületek… A „hospitalerók”, vendéglátóink is mások: többségüket az 

Asociación* küldte, egy-egy helyen 15 napig tartózkodnak, így már sajnos nem 

válik az adott hely hangulatának meghatározó elemévé a házigazda 

személyisége. De általában mind nagyon kedvesek és segítőkészek. Navarrában 

mindenütt fizetni kell 3-4000 pesetát a szállásért, míg más tartományokban 

önkéntes adományokat várnak. Vannak különösen barátságos helyek, ahol bort, 

lábfürdőt, gyógymasszázst, vacsorát, reggelit adnak a zarándoknak, és vannak 

olyan személyek, akik eleven legendák az Úton (Tomás, a Jato-család, Luis, 

Guillermo – akik „örökös” hospitalerók), vagy pl. Paulino, meg Vicente, akik 

állandóan oda-vissza járnak az Úton, pénz nélkül, vagy Mariluz, és Juan 

Agustín, akik egy-egy helyen több napon át maradnak gyógyítani, és vannak 

„törzszarándokok” is, akik évről évre végigjárják az Utat. 

 Bármilyen is a társaság (ezúttal cseppet sem eredeti, és vajmi kevéssé 

intellektuális), bármennyire átalakult már minden, az Út mégiscsak egy 

egyedülálló jelenség, és mindenképpen Európa legkülönösebb útvonala. Tudni 

nem, legfeljebb sejteni lehet, hogy miről szól ez az egész, de az „ajándék”: az Út 

összetett csodájának személyes végkicsengése mindig meglepetés. 

 Bőségesnek cseppet sem nevezhető vacsoránk után gyors zuhany a hideg 

vízben, és újra ájulásszerű alvás következik. 

 

 

 

 

 

 
* Szent Jakab Út Baráti Társaság: Asociación de los Amigos del Camino de Santiago 



 

 

„Dalolva mentem és torkom nem únta még az  

országút fáradságos énekét…” 

(Szabó Lőrinc: A vándor elindul) 

 

Zubirí – Arre 
(kb. 17 km, 3. nap) 

 

 Az ember úgy ébred ilyenkor, hogy huszonévesen is kitűnően érti, érzi: 

milyen lehet kilencvenévesen talpra állni reggelente: recsegő-ropogó izületek, 

hasogató váll, húzódó izmok… Pontosan értem, mit jelent: „megtöretett 

testtel”… Mekkora mutatvány tud lenni egy zokni (pláne a bakancs!) felhúzása, 

leszállni az ágyról… Az első lépések éppoly nehezek, mint anno, másfél éves 

koromban, s a látvány kb. ugyanannyira bájos, és szórakoztató: széles alapú 

járás, szinte talpélen, a kezek kapaszkodót keresnek (Mama, hol vagy?!), teljes 

összpontosítás, éles sikkantások – miközben mosolygó, aggodalmas, meghatott, 

és büszke tekintetek kísérnek… Mindennapi mulatságunk! 

 De felkelt már a Nap, ideje indulni, muszáj összeszedni magunkat: 

mondják: meleg napunk lesz ma, így hát félórányi nyögdécselés és részeg 

kocsisokat megszégyenítő káromkodás után panaszos, halk fohászokkal 

útrakelünk. 

 Két hegyvonulat között vezet végig az út, a folyóval s az országúttal 

szinte párhuzamosan. Kis falvakon megyünk át, birkalegelők, elkerített vetések 

mellett. („Standard poén”: gyakorta megkérdezzük a birkáktól: „Bemenjünk a 

bárba?”, s ha az ember vár egy kicsit, már jön is a lelkes válasz, hogy „beeee”… 

Mert a juhok okosak ám: mind tudnak magyarul!) 

 Nagy táblák hirdetik büszkén, hogy az itteni mezőgazdasági fejlesztés az 

Európai Unió agrárreform-programjának része – gondolom, ez anyagi 

támogatást is jelent. Jellemző, hogy a kitűzött terveket, a folyamatban levő 

munkálatokat mindig hatalmas táblák jelzik az adott helyen. Egyrészt talán 

motivációként, másrészt az errejárónak szóló – kissé kérkedő – tájékoztatásként, 

hogy lássuk: itt, kérem, kemény, szorgos munka folyik!, - na meg persze némi 

reklám az önkormányzatnak és egyéb szponzoroknak… Mellesleg jegyzem 

meg: meglehetősen sokat köszönhet az EU-nak Spanyolország! Ha csak annyi 

segítséget kaptak, amennyit én az Út menti projektekből láttam, már az is 

irigylésre méltó… És mégis visszaesésről panaszkodnak! – persze nehéz 

versenyben maradni ilyen kemény konkurencia mellett… No és a „spanyol 

munkamorálról” se feledkezzünk meg! (Erre mondják a katalánok – akik 

köztudottan szorgalmas nép, „kenyeret sajtolnak még a kőből is” -, hogy 10 

spanyol úgy dolgozik, hogy egy irányít, egy csinálja, nyolc meg a bárban 

sörözget. De lehet, hogy ez rosszindulatú gúnyolódás csak.) Az tetszik, hogy 

mindig szép, tiszta, sötétkék kezeslábasban mennek munkába, és bár valóban 

keveset dolgoznak, de akkor aztán tényleg rendesen csinálják. S itt nem számít 

alantas munkának a legeltetés, az utcasöprés, vécétisztítás, stb., mert azt is 



 

 

ugyanolyan takaros-alaposan csinálják, jó fizetésért (minimum 85-125000 pts!), 

és öntudatosan, mert tudják, hogy ezt is el kell végezni. Ugyanúgy 

nélkülözhetetlen a pásztor és a takarítónő, mint a tanár, aki egyébként ott – kis 

hazánktól eltérően – megbecsülésnek, tiszteletnek örvend. És mindig jókedvűek: 

fűnyírás közben fütyül a munkás, a juhász dúdolgat, a traktoros harsogva énekel, 

az autószerelő a kocsi alatt hasalva is szinte táncol a rádióból szóló 

diszkózenére, és közben jut idejük mosolyogva ránk köszönni és jó utat kívánni. 

 Csinosan, ízlésesen öltözött, vidám asszonyok igyekeznek a pékhez, a 

férfiak (!) még megállnak pletykálni egy kicsit mielőtt munkába indulnának. 

Nem nyúzottak, nem morcosak, nem panaszkodnak. Optimisták (amúgy 

jogosan), derűsek, kiegyensúlyozottak. Itt nem látni fetrengő, tántorgó 

részegeket, görnyedten vánszorgó, üres tekintetű, piszkos hajléktalanokat sem. 

Valahogy más az egész világszemléletük, és bevallom, a mi közérzetünknek is 

jót tesz, hogy köztük vagyunk. Lehet, hogy magasabb az életszínvonaluk, de a 

jókedvük ettől független, optimizmusuk akár az utcán kéregetve is töretlen. 

Néha felszínesnek tűnnek, műveletlennek sokszor, de az biztos, hogy élni 

jobban tudnak, mint mi, s bár kevés ismerettel rendelkeznek talán, de azt viszont 

tudják használni. Ugyanígy a híresen szép spanyol nők is például egyáltalán nem 

szebbek, mint a magyarok, csak igényesebben öltöznek, smink nélkül még a 

boltba sem mennek – szóval: amijük van, ha nem is sok, arra nagy gondot 

fordítanak – legyen az egészség, traktor, katedrális, vagy szénbánya. Ez a fajta 

igényesség – mindennel, mindenkivel, önmagukkal szemben is – példaértékű és 

tiszteletet parancsoló, nem? Talán ezen a téren lehetnénk mi is még 

„európaibbak”.  

 Itt-ott rátérünk a műútra, aztán vissza a „természetbe”: drótkerítéssel 

védett privát vadászterületek következnek. (Sok külföldi számára az első 

spanyol kifejezés a „coto privado de caza”). Ilyenkor kis fakapukat nyitunk-

csukunk: be ne jöjjenek illetéktelen orvvadászok, ki ne szökjenek a nyuszi. Az 

első baszk „nyelvlecke”: „itxi ataka mesedez” – „kérjük, a kaput csukja be!”. 

 Larrasoaña (Larrasoaina) városkában ismét keresztezzük az Argát, újabb 

gyönyörű, gótikus hídon át. „Banditák hídjának” nevezik, mert a zarándokokat 

előszeretettel fosztogató útonállók kedvelt „munkahelye” volt. 

 Ez a városka is a frankokat szívesen látó betelepítési, gazdaságfejlesztési 

politikának köszönheti létrejöttét, akárcsak Pamplona, vagy Estella, de persze a 

település magja jóval korábbi, amit műemlékei bizonyítanak: az Út 

fejlesztésében oly aktív Szent Ágoston Rendnek van itt egy monostora, és Szent 

Miklós temploma is szép: fedett előtér boltívsorral, robusztus toronnyal, a XIII. 

századból, és természetesen volt két hospital is párszáz évvel ezelőtt. (A 

jelenlegi refugio egy hatalmas házat foglal el, a régiekből tán falak sem 

maradtak.) 

 Akerreta, Zuriain és Irotz községekben szintén átkelünk az Argán, 

vagyis: cikk-cakkban halad az Út. (Például ezért is nem hiszek az útikönyvek 

távolság-adatainak, mert azokban valahogy mindig egyenesnek tűnik az út, 



 

 

holott pedig dehogy!!!) Kedves falum Zabaldika: itt is van gótikus híd, meg 

egy XII. századi templom, Szent Istvánról elnevezve, szóval: hamisítatlan a 

„középkori” hangulat.  

 Mit sem számít, hogy jártunk már erre: az ilurdotzi bányánál megintcsak 

eltévedünk, aztán újabb „hagyományos” kitérő után érünk Arréba, mai 

végállomásunkhoz. A hegyoldalról még idelátszott Pamplona, de miután 

leereszkedtünk már csak az autópályát látjuk. 

 Csodaszép, szinte mesebeli gótikus kőhídon megyünk át az Ulzama folyó 

felett, s a túloldalon már hívogatóan álldogál egyik kedvenc refugiónk: az Arrei 

Szentháromság Miasszonyunk Bazilikája (csak a neve ilyen nagystílű, 

egyébként kicsike), és hívogató kolostora (ma: refugio). 

 Régebben az apácák fogadták itt a betérő zarándokot, ma az Asociación 

egyik oszlopos tagja, Santiago Zubirí, a helyi polgármester nyit ajtót. Bár 

délutáni sziesztájából keltettük fel, mosolyogva borul a nyakunkba: megismer 

minket, hisz már harmadszor találkozunk, s mindig olyan jókat beszélgettünk 

Magyarországról. Ő azon kevesek egyike, akik nem kérdeznek hülyeségeket 

(„Magyarország Ázsiában van, vagy az már Európa?”, „Hogy van a 

királyotok?”, „Még cirill betűvel írtok?”, stb.), hanem őszintén érdeklődnek 

irántunk, és némi alapismeretnek is a birtokában vannak. 

 Ez az egyik legszebb refugio: belülről felújított, és ragyogóan tiszta. 

„Protekciós” alapon külön kétágyas szobát kapunk, míg a többiek a 16 ágyas 

teremben alszanak. És a luxus: meleg vizes zuhany (az első 4-5 zarándok 

kiváltsága), no meg a konyhai maradékok (spagetti, piskóta) elfogyasztása, a 

hűtőszekrény kifosztása (tej, dinnye), és főzés: zacskós leves („magyaros 

gulyás”, naná!), aztán csevegés Santiago bácsival. Zárporoznak a kérdések: 

Hogy’ áll a privatizáció? Van-e már munkája a szüleimnek? Nem került-e sok 

család válságba? Sok-e a válás, deviáns gyerek, bűnözés? Az egyház felvállalt-e 

karitatív funkciókat? Többen járnak vajon templomba? Segít-e valamit ilyen 

helyzetben a hit? Milyen szerepet töltött be az egyház a diktatúra (tényleg az 

volt?) évei alatt, a demokratikus átmenet során, és most? Hogyan érintette a 

különböző felekezeteket az egyházi tulajdonok egy részének visszaadása? 

Milyen a vallásos oktatás? A három nagy felekezet együttműködik-e? 

szaporodtak a szekták, vagy a „hagyományos” egyházak befolyása erősödött? 

Szégyen ide, szégyen oda: hosszas gondolkodás után is csak dadogni tudtam 

válaszképpen, de az öreg csak-csak kiszedegette belőlem, amire kíváncsi volt. 

Meglepően toleráns felfogású ez az ember, annak ellenére, hogy milyen 

mélységesen vallásos. Jó lenne, ha mind hasonlók lennének, mert így hitelesebb 

az egész. (Sok spanyol pap, vagy meggyőződéses hívő túlzottan „vonalas”, 

méghozzá keményvonalas – az meg inkább taszító szokott lenni.) 

 „Adogatás” lett végül a csevelyből, merthogy a legtöbb felütött labdát 

visszapasszoltam neki is. Megtudtam hát, hogy itt a család, s az Egyház még 

mindig a legerősebb háttér, ami évezredes vallás-nemzet-egység után nyilván 

nem csoda, és persze, hogy a család itt a legfontosabb alap, magátólértetődő a 



 

 

katolikus egyház szerepe, szervezettsége is. Hagyományos az aktivitása is és 

minden társadalmi, kulturális – merem azt mondani: és gazdasági! – szférára 

kiterjedő hatása. Furcsa „egyensúly” van az Állam és az Egyház között; ez is 

olyasmi, amit nemigen bolygatnának: túl messzire vezetne minden 

„tapintatlanság”. Spanyolország viszonya a valláshoz úgy általában is teljesen 

már, és igencsak bőséges téma ahhoz, hogy erre kitérjek. Gyakorló zarándok 

persze nem menekülhet az efféle kérdezősködés elől, de ezt átlátni, megérteni 

talán mindkét résztől túl nehéz. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy vallás 

tekintetében Spanyolország csaknem homogén, Magyarország pedig egyáltalán 

nem vagy például: a 40 éves diktatúra itt jobboldali volt, s államvallássá tette a 

katolicizmust, ezzel szemben nálunk ugyebár… Fontos szerepe van az 

Egyháznak (náluk persze nagybetűvel írják mindig): társadalmi, gazdasági 

feladatokat is ellát, és igen nagy befolyással van az emberek mentalitására, 

világnézetére is. Egyrészt éppen a papokon keresztül (a miséken erkölcsi 

kérdésekbe burkolva elég sokminden szóba kerül!), másrészt az iskolai 

hitoktatáson keresztül (már kisiskolás kortól beléjük nevelnek egyfajta morális 

értékrendet, de azt hiszem, ez jó dolog, - és egyébként nem kötelező, de 

általános, és hagyományos, tehát szinte senki sem nő fel enélkül), harmadrészt 

pedig intézményeik, világi, és gazdasági befolyásuk révén, hogy az „opuszos”* 

eminensekről ne is beszéljünk. A hit „megtartó ereje” pedig közismert, 

valószínűleg fontos összetevője a spanyolok derűlátó nyugalmának. 

 Estefelé befut a mobiltelefonos Juan is. Nem egy szégyenlős, visszafogott 

ember: harsogását több falon át is tisztán halljuk, aztán nem úszom meg: mint 

„egyetlen értelmes embert” abban a kegyben részesít, hogy beszélgetni invitál a 

bárba. Nem megyek (ó, ha egyáltalán tudnék menni!), viszont így se szabadulok 

tőle: elterül az ágyamon – panaszosan sikítanak a rugók: van ám térfogata a 

fickónak! -, és mégiscsak beszélgetünk. Kellemes csalódás: egyáltalán nem az 

az egyszerű ember, akinek látszik: lelke van! (Meg öt vállalata, könyvkiadója, 

nagy vagyona, s még nagyobb öntudata.) Mondja, hajdan ő is lázadó ifjú volt, de 

errefelé a legnagyobb hippikből, deviáns kölykökből lesznek a 

legkonszolidáltabb polgárok, legzöldebb hajú punkokból a legkorlátoltabb 

kispolgárok. Rokonszenves, hogy ő még kristálytisztán emlékszik lázadó 

korszakára, lehangoló viszont, hogy a refrénje mégiscsak ez: „meglátod, te is 

felnősz majd, s kénytelen leszel megtanulni, hogy attól kezdve már a Szabadság 

kisbetűvel, s idézőjellel írandó, értendő és élendő…” Merthogy az ember 

negyven-ötven évesen nem kel már oly könnyen útra, nehezen mond le a 

kispolgári összkomfortról, biztonságérzetet nyújtó nyárspolgári 

értékrendszeréről, és ha egy családot kell eltartania, pláne nem fogja 

versenyképes alternatívának tekinteni a kötöttség- (és biztonság-) mentes 

Szabadságot. Hát tudom én ezt, de hadd legyek még lázadó és szabad húszéves, 

 
* Opus Dei (Isten Műve”): spanyol vallási szervezet, külön intézményrendszerrel, oktatással (ami gyakorlatilag 

szinte elitképzés), hierarchiával, stb. – közvetlenül és közvetve nagy hatással vannak a spanyol gazdasági és 

társadalmi életre. 



 

 

hadd legyek még ilyen élő-eleven, hadd legyenek még illúzióim! Nevetett, és azt 

mondta, hogy oké, igazam van, s ne legyek szomorú, nem olyan nagy tragédia a 

polgári lét, hisz nem véletlenül él így az emberek igen nagy többsége. És persze 

vannak fokozatok: ritkán látni hozzám hasonlóan vagány nőket, még az is lehet, 

hogy később is meg tudok majd őrizni ebből valamit. Hát, Isten adja, hogy így 

legyen! Azért rossz volt hallani megint ezt a dumát. Az a baj (?) ezekkel a 

spanyolokkal, hogy aki igazán laza közülük, az már legtöbbször a kriminalitás 

határát súrolja (mikor nem lép át rajta röhögve), vagy narkós (szerintem kb. 30-

40%-a a fiataloknak és az értelmiségnek), és negyvenéves korára amúgy is 

kinövi. És aztán aki már itt kispolgár, az nagyon az. Pedig másban nem ilyen 

szélsőségesek. 

 Késő délután mindenki odagyűlt az úthoz: arra haladt ugyanis a Tour de 

France, élmezőnyben természetesen a nemzeti hős: Miguel Induráin, akit 

errefelé különösen is szeretnek, mert baszk, ráadásul ez a szülőfaluja, mindig itt 

nyaral pár hetet. Mindenki kedveli, mert kedves fiú nagyon (és tényleg jól néz 

ki!), és nem is beképzelt. 

 Nagy biznisz ám ez is: lehetett kapni pólót az ő képével, zászlócskákat, és 

mindenféle „induráinos” bóvlit. Jót tett a spanyoloknak ez a srác: sportban nem 

remekelne amúgy, s most végre itt egy saját sportsztár, (a baszkok is jól jártak, 

mert ők meg azt mondják: „hát persze, hogy ő is baszk!”), és ezek a világ lustái 

– mióta ő befutott – nagy sportemberek lettek: mindenki biciklizik, óriási 

választékban kaphatók biciklis felszerelések (bukósisakok, neonszínű 

lastexcuccok, cipő, sapka, szemüvegek, etc.), és mindenfelé lihegve pedálozó 

embereket lehet látni. Mi nem mentünk k megnézni Induráint, mert már elegünk 

volt a hírverésből (plakátok, feliratok, zászlócskák, napilapok tele az ő nevével, 

„induráinos” cipő, sapka, kendő, póló, ágynemű, étkészlet…- na jó, túloztam, de 

mégis…), ráadásul tudni lehet, hogy holnap Palonában sem ússzuk meg. 

 Estefelé visszaérnek a rajongók zászlókat, pólókat, autogramokat 

lobogtatva. A drága Juan is beszalad még, hogy elmesélje, milyen pletykákat 

hallott az öreg arreiektől a bárban Induráinról, aztán egy dupla axellal témát 

vált: megintcsak gasztronómiai előadást tart (baromi jó éhgyomorra kajákról 

beszélni, mire befejezte, majdnem jól is laktam): úgy véli, muszáj megtudnunk, 

milyen fantasztikus a baszk konyha, ami sokat köszönhet az évezredes francia 

befolyásnak, de nyilván az ősi baszk tradíciónak is. Híres fűszernövényeik 

(például a bojtorján, és a borágó) teszik különlegessé ízeiket, világhírű a 

hófehér, zsenge, lágy baszk spárga, még a finnyás franciák is nyálcsorgatva 

emlegetik a tudealai articsókát és salátát, a lodosai paprikát, az itteni gombákat, 

vad-, és halételeket, a nevezetes sajtféléket (Roncal, Urbasa), a lepényeket, a 

pamplonai kolbászt, a chistorrát (disznó és marhahússal készült töltött lepény), a 

patét (halból, v. más húsból készült pástétom), a trufát (tejszínnel és mandulával 

töltött bonbon), és egyéb finomságokat. Különlegességként fogyasztják 

(bikaviadalkor szokásos alkalmi eledel) a bikahúst (naná, hogy a bikahere az 

egyik legdrágább ínyencfalat! – erről mindig a poén jut eszembe: „ma a bika 



 

 

nyert”…), amiről Juan már lemaradt: az idén lassan végetér a nyári viadal-

szezon. Körülbelül az efeletti sajnálkozásnál könyörült meg végre rajtam Juan. 

Na igen: az igazi ínyencet arról is fel lehet ismerni, hogy órákon át képes 

kajákról beszélni. Meg arról, hogy egy-egy ilyen beszédet órákon át képes 

csorgó nyállal, megbabonázva hallgatni… megemlítendő, ha már itt tartunk, 

(csak az én kedvemért!) a nevezetes pacharán is – egyik kedvencem -, ami 

ánizsból és különféle gyógynövényekből készült likőr-féle. Én ugyan nem 

Navarrában ittam, de mindjárt gondoltam, hogy ezt csak baszkok találhatták ki: 

igencsak fellelkesíti a fáradt vándort, hideg éjszakán meg jó kis lélekmelegítő. 

 Spanyol stílusban: éjféltájban ér véget a nap, de előtte még vár egy kissé 

unalmas kártyaparti (valami spanyol Csapdlecsacsi-, meg Feketepéter-félét 

játszunk, mert ezek semmi bonyolultabbat nem bírnak megtanulni) két kevésbé 

unalmas és nagyon helyes madridi sráccal. Műszaki egyetemre járnak. 

Beszámolójuk alapján itt még lazább a felsőoktatás, mint nálunk: kevés és 

komolytalan vizsgák, sok szünet, alig van kötelező óra, alacsony a követelmény 

és kevés a tananyag. Amúgyis divat a spanyoloknál, hogy igen-igen 

kényelmesen, 6-9 év alatt végzik el közepes eredménnyel az egyetemet, merthát 

minek is sietnének: a munkanélküliségi ráta ott is 15% körül van (igaz, 85 ezres 

segély mellett ez is kellemes állapot), apu-anyu meg úgyis eltartja addig, 

mivelhogy nagy ám a családi kötődés, összetartás. 

 Az biztos, hogy nem szoktak megőszülni idő előtt a sok stressz miatt. 

Angelék is szimpatikus lazasággal vették a kanyarokat eddig, annál is inkább, 

mert – úgy nézem – valamivel magasabb az intelligencia-hányadosuk a spanyol 

átlagnál. Ők holnap buszra szállnak, ugyanis az Északi Úton fognak menni – 

nőttek pár centit a szememben: az az Út a legkeményebb mind közül -, mert itt 

már voltak biciklivel. 

 Kedvesek ezek a spanyol fiúk, a kölyökvizsla-bájuk meg egyenesen 

elbűvölő, így aztán sajnálkozva búcsúzunk tőlük. Megadják a címüket, s hozzá 

szíves invitálás jár, de a tapasztalat megtanított rá, hogy ezt egyáltalán nem kell 

komolyan venni. Igencsak meglepődnének, ha egyszercsak tényleg beállítanánk 

hozzájuk! Ilyen ez a spanyol szívélyesség… ők bizony semmit sem vesznek 

komolyan! Brigi barátnőm szerint az egyetlen dolog, amit a spanyolok tényleg 

komolyan vesznek, az a bulizás, és az az egyetlen, amit igazán jól is csinálnak… 

De azért kedvesek, csak őket sem szabad komolyan venni, főleg ha 

fogadkoznak, esküdöznek, vagy ígérnek. 

 Az utolsó partit már félig-meddig csukott szemmel játsszuk, nyilván ezért 

sikerült nyernem a sok matekos között. 

 Az álom kezd legyűrni mindannyiunkat, és én már nem ellenkezem… 



 

 

„Ágya kemény szikla, s alvása a virrasztás…” 

(M. Cervantes: Don Quijote) 

 

Arre – Uterga 
(kb 17 km, 4. nap) 

 

 Jókor reggel ébredünk, már nem fél, csak „negyedholtan”: úgy tűnik, az 

idén valahogy jobban bírjuk – igaz, tavaly kicsit hosszabb távokkal kezdtük, ami 

elég nagy hiba volt -, vízhólyagunk, s egyéb gondunk-bajunk is kevesebb. 

Reggelink: a tegnapi vacsora emléke. Nem rossz motiváció, hogy sietősebbre 

fogjuk lépteinket. 

 Kora délelőtt máris Pamplonában (Iruña) vagyunk, nem csoda: Arre 

gyakorlatilag olyan, mintha falusias külváros lenne. Először látom a várost „San 

Fermín-mentes” állapotban: meglepően csendes és nyugodt. San Fermín 

egyébként a város patrónusa, eredetileg Szent Szaturninusz volt, a franciaországi 

Toulouse püspöke, állítólag ő evangelizálta az itteni népeket, akik – naná, hogy 

már akkor sem fülük a nyelvi finomságokhoz! – Szent Szerninnek hívták, ebből 

lett később Szent Fermín – naná, hogy már akkor sem tudták még a saját 

ferdítésű neveket se megjegyezni! -, még katedrálist is építettek neki, ami több 

okból is híres a zarándokok körében: a homlokzatán egy szép Zarándok-Szent 

Jakab-ábrázolás van, emellett pedig arról is nevezetes, hogy valaha (tán vagy 

kétszáz éve) a főkapujánál finom ebédet osztottak a zarándokoknak a déli mise 

után. Sajnos, ez a szép szokás már a múlté… 

 Gótikus építmény ez is, az a fajta, amire – így harmadszor végignézve az 

összeset az Úton – azt szoktuk mondani, hogy „elég szép”. Engem leginkább a 

gótikus csúcsívek, rózsaablakok, magas, karcsú oszlopok szoktak elbűvölni, 

meg a falból kinyúló „kutya-fejek”, oszlopfők fantasztikus kőszörnyecskéi, 

deformált-torz emberei, mitikus állatkái, de ezekből itt kevesebb van. A 

katedrális zömökebb, nem is túl nagy – „vidéki” székesegyház, mondatja a 

magyar irónia -, és egy kicsit „el is rontották”, merthogy neoklasszikus az egyik 

bejárati oldala. 

 És még azért sem kedveljük, mert én már négyszer jártam itt, és még 

egyszer sem tudtam bejutni: még a szomszédban lakók sem tudják megmondani, 

hogy mikor van nyitva. Pedig kíváncsi lettem volna rá: itt, a főoltár előtt szokták 

koronázni Navarra királyait, és itt van III. Károly és felesége, Trastamara 

Leonor mauzóleuma. Az útikönyvek szerint a mellékhajói, oldalkápolnái is 

megérnének legalább egy néhány perces „pillantást” (XII-XIV. századiak, hát 

hogy ne volnának szépek!), némi reneszánsz „sallangokkal” persze egy kicsit itt 

is megbontották a harmóniát, de az egyik Madonna-szobra állítólag maga a 

legtisztább francia gótika, és innen nyílik egy ajtó a kolostorba is, ahol a Zsinati 

Múzeumban gyönyörű szobrokat, festményeket, kódexeket láthattunk volna. Hát 

erről ismét lemaradtunk… 



 

 

 Ostobaság egyébként így véleményt mondani róla, s félretéve ezt jobb egy 

hívő szemével nézni. Ez nem csupán műalkotás, hanem a híveknek és Isten 

tiszteletének szentelt épület. Valóban hit és erő sugárzik róla, s itt is érezhető az 

a bűvös-mágikus XII. századi hangulat, amikor a vallás nem csak alappillére, de 

talán egyetlen szilárd fundamentuma volt a társadalomnak és megsejthető a 

korabeli lelkület is, amelyben bizony tényleg vigyorgó torzszülöttek és kutyafejű 

szörnyek teremtek, valami felfoghatatlan, névtelen bűntudat és transzcendens 

szorongás megtestesülései… Igen, akkor még hittel lehetett könyörögni: „ne 

vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a Gonosztól”, mert akkor még voltak 

érvényes normák, el- és felismerhető értékek és hinni, remélni lehetett, hogy a 

Gonosz ellenében győzni fog a Jó. Mert mesebeli kor volt az, még ha sötétek és 

félelmetesek is a meséi, de akkor még legalább a katarzis bizonyos volt… És 

amikor a középkori zarándok ezeknek a méter vastag, hatalmas falaknak a 

tövében megállt, érezhette a Hit megnyugtató erejét, valami szilárd erőt, biztos 

hátteret. Mi meg csak állunk itt és csak a repedéseket, meg a hulló vakolatot 

látjuk – mert súlyos évszázadok teltek el – és már semmi sem bizonyos. És mi 

nem ujjongó hálát viszünk Isten színe elé, csupán a kétségeinket. A mi 

démonainknak már nincsen arcuk, gyávák vagyunk hinni, hogy győzhet még a 

Jó és nincs katarzis sem: azért nem hoz feloldozást a jövő, mert nem tudjuk 

remélni se már. Őket megváltották, de mi tudni akarjuk ezt, holott hinnünk 

kellene… 

 Hát, ilyenekre gondol egy zarándok a pamplonai katedrális tövében. Pedig 

van egy vidámabb oldala is a dolognak: San Fermín igencsak forogna a sírjában, 

ha látná, hogy miféle ünnepséget rendeznek az ő tiszteletére évente itt! (Ez csak 

„alibi”: valójában alkalmat keresnek csak a népek, hogy egy istentelen nagy 

bulit csapjanak.) Említettem már, hogy tudnak ők mulatni – sőt, ez az egyetlen, 

amit tényleg jól tudnak -, van is sok-sok fiesta (még jó, hogy annyi szent van!) 

és ritkán szoktak ezek 3-5 napnál rövidebbek lenni. Nos, az egyik 

csúcsteljesítményük ezen a téren a július 7-től 12-ig tartó pamplonai San 

Fermín-ünnep. Már többször volt alkalmam megfigyelni, mondhatom, 

megdöbbentő élmény, pedig hallottam én már Diákszigetről, láttam egyetemista 

bulikat, de ez… Hobó szavai illenek ide: „nappal vér folyik, éjjel bor…”, 

tudniillik egy standard fiesta-nap úgy zajlik itt, hogy reggel 7-től zenés 

felvonulások vannak – no nem mintha ilyen hajnalban kelnének a lusta 

spanyolok, hanem egyszerűen nem fekszenek le -, éktelen csinnadrattával, 

össznépi utcai tánccal-dalolással, emelkedett hangulatban, mivel a többség 

részeg, de minimum spicces – no nem mintha a hajnali magyaros felessel 

indítottak volna, hanem még nem józanodtak ki -, aztán 8-tól jön a híres 

bikafuttatás: „encierro de toros”. Ilyenkor folyik a vér. 

 A városnak néhány – az aréna felé vezető – utcáját jó vastag palánkokkal 

lezárják: azok mögött nyüzsög a kíváncsi tömeg, fürtökben lógnak az 

ablakokban, erkélyeken, párkányokon, tetőkön, villanyoszlopokon, hogy 

lássanak valamit; ott van a „futás”. Hat válogatott bikát – régi szokás szerint az 



 

 

újságok közlik mindegyik „törzskönyvét”, felmenőit, 3-4 nevét, tenyésztőjét, 

etc. – állítanak starthoz, a kijelölt utcákon úgy ötszáz méterenként csinálnak 

afféle „beugrókat”: kis terecskét, ahol az önként jelentkező machók (ilyen 

véralkoholszintnél már majdnem mind azok) csoportosulnak tömegesen, azután 

indul a staféta-szerű szaladgálás: a szegény bikák füle mellett elsütnek egy 

pisztolyt, ettől aztán azok igencsak lendületes vágtába kezdenek. Izgalmukat 

fokozza az előttük rohangáló emberkék látványa, akik ráadásul összetekert 

újságpapírral csapkodják őket, mintegy az aréna felé terelvén őket. Erre a bikák 

zavartan ide-oda rohangálnak és a szarvukkal döfködnek. Megérkezik a futó 

csoport a kis beugróhoz, itt az eddigre már hősiességüket kellőképp bizonyított 

machók félrehúzódnak, s helyükre pattan a friss váltás: az eddig ott szorongó 

fickók. (Mert nőknek tilos ám: ez szigorúan macho-buli!) És ez így megy 

egészen az arénáig. 

 Hogy mitől izgalmas és veszélyes ez? Szerintem nem a bikák miatt, mert 

azok kiszámíthatók és józanok, hanem az emberek miatt, akik ellenben 

kiszámíthatatlanok és részegek. (Mert ki a fene szeret józanul öklelő bikák 

között szaladgálni?!) És tumultus képződhet egy-egy beugrónál, ahol egymást 

tapossák emberek és bikák, vagy eleshet valaki, és a többiek – meg a bikák – 

esetleg keresztülesnek rajtuk, stb. Régi trükk, hogy földre került ember 

maradjon is ott, mert a pata-, ill. cipőtalpnyom kevésbé kellemetlen, mint a szarv 

ütötte tágas lyuk a háton, de a sok külföldi – ó, az a sok amerikai, akik oly 

szívesen érzik magukat itt hős cowboynak! – nem tudja ezt, úgyhogy általában 

felugrálnak, ha elesnek, és ilyenkor szokott az lenni, hogy „ma a bika nyert”… 

 Na, aztán mikor a bikák végre az arénába kerültek, ott már boldog-

boldogtalan lerohanhat a porondra, s piszkálják a teljesen elnyűtt, 

megzavarodottan toporgó bikákat: kis szövetgyűrűket próbálnak a szarvukra 

húzni a vakmerőbbek. Ezek a bikák lesznek aztán a délutáni viadal szereplői – s 

végül, gondolom, belőlük lesz az aznapi ínyenc-menü, akár elesnek a 

küzdelemben, akár győznek – mert ember elleni küzdelmet próbált bika új 

viadalra már nem alkalmas. Pedig milyen szép lenne, ha nem csak a 

torreádorokat képeznék, hanem a bikákat is! 

 Strapás nap ez a kórházaknak, mentősöknek: minden nap van egy tucat 

sebesült (másik 2-3 tucat utcai balhék, alkohol, narkó miatt), és egy-két halott 

(plusz az említett három ok áldozatai). 

 Messzi földről sereglenek ide ilyenkor a turisták, és mindenki igyekszik 

kihasználni ezt a néhány napot a totális „kikapcsolódásra”, ami itt az önkontroll 

kikapcsolását jelenti. Felveszik az ünnepi népviseletet: hófehér ruha (kezdetben, 

mert néhány napi+éji bulizás után már vegyes színű), piros öv, piros kendő a 

nyakban és piros baszksapka. Ilyenkor mindenki szeret mindenkit – négy-öt sör 

után ez átcsaphat az ellenkezőjébe is -, több helyszínen folynak a táncházak, 

folklór-műsorok, koncertek, mindenféle előadások, kirakodóvásár, utcabál, 

felvonulások, miegymás, délután a „kötelező” bikaviadal, este 11-kor a 

hagyományos tűzijáték, s közben persze megy az eszem-iszom (főleg az iszom). 



 

 

Ilyenkor folyik a bor, és annak különböző mértékben megemésztett változatai az 

utcán, jellegzetes aromával fűszerezve a város amúgy is sűrű légkörét. 

 Koradélután mindenki elterül ott, ahol épp összeesik, mert bizony pihenni 

kell a mindent elsöprő éjszakai buli előtt! És este 11 után tényleg elszabadul a 

pokol: ilyenkor fajul tivornyává a mulatozás. Mértéktartóbb polgárok 

elvonulnak haza – persze aludni úgysem fognak tudni, de itt nem is szokás este 

10 után feljelentgetni egymást csendháborítás miatt -, úgyhogy a kevésbé (vagy 

egyáltalán nem) mértéktartók maradnak. Olyan is a hangulat, persze. Én tudom, 

töltöttem egy éjszakát az utcán ott! Meg is fogadtam, hogy az elsőből legyen az 

utolsó, nem bírom én a stresszt, vagy legyen annyi pénzem, hogy berúghassak 

én is, mert józanul többszázezer részeg – pláne hímnemű – ember között ezt 

nem lehet elviselni… 

 Első benyomásomat a városról annakidején így rögzítettem: „Fiesta… A 

város egy nagyon mocskos, nagyon büdös, másnapos kuplerájra emlékeztet.” 

Így van ez. Mindenesetre aki ezt személyesen átéli, annak biztosan feledhetetlen 

élményben lesz része, mert ehhez fogható itt, az Óvilágban tényleg nincs. 

 De ezúttal megúsztam az iszonyatos tivornyát, és valahogy kicsinek tűnt 

most az egész hely. Igaz, az óváros tényleg kicsi, de az egész azért mégiscsak 

egy többszázezer lakosú nagyváros. Az Arga folyik át rajta, az ő völgyében 

vagyunk, de köröskörül hegyeket látunk. A város nevét állítólagos alapítójáról, 

Pompeiuszról kapta, aki – ha nem is alapította a várost – itt tartózkodott ie. 75-

74-ben. Püspöki székhely volt már a VI. századtól, azután a nevét viselő kicsiny 

királyság fővárosa lett, III. Nagy (pontosabban a „legnagyobb”) Sancho nyitott 

külpolitikája következtében frankok is letelepedtek itt a XI. századtól 

(kézművesek, kereskedők, akárcsak Estella történetében), akik elkülönülve éltek 

a baszkoktól. Gyakorta pusztítottak belviszályok, kisebbfajta polgárháborúk, s a 

belső városfalakat, kulturális gátakat itt is csak a rohamos gazdasági fejlődés 

döntötte le. Az Újkorban végvár és alkirályi székhely szerepét töltötte be. 

Ezerszer lerombolták kasztíliaiak, mórok, és franciák, s mindig képes volt 

újjászületni, így lett ezerarcú, a történelmet kövekkel, falakkal elmesélő, büszke 

baszk város Pamplona. 

 A XX. században sem vesztett sokat jelentőségéből: erőteljes demográfiai 

és gazdasági növekedése folytán ma egy dinamikus, modern iparváros, ami azért 

nem vesztette el hangulatát: továbbra is vonzó hely, mind a turisták, mind a 

zarándokok számára. A navarrai kulturális és tudományos életnek is ez a 

fővárosa: három egyetem van itt, kutatóközpontjai, könyvtárai, múzeumai 

gyakran adnak otthont tudományos, művészeti és gazdasági konferenciáknak. 

Élénk gazdasági, kereskedelmi és kulturális központ ez, s emellett még 

különböző korokból származó műemlékekkel is büszkélkedhet: számos 

épségben megőrzött középkori épületet láthatunk a belvárosban: templomokat 

(Szent Lázár, Szent Fermín, Szent Domokos templomai) és természetesen a 

székesegyházat, a várost övező falakat, a II. Fülöp építette citadellát (amelynek 

déli bástyájáról szép kilátás nyílik a városra és környékére), és a neoklasszikus 



 

 

Navarra Palotát (benne Navarra legnagyobb levéltára, hatalmas dokumentum-

kincstár). 

 San Fermín-buli ugyan nincs, de felhajtás mégis van: a Tour de France, 

ugyebár. Az elzárt utcákon nagy a tolongás a kordonok mögött: várják Induráint 

és a többi versenyzőt. Az izgalom sem hiányzik: a baszk nacionalisták 

gondolkodnak ezúttal a forró hangulatról, na és a meglehetősen ideges rendőrök, 

polgárőrök. Minden tudat emberre jut legalább egy egyenruház, akik izgatottan, 

vagy csak fontoskodva társalognak cébén. Vajon lesz merénylet, pokolgép, 

emberrablás, gyilkosság, tüntetés? „Vérszagra gyűl az éji vad”, de hiába jött a 

tömeg: balhé nem volt, „csak” a kerékpárverseny zajlott le. Az ETA, a PNV, és 

a HB* igyekeztek ugyan szítani a kedélyeket (ki-ki a maga stílusában): úgy 

süppedünk a röplapok centis rétegébe, mint az őszi avarba, a falak telefirkálva 

mindenféle nyelven („Freedom for the bask country!”, „Liberté et 

independence”, „Somos una nación independiente”, stb.), plakátok mindenütt, 

nacionalista cikkek a napilapokban, feszültség az utcákon, - szóval a „helyzet 

fokozódik”, de aztán mégsem történi semmi incidens. Lehet, hogy mindenki – 

pláne a rendőrök – csalódott kissé, mert szinte elvárható valami „balhé”, ha 

ennyi baszk összegyűlik egy kupacba. 

 De alighanem – egy-két radikális, szélsőséges nacionalistát kivéve – senki 

sem tartja reális alternatívának az esetleges baszk függetlenséget. Sőt, a 

különösen habzószájú etások ellen maga a Baszk Nemzeti Párt protestál 

keményen, egy-egy súlyosabb terrorcselekmény után pedig még az egyszerű 

baszk polgárok is. 

 Talán félmillió lehet azoknak a száma, akik Spanyolországban baszkul 

tudnak – bár elismert, hivatalos nyelv a castellano/spanyol és a katalán mellett a 

baszk is – és kb. másfélmillióra tehető a baszk identitásúak száma, mégis 

erőteljes kisebbség ez: évezredes, elidegeníthetetlen jogokkal, ma is meglevő 

privilégiumokkal, egyedülálló, rokontalan nyelvükkel, sajátos tradícióikkal, 

egyedi antropológiai jegyekkel, igen erős öntudattal. Hiába: a baszk 

temperamentum! És ha egy nemzet évezredeken át fenn tud maradni, parányi 

etnikai szigetként is, az már jelent valamit: erőt, vitalitást, mély gyökereket, 

kemény karaktert, nemzeti büszkeséget, összetartást. Ebben az esetben a 

történelem, a múlt a jövő bizonyítéka. Baszkföld pedig mindaddig 

Spanyolország viharsarka lesz, míg az autonómia-kérdés meg nem oldódik 

valamilyen formában. (Valószínűleg a katalánoknak van igazuk: hatékonyan 

működő nemzetek feletti egység csak úgy képzelhető el, ha azon belül minden 

nép megtarthatja/kivívhatja saját identitását, s ha az egységben nem országok, 

hanem nemzetek képviselik majd magukat.) 

 Megúsztuk tehát robbantás nélkül, a lezárt utcák miatt viszont alaposan 

eltévedünk, el is fáradunk. Párás meleg van. Rövid pihenőnket evésre 

 
* ETA (Euzkadi ta Azkatasuna), PNV (Partido Nacional Vasco), HB (Herri Batasuna) – baszk nacionalista 

szervezetek, közülük az első szélsőséges, mondhatni terrorista, a másik kettő legális, parlamenti képviselettel 

rendelkező párt. 



 

 

használjuk, aztán jön az egyik kellemetlen útszakasz Cizur Menorig: végig 

aszfalt, árnyék, víz, látnivalók nélkül. De nevetünk és énekelünk: így 

elviselhetőbb. A faluban aztán vizet kérünk, sziesztázunk: egyik kedves 

templomom (Szent Mihály Arkangyalnak szentelve, XII. századi román stílusú) 

fedett előcsarnokában – spanyolul pórtico – szundítunk egyet a kőpadon, várjuk, 

hogy alábbhagyjon a hőség. 

 Tervünk szerint ma szabadban töltjük az éjszakát, hát ráérünk. Késő 

délután indulunk tovább. Mivel síkságon vagyunk, kis hegymászás jön (Perdón-

csúcs, 734 m), újabb magán-vadászmezők keresztezése után. Már a fák között is 

forr a levegő. 

 Van itt egy forrás, amit a legenda szerint Szent Jakab fakasztott. Úgy 

történt a csoda, hogy egy szomjazó zarándok érkezett ide – nyilván akkor is 

ilyen kietlen, forró, szeles, száraz volt a vidék -, megjelent neki az Ördög, s a 

lelke fejében vizet kínált neki. A kolléga természetesen gondolkodás nélkül 

visszautasította az ajánlatot, és persze aki ellenáll a kísértésnek, az elnyeri méltó 

jutalmát: jött az Apostol személyesen vizet fakasztani. Mi nem vagyunk ilyen 

szerencsések, sajnos. Többször voltam már úgy vándorlásaim során, hogy 

testemet-lelkemet eladtam volna akár csak egyetlen korty vízért is (hát, nem 

vagyok egy erős jellem), de nem kellett senkinek: szomjazhattam tovább 

reménytelenül. 

 A hegyvonulat messziről lankásnak tűnik, ámde közvetlen közelről, sajgó 

inakkal, rekkenő hőségben, felsebzett lábbal valódi hegyóriás. Meglepetés vár, 

ahogy feltekintünk: hófehér, modern, háromkarú, acél szélmalmok – 

szélturbinák – sorakoznak végig előttünk. Álmos lassúsággal forognak, pedig 

odafenn azért igencsak fúj a szél. Vakító kontrasztot képeznek a navarrai ég 

mélykékjébe az ezeréves Út vörös porából, kopott sziklatörmelékéből 

felszökkenő, fényes, fehér óriások. Az jut eszembe, hogy a kedves Don Quijote 

bajosan vélhetné őket gonoszul hadonászó ellenfélnek: inkább tűnnének 

kecsesen integető, magas, karcsú tündéreknek, ha nem volnának olyan 

szembántóan mesterségesek. Furcsa, hogy mégis szépnek hatnak, holott 

félelmetesek is lehetnének, ahogy ott állnak sorban, a szélzúgástól hangos 

hegytetőn. 

 Meredek lejtő jön, térdet-bokát kínzó, guruló nagy kövekkel (hogy 

izgalom is legyen), gyűlnek a vízhólyagok – fura, de itt a legkeményebb 

sportemberek is ki szoktak dőlni, pedig rövid szakasz -, a hőség szinte 

elviselhetetlen, de aztán beérünk Utergába, és ideje is már, hogy befejezzük 

mára a gyaloglást: alaposan kimerültünk, megéheztünk, megszomjaztunk. 

 A falu gyönyörű, békés hely, valami országos „község-szépségversenyen” 

díjat is nyert. Érthető: gótikus temploma, tiszta, muskátlis házai, kis tere a kúttal 

békés összképet nyújt. 

 Délutáni hőség, poros csend fogad. Éles még a fény, néptelenek az utcák: 

mindenki bent hűsöl. Rövid pihenőt tartunk a templom előterében, ahol 

középiskolás csoport tanyázik, tanárukkal, papukkal együtt, úgy tűnik, itt fognak 



 

 

aludni, ígyhát mi majd más helyet keresünk. Misét is tartanak, csak 

bekukkantunk (fáradtak vagyunk már), aztán megyünk a bárba, ahol tejet 

veszünk, a mosdóban megmosakszunk, átöltözünk. 

 A kútnál iszunk, s megyünk alvóhelyet keresni. Gyakorló vándorrutinunk 

súgja: jó szállás az a hely, ahol a talaj nem túl kemény és sima, nincsenek 

rovarok, sem házak a közelben, a harmat miatt viszont nem árt legalább egy fa 

alá behúzódni. Íme az „Ezercsillagos Hotel”: egy elhagyatott ház kertje éppen 

megfelel, s még világosban „megágyazunk”, felöltözünk éjszakára. 

 A „fedélnek” kiválasztott fa optimális: mandulafa, és még tövében hever a 

rengeteg tavalyi mandula – lehet vacsorázni! (A reggeli is ugyanez lesz: 

mandula és tej. Vitaminok, fehérje, ásványi sók – hát az orvos is ezt ajánlaná, 

nem?) „Vacsora” után furulyázunk kicsit. Sötétedik, lassan kigyulladnak a 

csillagok, vagy inkább csak előfoszlanak a sötétkék égbolt hasadékain, mint 

Dóra pólóján a cérna. 

 Kicsit távolabb újgazdagék kacsalábon forgó palotája áll, épp szabadtéri 

vacsorasütést tartanak. Pont „jó” ilyenkor tűz melegét a hűvös alkonyban 

messziről nézni, s a sülő húsnak csak az illatát kóstolni ilyen szerény vacsora 

mellé! Legalább vezekelhetünk: még pár évet megspórolunk a Tisztítótűzben 

töltendőkből… 

 Kavicsos, göröngyös a föld, magnéziumfénnyel világít a Hold, hidegen 

ragyognak a távoli csillagok, és furcsán sajog, hogy közelebbinek tűnnek mégis, 

mint az elfurulyázott népdalokkal megidézett hazánk. 

 Felnézek a Tejútra, és sóhajtva hunyom le a szemem: csillagok, csillagok, 

de hidegek ezek az útszéli éjszakák! 

 Kemény a föld, az egész testem sajog, túl fáradt vagyok -, nehéz elaludni 

így. Pedig pihenni kell, tűrni kell, és holnap újra menni kell, és még nagyon sok 

napon át tűrni és menni kell, és olyan nagyon hosszú még az Út, és olyan 

nagyon messze van Magyarország…! 

 



 

 

„Nem tudom, amit tudok! Nem akarok menni, 

de vonszol a két lábam…” 

(R. Kipling: A dzsungel könyve) 
 

Uterga –Puente la Reina 
(kb. 8 km, 5. nap) 

 

 Elég korán tud ébredni az ember, ha hideg a hajnal, s belepi a harmat. 

Nem igazán tudtuk, hogy merrefelé kell mennünk, s tulajdonképpen kedvünk 

sem volt, de ez olyan út, ami visz, és a lábaink nem különben. 

 Egy különleges, misztikus hírű templomocskát akarunk megnézni, 

Eunatét, ami valójában az Aragón Út része. Ehhez azonban először Muruzabal 

falucskán kell áthaladni. Gyönyörű, kedves hely. Az egyik sarkon kicsiny 

fatáblát látunk, mely végre útbaigazít Eunate felé. Kellemes meglepetés: csak 

2,5 km-re van. Békés séta következik, zsongó napraforgók, búzatáblák között – 

ilyenkor még óarany színük van; picike madár hintázik egy száraz bokor ágán, s 

érthetetlen extázisban dalol, talán a reggel frissessége teszi. 

 Már messziről idelátszik a kis templom. Állítólag templomos lovagok 

építették a XII. században, a jeruzsálemi Szent Sír kápolnájának mintájára, s ez 

a legjobban megőrzött, színtiszta román stílusú műemlék errefelé. Távolról csak 

különös, nyolcszögletű alakja szembetűnő: szokatlan, de harmonikus látvány: az 

alacsonyan álló Nap fényében aranyló búzatáblából kiemelkedő, okkersárga 

templom, inkább csak kápolna. Emberkéz alkotta építmény, mégis 

természetesnek hat itt, az elhagyatott vidéken. Ameddig a szem ellát: üres sík. S 

úgy álldogál a kis ermita itt, mint a löszképződmény. Közeledünk. A melegedő 

levegő hullámain lebegni látszik az épület, talán csak délibáb… 

 Egyszercsak ott állunk előtte: valahogy most sem tűnik nagyobbnak, sem 

zömöknek. Kicsi és arányos, és megdöbbentően ép: sehol egy lekopott sarok, 

megrepedt kő, málló forma, félrecsúszó ív: tökéletes, mintha tegnap fejezték 

volna be a titokzatos építőmesterek. Nem ártott neki a szél, nap, eső, 

hőingadozás, nem ártott neki hét évszázad. Valami csoda rejlik itt, érezhető 

misztikum vibrál a lösz-színű falak között. Na igen: a Templomosok titkai… 

 Boltíves, fedetlen árkádsor veszi körül kettős oszlopokkal, a nyolc oldal 

élei furcsán hibátlan szögben futnak össze, pici torony is van és egy félkörforma 

apszis-féle. Az árkád oszlopfőin kedvenceim: kecsesen vonagló 

kőszörnyecskék, buján indázó paradicsomi növények (naná, hogy a Gonosz 

leskelődik mögülük! – furcsa: kaján, cinkos mosolyra késztet: én tudom, hogy a 

ravasz kis jószág legyőzetve győz örökkön-örökké), emberformák is (lovagok 

talán), s mindenféle fantázialények, mint szorongó kisgyerek álmaiban. És azok 

a tiszta ívek, karcsú oszlopok, egyenletes, hibátlan rendben, mégis változatosan, 

kiegyensúlyozott díszítéssel. Nincs rá más szó: hibátlanul tökéletes! 

 A Templomosok által oly kedvelt, ritka, pillanatnyi csodát merevítettek 

hajlékony időtlenségbe: valami abszurd és mégis békés egyensúly, szenvtelen, 



 

 

időn kívüli tökély: kritikán felüli mestermű. Valahogy túl természetes, túl 

alázatos, túl higgadt mű. Érthetetlen: kissé borzongató: túl tökéletes, szinte nem 

emberi pontossággal megszerkesztett egész. Valami azt súgja, hogy ez nem 

templom, hanem valamiféle egyetemes szimbólum, a tudatalattinkban van, de 

nem és nem jön elő: fogalommá nem formálódik, gondolattá nem válik, 

érzelemmé nem alakul, szó nincsen rá, csak valami titkos érzet rezeg a lelkünk 

mélyén, ha oszlopai árnyékában járunk. 

 Mondják, emberi maradványokat találtak itt, úgy hiszik, valaha 

zarándoktemető lehetett ez a hely, mert a csontok között zarándok-kagylókat 

találtak. Ezoterikusok, misztikusok suttogják: inkább a Templomosok beavatási 

szertartásai zajlottak itt. 

 Hát, ezek a falak tudnának mesélni, az biztos! Olyan gazdátlanul kószál itt 

a szél, szinte körbesomfordál, füledbe susog, és te borzongva sétálsz a 

körfolyosón, de nem a kőbe faragott szépségben gyönyörködsz, hanem 

töprengsz, mintha egy megoldhatatlannak hitt rejtély nyomába szegődtél volna. 

És nem kijelentő mondatok formálódnak a fejedben, amelyekkel a látványt 

leírnád, hanem csupa tétova kérdőjel zsong benned. És ha körülnézel, nem azt 

kérdezed, hogy „mi ez?” vagy hogy „milyen?”, hanem önkéntelenül is ez 

visszhangzik legbelül: „mit jelenthet?” Itt járkálsz és tudod, hogy ez a válasz, itt 

jársz, látod és a kezeddel megérinted és mégsem értheted, pedig ez a válasz: 

testközelben és elérhetetlenül… 

 Vannak öreg falak, mint ezek is, amelyek vonzanak: arcomat simítom a 

kőhöz és érzem, hogy eleven anyag, fülembe suttog, hallani a lélegzését, 

szívveréséhez igazodik az enyém, szinte beleolvadok: váljak kortalan kővé, 

évezredes mesék tudójává, történelmet málló falakká, szitáló évszázadokká, 

millió esőcsepp emlékévé, millió napfényes, izzó perc nyomává, testet öltött 

idővé és időtlen múlttá, lösz-színű formává, okkerbe áttűnő fakósárgává, 

érezzem a szél simítását… Legyek kő, legyek fal, hogy megértsem a Titkot, 

hogy én legyek a Titok…! – igen, ez a „válasz”. Mint öreg varázsló tenyere: 

arcomhoz simul a forró, érdes, eleven kő. Nehéz elválni tőle, de lassan mégis 

menni kell. 

 Továbbindulunk, rövid vita után – merre visz az út? -, idén tehát 

elkerültük a szép kis Obanost, pedig érdekes hely, úgyhogy tavalyi, s 

tavalyelőtti emlékekre hagyatkozva mesélek róla kárpótlásul egy kicsit. 

 Szabadságszerető, kardos népek éltek ott hajdan, azt mondják a 

környékbeliek: könnyedén fegyvert fogtak, ha érdekeik, függetlenségük 

védelméről volt szó. Két éve hallottam egy mondatot az öreg Los Arcos-i 

hospitalerótól: „Pro libertate patriae gens libera state” – ami körülbelül annyit 

tesz, hogy szabad hazához mindenekelőtt szabad nép szükségeltetik és fájó 

aktualitás volt ez nekem akkor: a magyar „demokratikus átmenetről” kérdeztek 

és én – holtfáradt voltam – szavak helyett csak keserűen mosolyogtam, aztán 

valami olyasmit motyogtam, hogy nálunk az emberek fejében nincs meg a 

demokrácia, hogy nálunk mindenkinek csak igen-igen homályos képzetei 



 

 

vannak a szabadságról, és hát így nem tudom, hogy érnek-e bármit is a politikai 

szózatok. Erre mondták nekem ezt az idézetet, mint valami régi-régi felkelés 

jelszavát. Nos, az idén az egyik útikönyvben megtaláltam újra: Obanoshoz 

fűződik a történet. Itt gyűltek össze különféle társadalmi rétegek képviselői 

1327-ben, hogy fellázadjanak a nyomasztó adóterhek, a túlzottan keménykezű 

monarchia és a vérszemet kapott idegen nemesség ellen. Az ő jelszavuk volt ez a 

mondat, bevallom: szívesen tudnám a magunkénak, annyira Magyarországra 

szabott! 

 De más itteni „mesét” is tudok ám! Élt egyszer réges-régen egy herceg: 

Guillermo, Aquitánia ura. Nagy udvartartása volt, és bizony nem is élt valami 

erkölcsös életet, de hát az nem is volt divat akkoriban. Volt egy húga is: Felícia, 

aki viszont csendes, szerény, vallásos lányka volt és Szent Jakab iránti 

rajongástól vezérelve, elzarándokolt Santiago de Compostelábe. Guillermo – 

kevésbé jámbor lélek – persze nem helyeselte az ötletet, afféle női szeszélynek 

tekintette a dolgot, bár elengedte húgát a nagy útra. Felícia meg is érkezett 

szerencsésen, megkapta a feloldozást (nem sok bűne lehetett szegénynek!), s 

elindult hazafelé. Ámde a kegyes hölgy annyira az Út hatása alá került, hogy 

éppen Obanos tájékán úgy határozott, hogy nem tér vissza a léha udvarba, 

hanem itt fog remeteként letelepedni, s ezután már csak az imádkozásnak 

szenteli szűzi életét. Déli temperamentummal megáldott, igencsak vérbő és 

életvidám bátyja természetesen nem tűrhette ezt: egyre dühödtebben próbálta 

rávenni húgát, hogy hagyjon fel „ostoba” tervével. A vita hevében Guillermo 

olyan nagy haragra gyúlt, hogy kardjával leszúrta Felíciát. Tettét azon nyomban 

megbánta és vezeklésképpen ő maga is az Apostol sírjához zarándokolt, majd 

újra Obanosba érve ott is maradt. Magányosan, szegénységben élt, s haláláig 

siratta bűnét. Szentként tisztelik őt is, Felíciát is azóta és földi maradványaikat 

az Arnotegui ermitában őrzik. 

 A legendás történetet 1965 és 1978 között évente előadták a falu lakói 

jelmezes misztériumjáték formájában. A szép hagyomány az 1993-as Szentévtől 

újra folytatókra talált, így aki a megfelelő időpontban érkezik, ma is láthatja az 

előadást. 

 A falu Keresztelő Szent János templomában van egy érdekes kupa: Szent 

Guillermo fejéről mintázott színezüst edény ez, és újkeletű tradíció szerint 

minden évben egyszer, nagycsütörtökön, ebből isznak vízzel kevert bort a falu 

lakói. 

 De mi most Obanost elkerülve, az Aragón Úton megyünk, késő délelőtti 

forróságban. Hamarosan a nevezetes kereszteződéshez érünk, ahol összefut az 

Aragón és a Francia Út. Bronz Szent Jakab-szobor áll itt: életnagyságnál 

valamivel kisebb, szakállas, barátságos mosolyú Zarándok-Apostol fogadja 

elcsigázva érkező híveit. Szinte olvadni látszik a lobogó déli napfényben, 

belepte az Út pora is, jár neki egy kollegiális vállveregetés, merthát mi megyünk 

a hűvös refugióba, de neki még elég sokáig itt kell álldogálnia… Távolodóban 

visszaintünk neki, közben már érkezünk Puente la Reinába (Gares). 



 

 

 A „Királynő Hídja”, amiről nevét kapta a város még odébb van. 

Legelőször a belvárosban épp a refugio előtt megyünk el – zárva, nyilván 

nemrég takarították ki. Először pecsételtetnünk kell a kolostor irodájában. Fiatal 

pap felveszi az adatainkat, kedvesen visszakísér a refugióhoz, közben ismerteti a 

város nevezetességeit, megmutatja, merre találunk boltot, orvost, gyógyszertárat, 

telefont, postát – ezek mind a város főutcáján vannak, nem meglepő: Calle de 

Santiago a neve, minden zarándok ezen ment Santiago felé, ez torkollik jóval 

messzebb a hídba. A bárok, szórakozóhelyek egy kupacban: a városfal melletti 

utcában vannak. (Kedvenc „sportja” a spanyoloknak a görbe estéken bárról 

bárra járni, gondolom, egyszerűbb így, hogy nincsenek messze egymástól.) 

Felhívja a figyelmünket a kolostor templomára (felesleges: első utam úgyis oda 

fog vezetni). Büszkén meséli, hogy tavaly fejeződött be a refugio felújítása 

(tudom, két éve még vedlett épület volt, elhanyagolt, lepusztult zuhanyzóval, 

egy nagy hálóteremmel, pici üres konyhával, tavaly már volt konyhafelszerelés, 

új zuhanyzók, épp a külső falakat festették, az idén minden ragyogóan új, kivéve 

a három emeletes, öreg ágyakat), az apácák takarítják, igen lelkiismeretesen. 

 „Földszinti” ágyat választunk, mert tapasztalatból tudjuk, nem lenne 

könnyű felmászni az emeletes ágy harmadik szintjére, kicsi a hely két ágy 

között: nem lehet felülni sem, mintha polcrendszer lenne egy 

csomagmegőrzőben. 

 Mivel mi nem vagyunk fáradtak, máris indulunk mászkálni: enni kéne. 

Minden zárva, szieszta 5-ig. A kápolna mindig nyitva van, de ott egyedül 

szeretek lenni. Boltokat nézegetünk, és a Királynő Hídját. Minden útikönyv 

mást mond: egyesek szerint Nagy Sancho építette – felesége, Munia kérésére – a 

XI. században, mikor egyre nagyobb tömegben érkeztek a zarándokok, s ez a 

város volt az első nagy csomópont, az egyik legrégebbi város az Úton, ideje volt 

hát fejleszteni az infrastruktúrát (korabeli viszonylatban – egy fiatal történész-

zarándok meghatározása szerint – négy dolog értendő a késő középkorban ez 

alatt: utak, hidak, kocsmák, kurvák; kissé durva megfogalmazás, ámde találó!); 

mások szerint egy római híd volt ez, amelyet maga a királyné építtetett újjá; egy 

harmadik változat szerint nem Sancho király neje, hanem Stefánia úrhölgy, a 

nájerai don García király hitvese volt a „szponzor” a híd építésekor. 

 Az a fő, hogy a híd gyönyörű és ma is szilárdan, kecsesen feszül az Arga 

két partja között. A két széle felé egyre kisebb félkörívekből áll, összesen hat 

ilyen van, de valójában a három középső uralja a látványt, s a két főpillérben 

egy-egy kis boltíves rés – „ablak” – van. A félkörívek annyira pontosak, hogy – 

mivel a folyó méltóságteljes lassúsággal vonul át a városon – a nyugodt víz 

tükörsima felszínén teljes körré látszanak kiegészülni, és az ég kékje csillog 

bennük, ha a másik hídról nézzük. 

 A régi hídon és az odavezető szűk, macskaköves utcán inkább csak 

gyalogosok közlekednek, míg az új hídon a közúti járműforgalom halad. Csak 

fényképeket készítünk, a Hídon holnap hajnalban megyünk majd át. 



 

 

 A refugióban főzőcskézünk. Profi módon: a legalkalmatlanabb formájú és 

méretű edényekben, igencsak csekély mennyiségű alapanyagból. Azután 

mosunk. Napi „penzum”, nyilván ez is a vezeklés része: iszonyatosan mocskos 

zoknikat, agyonizzadt pólókat dörzsölni mosószappannal, hideg vízben. S míg 

várunk, hogy sorra kerüljünk a tusolónál, beszédbe elegyedünk egy sráccal. 

Kiválóan beszéli a spanyolt, a franciát és az angolt. Na persze, ő maga kanadai, 

a felesége pedig chilei. 

 A társaság összetétele a szokásos: vannak franciák szép számmal (ők 

mindig nagyon intellektuálisak: böngészik az útikönyv művészettörténeti, 

történelmi passzusait, kissé fensőbbségesek és mindennek megadják a módját), 

egy-egy amerikai (nagyhangúak, felszínesek, megrögzötten optimisták, rengeteg 

cuccal), angolok (még itt is élre vasalt nadrágban, még a sivatagban is mindig 

frissen borotváltan), belgák (mint a franciák, bár kevésbé dölyfösek), ausztrálok 

(sokféle világcsavargó, kalandos élettörténettel, bőr hátizsákkal, egy váltás 

ruhával), hollandok (barátságosak, nyitottak, érdeklődők, ők tűnnek a 

legnormálisabbaknak), németek (sok pénzzel, profi felszereléssel, 

videokamerával, súlyfelesleggel, nulla nyelvtudással, kulturális érdeklődés 

híján), és egy-két spanyol is akad (kedvelhető típus, bár egy idő után kissé 

unalmasak, de vidámak, szórakoztatóak, a sajátjukon kívül egyetlen más 

nyelven sem beszélnek), meg baszkok (kevésbé széles jókedvvel, jellegzetes, 

villogó tekintettel, jó fejek) és sok katalán (ők bezzeg nagyon okosak, 

céltudatosak, egy kicsit hipochonderek, kényelemszeretők, iróniájuk kesernyés), 

brazilok (érdekes emberek, köztük vannak a „legelvontabb” zarándokok). De a 

nyilvántartások tanúsága szerint előfordulnak újzélandiak, oroszok, finnek, 

olaszok, dánok, norvégok, litvánok, hongkongiak, kínaiak, mindenféle dél-

amerikaiak, indiaiak, japánok (egyet kifelejtettem: magyarok is!!!), szóval a 

világ minden részéből jönnek zarándokok. Olyan néha ez, mint egy komplett 

világkörüli út, mert itt bizony alkalom nyílik egymás alapos megismerésére: 

nincs erő és mód színlelni, itt mindenki önmaga. 

 Felkeresem végre szeretett kis templomomat, a kolostorral szemben. 

Román stílusú, apszissal, vastag falakkal, kis boltíves ablakokkal. Ide belépni 

mindig valamiféle lelki hazatalálás nekem. 

 Hűvös félhomályba lépek a forró délutáni utcáról, izzó napfényből 

csendes, mély árnyékok közé. XII. századi romanika, csak a formák tiszta 

egyszerűsége, csak a faragott kő dísztelen harmóniája ez, mégis (vagy épp ezért) 

arra késztet, hogy lehajtott fejjel letérdeljek, hogy őszinte alázattal nézzek a 

feszületre. Krisztus arcán nem megadás van, hanem nagyon is emberi 

szenvedés, emberi kín. Y-alakú, germán kereszten függ a hét évszázados, kopott 

faszobor, a sienai G. Pisano mester alkotása. Nem szigorú, idegenszerű 

szimmetriába feszíti Jézus testét: a mellkasra bukó fej balra hajlik, a kínlódva 

összeránduló térdek jobbfelé. Ez itt nem a „Zsidók Királya”, hanem Isten 

Báránya: egy sovány, meggyötört test, emberi agóniában. 



 

 

 Tavalyelőtt véletlenül nyitottam be ide: egy helyet kerestem, ahol 

imádkozhatok, ahol erőt gyűjthetek, mert éreztem, hogy nem bírom tovább a 

gyaloglást, a szomjazást, az éhezést, a pillanatra sem szűnő fájdalmat, a hőséget, 

a reménytelen vonszolódást vörös porban, éles köveken. Egy helyet, ahol 

szégyenkezés nélkül összeeshetek, ahol csendben magamba nézhetek, választ 

kaphatok arra a kínzó kérdőjelre, ami én voltam akkor. 

 Félénken nyitottam ki a nehéz ajtót, bent némaság fogadott, borzongató 

hűvösség vett körül. Elakadó lélegzettel néztem szét: ez az a hely, ez az a hely, 

ezért jöttem idáig! Semmi dísz, semmi figyelem-elterelő dekoráció: csupasz 

kőfalak, kopott fapadok, semmi más, csupán a furcsa feszület. Önkéntelenül 

térdeltem le előtte: könnyek az arcán – az én könnyeim, sovány karja mint az én 

sovány karom, kiálló bordái – kiálló bordáim, vérző lábairól vérző lábaimra 

nézek, arcán a legemberibb kín – arcomon a legemberibb kín, végső alázat: 

„Mélységes mélyből kiáltok hozzád, Uram! Gyenge vagyok, adj erőt, mert nem 

bírom már a szenvedést!” 

 Kétségbeesett zokogás: miért vonszolt idáig az a kegyetlen fájdalom, 

miért vagyok itt? Mire tanít ez az elhibázott út, mire tanít a négynapos 

gyötrelem, mire tanít ez a reményvesztett zarándoklat? Miféle sóvárgás hozott 

idáig, miféle erő vitt tovább, mikor már nem bírta a lábam, miféle hang hív? 

Miért nem azért könyörgök, hogy vezessen haza, hanem azért, hogy adjon erőt 

továbbmenni? Miért?? Ki vagyok én, hogy itt kell térdelnem, sírva?? 

 Aztán egy kéz nehezedett a vállamra: barna csuhás, öreg szerzetes állt 

mellettem, megsimogatta az arcomat, „Imádkozzunk együtt, testvérem!” – 

mondta, mellém térdelt, és én nem tudom, hogy honnan, hogyan jöttek a szavak, 

de latinul imádkoztunk, fennhangon, ketten, sokáig, nagyon sokáig… 

 Azután lassan felállt, és engem is talpra állított, fejemre tette a kezét és 

megáldott: „Áldott vagy, és áldottak a könnyeid, áldott légy, és legyen áldás a 

szenvedéseiden! Sokszor járod még be ezt az utat és lesznek más, fájdalmas 

útjaid, de áldás lesz minden utadon. Ne sírj, mert Isten nagyon szeret téged!” – 

és a derekamat átkarolva, eltámogatott az egyik padhoz. Mellém ült, 

beszélgettünk. Nem tudom, hogy honnan, hogyan jöttek a szavak, de folyékony, 

hibátlan spanyolsággal mondtam el neki, hogy hogyan készültem erre az útra, 

hogyan szenvedtem három napon át, hogy talán vissza kell fordulnom, mert már 

nem bírom tovább, hogy nem tudom már, ki vagyok, sem, hogy mit keresek itt, 

azt sem, hogy van-e hitem, hogy én már semmit sem tudok, és fáj ez az üresség, 

ami színültig tölt mégis… 

 Láttam, hogy mindent pontosan ért, láttam, hogy könnybe lábad néha a 

szeme. Aztán megint azt mondta, hogy imádkozzunk, és én nem tudom, hogy 

honnan, hogyan jöttek a szavak, de latinul mondtuk el a Miatyánkot, aztán 

megölelt, „Isten áldjon, húgom!” – búcsúzott meleg, de nagyon komoly hangon 

és kiment… 



 

 

 És én ott ültem, nagy-nagy békét éreztem, megkönnyebbülést, és hálát. 

Lassan kimentem. Másnap véget ért az alig elkezdett első zarándokutam, de 

életem talán legfontosabb napjai voltak azok. 

 Mert ilyen csodák esnek meg az Úton: néha turistákkal, néha Istennel 

találkozunk. És furcsa, hogy minden csakis tőlünk függ: azt kapjuk, amire ott és 

akkor leginkább szükségünk van, ha kérünk, és hittel kérünk, akkor megadatik 

minden. Nem kell ehhez vallásosnak lenni sem, bőven elég a tiszta vágy, és az 

alázat. 

 A templomocska kéthajós, a keskenyebbiket oszlopsor választja el a 

főhajótól, végében Mária-szobor. Ez nem a valódi románkori mű (azt – miután 

néhány éve ellopták, majd megkerült – biztos helyen őrzik), hanem másolat, 

nem is igazán korabeli stílusban. 

 A templom védnökségét a később Máltai Lovagrend néven ismert 

Jeruzsálemi Szent János Rend vállalta (VI. Eugén pápa engedélyezte a Szent 

Kereszt dicsőségére a rend alapítását, amelyhez csatlakozott például II. János 

király és fia, Viana hercege is). A Rend tagjai építettek a közelben a zarándokok 

számára „hospitalt”, a navarrai királyné, doña Blanca kívánságára. 

 A szemben lévő kolostor sokféle funkciót töltött be, miután 1833-ban az 

egyházi javakat kisajátították: volt többek közt kaszárnya, hadikórház, politikai 

foglyok börtöne, még gyár is. Így aztán nem csoda, hogy igencsak 

megrongálódott az épület, főleg belül. Jelenleg teológiai szeminárium, 

kollégium, tökéletesen renovált kolostor újra. 

 Földszinti irodájában fogadják a zarándokokat, az üvegezett kerengő ápolt 

kertecskét, szökőkutat övez, a folyosókon szigorú csend és ragyogó tisztaság 

uralkodik, az irodában szívélyesen fogadják a zarándokokat. Hozzájuk tartozik a 

refugio is, ami azon kevesek egyike, ahol él a szép hagyomány: a szállás 

ingyenes. És ingyen jár hozzá a kedves fogadtatás is. 

 Természetesen egy nagy templom is van, Szent Jakabnak ajánlva, kívülről 

– „szokás szerint” – román stílusú, az összes attribútumával (zömök felépítés, 

vastag oszlopok, fantasztikus szörnyecskék, virágmotívumok, boltívek etc.), 

tornya viszont már XVIII. századi, belülről vegyes: különböző korokból 

származó díszek, szobrok, freskók, oltárképek stb. Itt nem érzem a bensőséges 

hangulatot, ami elmélyülésre késztetne. Talán csak fáradt vagyok. 

 A Santiago utcán megyünk vissza. Már láttuk a XIV. századi városfalakat, 

a többszáz éves házakat és az újakat, láttuk a bárokat, napsütötte platános 

sétányt, szúnyogos folyópartot, kevésbé szemet gyönyörködtető külvárost. 

Kellemes a szűk utcán sétálni, sok-sok év alatt megsötétedett, magas épületek 

között: csevegő emberek itt-ott, viruló muskátlik az erkélyeken, fekete 

kapualjak, vastag ajtók kézforma kopogtatóval, macskakövek, kerékvetők… 

Álmos késődélután. 

 Beszedjük a ruhákat, beszélgetünk még kicsit, s a nap zárásaként 

visszatérek még egy rövid esti imára a kis templomba. Most valamivel jobb 

állapotban vagyok, mint két éve, de kell ez a pár perc itt. 



 

 

 Valahogy megerősödött testtel és lélekkel lépek ki, harmadszor nézek 

vissza a feszületre a kapuból: testvéri, bíztató mosolyt küldök felé, s ezúttal nem 

sóhajtok szomorúan – „vajon visszatérek még ide egyszer?” -, már tudom, hogy 

még sokszor érkezem majd ide. Lehet, hogy még megtörtebben is talán, mint 

legelőször és tudom: azt se fogom bánni. Vannak helyek, amik mindig 

visszavárnak. 

 450 fős csoport érkezik estefelé: középiskolások, tanárokkal, papokkal. 

Kamion hozza a hátizsákjaikat, sátraikat, élelmiszert, edényeket. Képzelem, 

mekkora gondot okoz az elszállásolásuk! Évente egy-egy hétre jönnek 

zarándokolni, minden alkalommal megtesznek 100 km-t. Misére mennek, vagy 

saját papjuk tart esti áhítatot, tűz mellett énekelnek: spanyol kiscserkészek. 

 Esti naplóírás, útikönyv-böngészés, hátizsák-rendezgetés után mély, 

álomtalan alvás következik… 

 

 

 



 

 

 

„Tőletek fényes-e a Nap, 

vagy ti a Naptól?” 

(Vasadi Péter: Jel. 7,9-10) 

 

Puente la Reina – Estella 
(kb. 23 km, 6. nap) 

 

 

 Hajnalban kelünk, tudjuk: kemény nap lesz a mai. Mégsem indulunk 

korán: reggelit készítünk, érdeklődve figyeljük a 450 diák készülődését: a téren 

átnyúló, hosszú sorban, katonás rendben felállított hátizsákokat, sátrakat kézről-

kézre adogatják, próbálják a kamionba gyömöszölni. 27 gitárt számolok össze. 

Hát, ezek spanyolok, nem vitás! 

 Még álmos léptekkel andalgunk kifelé a városból. A Calle Santiago 

macskaköveit bronzfénnyel vonja be a kelő nap, reggeli csend van az utcákon, a 

folyó tükre olyan sima, mintha be lenne fagyva, pontos képmását nézegeti benne 

a Híd. Ma ezen megyünk át: emelkedő a közepéig, azután lejtő. És macskakő – 

különösen „kellemes” a vízhólyagos lábnak, de jobb is felkészülni erre: tudjuk, 

hogy durva, köves, hegyes-dombos a mai terep. 

 Máris egy meredekebb szakasz jön, aztán a műúton át érkezünk 

Maneruba. Szűk utcái mint lépcsők emelkednek és zuhannak, domboldalon 

sorakoznak a házacskák. Kifelé igazi, lépésmilliókkal s egy évezreddel gödrösre 

koptatott római kőút vár, a végén kicsi híddal. Fájó lábunknak nem, csupán a 

szemnek élvezet. (Régi szép idők, mikor még mindenki gyalog járt! 

Emberléptékű távolságok voltak, emberi tempóban folyt az élet… És kivégezték 

a cipészt, ha a bőrtalpú katonai saru nem tartott ki tizenkét évig. Nem is voltak 

leváló talpak, szétmálló cipőfelsőrészek, szakadós cipőfűzők, széteső csatok, 

gyorsan fogyó gumitalp, vízhólyag-gyártó konfekció-design! Én is szandálban 

megyek: hűséges kis ütött-kopott lábbelim, sokezer kilométeren kedves 

útitársam! Bizony nem kíméltem. Ahogy vékonyodott a talpa, úgy vastagodott 

az én talpaimon a bőr, ahogy kirepedezett sártól, naptól, portól, esőtől, hótól, 

kövektől, ötmillió lépéstől, úgy lett egyre cserzettebb az én lábam bőre is. 

Zarándoklábnak zarándokszandál…) 

 Cirauquiba érünk, szép a temploma: pórtico (fedett, oszlopos előtér) 

kissé arabos stílusú, indázó kő virágfüzérekkel, mértani formákkal díszített 

előtér) boltívekkel. Csaknem labirintus-szerű, erődítményfalucska volt hajdan, 

ma csendes, festői hely, művészeknek való. 

 Szőlőföldek mellett megyünk tovább, kár, hogy még nincs szeptember! 

Csalóka az Út: eltévesztett jelzések, bozótba vesző ösvények, vaktában 

szétágazó aszfaltutak – mind hamis léterő. Többször eltévedtünk már errefelé, 

mostanra, úgy látszik, megjegyeztük a helyes utat. A forróság kibírhatatlan 

megint. 



 

 

 Kis falvakon át végre Estellába (Lizarra) érünk: a nyomornegyed-szerű, 

lepusztult külvárosi részben sok cigányt látunk – itt is gettósodnak, itt sem 

szeretik őket, és közben persze „itt sincs” diszkrimináció! -, kis kárörömmel 

látom, hogy azért itt se minden olyan frissen polírozott és jólfésülten „európai”. 

 A refugio már lakóház, szükségmegoldásként egy olcsó (600 pts/éj) 

kollégiumot ajánlanak a rendőrségen, ahol pecsételtetünk. Mi csakazértis a 

parkban fogunk aludni! Lehet, hogy azért megy ilyen jól ezeknek a baszkoknak, 

mert ennyire anyagiasak? Pedig elvileg zarándoknak ingyen jár a szállás, egyes 

(jobb) helyeken grátisz a vacsora, reggeli tejeskávé is… De azok a helyek nem 

Navarrában vannak. „Mi szeretjük a zarándokokat, de az üzlet: az üzlet” – 

mondta egy idevalósi kocsmáros. Hát, ez az! De legalább a rendőrök udvariasak 

és jóképűek. 

 Jutalomfalatként jégkrémet ajándékozunk magunknak egy bárban, ahol 

egy belga sráccal jót beszélgetünk. Ő is kint fog aludni, és ő is szereti a bort. 

Végre egy „normális” zarándok! (Mert a spanyolok túl konformisták.) 

 Furulyázunk kicsit a parkban, az Ega-folyó partján, aztán megyünk kaját 

venni. Találkozunk a kanadaiakkal, úgy határoztak, holnap elbuszoznak Leónba, 

csak 2 hetük van, „pedig milyen nagy kihívás ez a Kasztília, nem?” De tényleg. 

Nálam jobban nem tudja ezt senki… Hát, jó utat, kedves kanadaiak! Meséljétek 

majd el egyszer otthon, hófúvásos téli estén, hogy az Úton találkoztatok két 

magyar lánnyal is! 

 Egy 21 éves francia zarándokocska, François szólít meg minket: 

emlékezett ránk tegnapról. Ekkor még nem sejtettük, hogy nagy barátság fog 

szövődni köztünk. Ilyen ez: szóba áll az ember fűvel-fával, naponta összefutunk, 

eleinte véletlenül, aztán rásegítünk a „véletlenre”, már együtt megyünk, szép 

lassan megszeretjük egymást, és milyen kegyetlen végül a búcsúzás, ami 

legtöbbször örökre szól… De itt még csak jópofáskodtunk egy kicsit, 

gyanútlanul. 

 Rövid városnézés következik, most lezser idegenvezető-stílusban vázolom 

csatangolásaink színhelyeit, sőt, elmesélem azt is, amit pedig mi sem láttunk, 

viszont olvastunk, vagy hallottunk róla. 

 Estella* nem egységes, önálló városként jött létre: régtől fogva baszk 

település állt itt: Lizarra, az Ega-folyó völgyében, s 1090-ben Sancho Ramírez, 

Pamplona és Aragónia királya adott letelepülési engedélyt az ide érkező 

frankoknak. Szükség is volt rájuk: kellettek nagyobb városok, kereskedelmi 

központok a királyságnak, s védelmi erősségek a terjeszkedő Kasztília ellen is. 

Sorra alakultak új városnegyedek, folyamatosan érkeztek frankok a Szent Jakab 

Úton, és a jó földek, új piacok, gazdasági kedvezmények miatt sokan itt 

települtek le. Kézművesek, kereskedők, pénzváltók, bortermelők költöznek ide, 
 

* Estella neve a latin stella („csillag”) szóból származik, egyes kutatók szerint ez a Sancho király adta név is azon 

régi feltételezést támasztja alá, mely szerint a Csillagok Útja a kereszténységet is megelőző múltban már pogány 

zarándokút volt. Egyébként Lizarra (baszk ’izarra’) szintén csillagot jelent. Louis Charpenter (ezen elmélet egyik 

fő képviselője) szerint sok más helységnév származik a „csillag” szóból az Úton, ami ráadásul végig 

(Finisterréig!) a 42o50’ szélességen halad, a Tejúttal éppen párhuzamosan. 



 

 

a frank és baszk lakosok mellett gyorsan gyarapodott a zsidó népesség is. A 

városon belül viszonylag elkülönülten éltek a frankok, csupán a kereskedelmi 

életben érintkeztek a baszkokkal, akiknek nem is volt szabad az ő negyedeikbe 

költözniük. Azután megépült a vár-erődítmény, a Zalatambor, a zarándokút is 

fénykorát élte, így a betelepülők áradata elmosta ezeket a határvonalakat, s a 

város egyre dinamikusabb fejlődésnek indult. Politikai forrongások, harcok 

idején mindig a térség fő katonai erőssége volt, s például a XIX. században a 

karlisták fővárosa lett és ma is ez Navarra gazdasági központja: 

 Természetesen rengeteg műemlékkel büszkélkedik a város: világi 

építményei közül legfontosabb a Királyi Palota, amely éppen azért számít 

különlegességnek, mert román stílusú, és mégsem egyházi épület. Már a XII. 

században gazdasági tranzakciók színhelye volt, a kevéssé híresztelt frank-baszk 

kapcsolatok néma tanúja. Bent az egyik oszlopfőn kedves ismerősünket 

láthatjuk: a hős Roldánt, amint épp az óriás Ferragut-t aprítja. (Most G. de 

Maeztú múzeumnak ad otthont a palota, sajnos nem volt pénzünk a belépőre…) 

 Szép, XVIII. századi a régi Városháza is, platereszk* stílusú homlokzattal. 

Jelenleg az előzetes letartóztatásban levőket őrzik itt. 

 A másik platereszk épület a Szent Kristóf Palota, a XVI. századból. 

Gyönyörű patiója ma a város kulturális központja. Közelében találjuk a XVII. 

Században épült Kormányzói Palotát (szerintem nem annyira látványos, 

menjünk tovább!). Jóval messzebb – építészek, művészettörténészek örömére – 

áll az Esguía Palota, XVI. századi későreneszánsz alkotás. 

 De nem csak paloták vannak: az utcákon sétálva minduntalan újabb és 

újabb látnivalókba botlunk (fáradt zarándok ezt néha észre sem veszi, olyan sok 

van belőlük itt és olyan szépen illeszkednek az utcaképbe, hogy tulajdonképpen 

nem is feltűnők: az egész belváros viszonylag egységes képet nyújt, amit 

szűkszavúan úgy jellemeztünk: „szép”), csak felsorolás szinten: Kasztília Kapu, 

románkori Híd (az eredetit a harmadik karlista háborúban lerombolták, a 

jelenlegi egy kb. húsz éves rekonstrukció, de azért nagyjából hiteles) és az egyik 

lábánál a régi városfal darabjait láthatjuk (ha jobban odanézünk), a főtéren 

(Szent Márton tér) van egy XVIII. századi szökőkút (már nem emlékszem, mit 

ábrázol az alapja, de friss, hideg vizet lehet inni belőle), lépten-nyomon látni 

mindenféle szép, többszáz éves házakat (mondom: az erdőtől nem látni a fákat!), 

aztán például – úgymond – „elég szép” a régi Vasútállomás épülete (ma zenei 

konzervatórium), van a folyó egyik kanyarulatánál egy szobor is (nem jöttem rá, 

hogy mit ábrázol, de állítólag a letelepülési jog – a fuero – adományozásának 

emlékére csinálták), meg van Aréna is, ahol a bikaviadalokat tartják. (Drága lett 

volna a beugró, így ezt is kihagytuk, de a tévé és a rádió gyakran közvetíti őket, 

úgyhogy bárki szakértővé és rajongóvá válhat úgy is, hogy életében nem lát 

bikaviadalt. Tulajdonképpen „elegendő” Hemingway-től elolvasni a Halál 

délutánt, vagy a Veszélyes nyarat, de persze élőben igazi a dolog!). 

 
* platereszk: „A 15. század végén kialakult, az ötvösművészet aprólékos elemeit felhasználó spanyol építészeti 

stílus, amelyben az olasz korareneszánsz és más hatások keverednek.” (Idegen szavak és kifejezések szótára) 



 

 

 Vannak szép kis terek, maga a park és a sétány is szép (lenne, ha nem 

lenne teleszórva szeméttel…, az ilyesmire nem nagyon ügyelnek a spanyolok: 

persze az EU-tagsággal nem jár együtt a civilizációs értelemben vett 

„európaiság”), a park végében a folyóparti strand pedig tiszta Riviéra és a folyón 

átvezető ívelt fahidak is nagyon bájosak – egyszóval: a város hangulatos. 

 De most már kicsit „zarándok-stílusban” is csatangoljunk egy kicsit: 

nézzük meg az egyházi épületeket! Csoportosítva egyszerűbb, végigjárni viszont 

bonyolult és fárasztó: a város nagy, felépítése pedig zavaros, mondhatni a 

spanyol „logikához” igazodik. Templomok: 

 San Pedro de la Rúa: későromán stílusú, erődszerű, háromhajós épület, 

apszissal, ahol gótikus Krisztus-szobor áll, Szent Péter és a Beléni Szűz szobra 

között. Innen átmehetünk a templomhoz tartozó kolostorba is, melyből csak két 

galéria maradt épségben, miután a szomszédos dombról ráomlott a vár, 1572-

ben. Nevezetes hely: a XIII. században egy itt eltemetett zarándok sírjában Szent 

András-relikviákat találtak. Szép ívelt kapuja van, oszlopfőit arabosan burjánzó 

növénymotívumok, állatfigurák, bibliai jelenetek, szentek életének epizódjai 

díszítik. 

 Santo Sepulcro (Szent Sír): gótikus stílusú, befejezetlen. Frízén gyönyörű 

szobrok a Mennyország bejáratát ábrázolják, egyébként a homlokzat egésze 

XIV. századi. A templom egyik falán kapu nyílik, a hajdani zsidónegyedbe 

vezet. Navarra egyik legszebb, legnagyobb, leggazdagabb zsidónegyede volt ez, 

míg 1328-ban egy pogrom során – a pénzpiacot uraló zsidók elleni őrjöngő 

gyűlölet hevében – földig nem rombolták a hatóságok által is bujtogatott 

keresztények. 

 Rocamador: valamikor réges-régen zarándokszállás volt, ma kissé vegyes 

stílusú templom, sajnos, igencsak a város szélén. 

 Santa María Jus del Castillo/Sta. María de Todos los Santos: picike 

templom a domonkosok kolostora mellett, állítólag valaha zsinagóga volt. 

 San Miguel (Szent Mihály): XII. századi, román stílusú, nemrég 

renoválták, a bejárati rész a compostelai katedrális előcsarnokára emlékeztet. 

 Basílica del Puy: ide sok-sok lépcsőn kell felmásznunk (a Szent Mihály 

templomtól még feljebb), de megéri: az itteni frankok építették patrónájuk, a 

Puy-i Szent Szűz tiszteletére. Mesélik, hogy sok évszázaddal ezelőtt egy frank 

zarándoknak megjelent itt a Szűz, ezért épp itt van a bazilika. Sajnos, nem 

találtuk nyitva, de erőfeszítésünknek mégis meglett a jutalma: innen fentről 

csodálhattuk a panorámát: tökéletes kilátás nyílik a Montejurra-hegyre, a karlista 

háborúk sok ütközetének színterére, és a városra is. 

 San Juan Bautista (Keresztelő Szent János): abszolút egyveleg: sokféle 

stílusjegy keveréke (román, gótikus, reneszánsz, barokk), s ez mégsem hátránya: 

így szép. 

 Santo Domingo (Szent Domonkos) kolostora: van miért hálával adózniuk 

a spanyoloknak – és persze Európa sok más népének – a Domonkos Rendnek: 

ugyanis ők képviselték a szellemi tőkét errefelé, ami akkoriban, évszázadokkal 



 

 

ezelőtt, talán az anyagiaknál is többet nyomott a latban. Belátta ezt az okos II. 

Teobald király is: ő lett a mecénásuk, s tulajdonképpen ez az épület is neki 

köszönhető: Régebben a rend tagjai éltek itt, egyik legfontosabb képzési 

központjuk is ez volt, ma idősek otthona. (Mert itt semmi sem az, aminek 

készült.) 

 San Benito és Santa Clara: e szentek rendjének kolostora ill. zárdája. 

 Convento de las Recoletas: női szegényrend zárdája, szinte már a városon 

kívül. (Zárdákat inkább csak kívülről láttunk: elég nehéz bejutni efféle 

helyekre). 

 Nos, majdnem mindent „megnéztünk”, hűséges Útitársam, szerencséd 

van: én háromszor voltam már itt, és még mindig nem láttam mindent, a fent 

elsoroltak közül sem, vagy csak kívülről. Igazán nem is lehet megcsodálni ilyen 

sok látnivalót, főleg nem néhány óra alatt, és fáradtan, sántán, éhesen, 

szomjasan, nyűgösen az ember nem is túl fogékony a kultúrára. (Van, aki amúgy 

sem…) Ide például érdemes turistaként jönni, akár egy egész hétre is: 

vendégmarasztaló hely: kedves fogadtatás, nagy vásárok, feriák, fiesták, finom 

ételek, jó borok, kellemes szállodák várnak. 

 Ámde a csóró, kimerült zarándokot megint csak kockasajt, kenyér, tej 

várja, a folyóparti park hideg földje és vérszomjas szúnyogok kissé önző 

„vendégszeretete”… 

 Sötétedéskor fog- és lábmosás a folyóban, aztán káromkodással 

egybekötött sebkötözés, öltözködés (szeles, hűvös éjszakánk lesz) és esti ima 

után megint csillagnézegetés („jó a plafon” – mondja Dóra), végül alvás(?). 

 Még mindig 6:4-re vezetnek a szabadban töltött éjszakák. Lassan 

hozzáedződünk, elvégre is a zarándok szenvedjen, vezekeljen, érdemelje ki azt a 

Compostelát egy kis aszkézissel! Hát, ebből a szempontból Szent Jakabnak 

egyetlen számonkérő szava sem lehet hozzánk! 

 Nem említik az útikönyvek, ez csak a legszegényebb kalandozó-

zarándokok privilégiuma: mi tudjuk csak, hogy a Csillagváros, Estella és az 

egész Camino de Santiago talán legszebb „nevezetessége” tényleg a Tejút… 

 

 



 

 

„Máma különlegesen jó boruk van itt…” 

(J. Hasek: Svejk) 

 

Estella – Los Arcos 
(kb. 20 km, 7. nap) 

 

 

 Kissé elgémberedve ébredünk, csikorgó, merev izületekkel, darabos 

mozgással araszolunk kifelé a városból. A kedvünk csapnivalónál is rosszabb: 

mállanak szét a hátizsákok, bakancsok, saját talpbőrünkről nem is beszélve, a 

film beszorul a fényképezőgépbe, megugatnak a kutyák is és nagyon éhesek 

vagyunk. Ráadásul tudjuk: durva napunk lesz ma is: a Rejtő-féle 

Csontbrigádnak való terep, ájult hőség, kietlen táj, szomjazás… 

 Ámde kis reménysugarunk ma is van: lehet még jókedvünk: 9-kor nyit az 

irachei borgazdaság zarándok-kútja! Komótosan sétálunk arrafelé, korán van 

még. Pedig van egy sokkal (5 km-rel) rövidebb út is, de mi tudjuk, hogy 

érdemes erre menni, a restek meg szenvedjenek kétszer! Egyszer, mikor nem 

isznak finom bort, egyszer meg, mikor majd zárva találják a refugiót, mert túl 

hamar érnek oda. 

 Megmásszuk a városszéli dombokat – nincs harag: jó szőlőt teremnek! -, 

és már ott is vagyunk Irache borkútjánál. Kinyitják a kaput, mehetünk bort 

„kóstolni”. A falból két csap áll ki: egyikből víz folyik, a másikból tavalyi 

vörösbor. Magyar ember ha ihat: iszik… 

 Míg ízlelgetjük a bort – tavaly jobb volt! -, nézegetjük a zarándok-

domborművet a falon (zarándokkagylós zarándokkalap, zarándokbot 

zarándoklopótökkel stb.), meg a bájos versikéket: az egyik azt mondja: „inni egy 

pohárral ingyen lehet, ki többet akar, jobb, ha fizet” (bocs a gyenge fordításért!), 

a másik pedig azt tanácsolja, hogy koccintsunk a boldogságra, akkor majd 

épségben, egészségben érünk az Apostol Városába. A jótanácsot pedig mindig 

meg kell fogadni: iszunk hát a boldogságra. Aztán Szent Jakabra, Aztán a 

legsántább zarándokokra. Aztán távoli Hazánkra. Aztán a bor termelőire – így 

tanított Mátyás király. Aztán még egy utolsót, hogy jó utunk legyen, mert 

köztudott, hogy a bor kis mennyiségben orvosság, nagy mennyiségben 

gyógyszer… - vérszegénység, levertség, lábfájás, hátfájás, fejfájás, 

gyomorbántalmak, vízhólyag, depresszió ellen kiváló recept, nekünk meg úgyis 

annyi bajunk van… 

 Kockáztatva egy koradélutáni napszúrást, hőgutát, szomjhalált, 

elmegyünk – egyelőre még egyenes járással – megnézni Irache kolostorát is. 

(Tavaly 42 km-es „halálszakasz” volt erre a napra az útitervünk, úgyhogy nem 

vártuk meg, hogy 10-kor kinyisson a kolostor, viszont a borból vittünk egy 

üveggel, el is vitt annak a lendülete jó messzire.) 



 

 

 Lenyűgöző, hatalmas épületegyüttes ez, a középkori, reneszánsz és barokk 

építészet remeke. Valaha ’hospital’ volt. Három kolostort foglal magába 

melléképületekkel együtt. 

 Kívülről elég eklektikus Irache: temploma – romanikus (stilizált 

növények, harcos kőlovagok, szentek szobrai, boltívek, robusztus oszlopok, 

három hajó három apszissal, pillérek hispán-languedoc stílusban, a mellékhajók 

egyes részletei ennek jellegzetesebben ciszterci változatában); a homlokzat egy 

része XVIII. századi barokk; az egyetem-részleg XVII. Századi, s csakúgy, mint 

a torony, herreriánus; a monostor bejárata ismét barokk; a hátsó kolostor-rész 

XVI. századi platereszk, gazdagon díszített csúcsívekkel és biblikus témájú 

oszlopfőkkel, a felső szinten aprólékos, manierista stílusban dór oszlopokkal 

ékeskednek; az új kolostor pedig merev, szigorúan szögletes, darabos formáival 

ötlik szembe. 

 Bonyolult váltakozik az egyszerűvel, finomkodó cicomák a tiszta, világos 

szerkezetű szépséggel, a nagyhatalmú Egyház gazdag, öncélú díszei a 

hajdanvolt alázatos, szolgáló egyház Istennek emelt csupasz falaival. 

Történelem, színtiszta történelem ez, s látványos panoptikuma egy évezred 

képzőművészeti stílusainak, szilárd anyagba öltözött tanúságtétel: egyházi 

eszmetörtént is. 

 Megtekintjük a folyosón kiállított mezőgazdasági eszközöket, az üres 

tantermeket (teológiai egyetem is volt itt, a XVII. Századtól, az első 

Navarrában), a hajdani kolostor kerengőjét, szökőkutas patióját, refektóriumát, 

gyűléstermét, s fantasztikusan szép platereszk folyosón át – „jó a plafon!” – 

eszményi formákba összefutó ívek csillagcsokorban, dísztelen, karcsú oszlopok 

sora, s mindez nem kimért, hanem szinte prefekcionista összhangban – belépünk 

a templomba. 

 Itt aztán eláll a lélegzetünk: komoly, letisztult szépségű, XII. századi 

csoda. Méltó az alapító Bencés Rend vallásos eszméihez: teljességre törekvő, 

alázatos fegyelem, szilárd hit sugárzik minden egyes kődarabból. Az egész 

valahogy olyan fenséges, méltóságteljes, és mégis nagyon emberi. Újabb 

zarándoknak való élmény: ez Isten Háza, nem gazdag hívek öndicsőítése. Itt 

tényleg imádkozni kell, itt még magában a Hitben is hinni kell… Az egyszerű 

formák kiegyensúlyozott harmóniája szemnek, szívnek öröm. 

 Megörökítendő szépségeket legjobb szögből lefotózni, közben átkozni a 

rossz fényviszonyokat, a szűkös objektívet, kimerülésig rohangálni az elragadó 

részletek között, lemondóan legyinteni (mert „ez az érzés a képen úgysem fog 

látszani…”), fáradtan roskadni egy széles padra… A mély, tiszta csend minket 

is elcsendesít. Most igazán zarándokok vagyunk, némán üldögélünk kicsit. 

 Átlépünk a sekrestyébe. Új lelkesedési hullám fog el: ez nem az a 

„gusztustalanul” tömény barokk: ez még egy kicsit rokokó, a térarányok még a 

reneszánsz aranymetszés szabályát idézik, csak a falak díszítése barokkos, 

szóval az összhatás kifinomult ízlésnek való gyönyörűség. 



 

 

 A templomon át (utolsó áhítatos pillantás az ajtóból, most kicsit más 

szemmel: tripla apszis, széles kupola az oltár felett – minden arányos!) 

visszaérünk a folyosóra. Az Escorialt idéző fegyelmezett rendben álldogálnak az 

oszlopok, bonyolult, de szimmetrikus „csokrokba” gyűlnek össze az oldalívek a 

plafonon. Kerengünk a kerengőn – kicsit elhanyagolt a patio kertje, omladozik a 

mohos szökőkút -, a refektóriumban elképzelem, milyen lehetett, mikor több 

tucat szerzetes ült itt: asztali áldást mondtak, és egyikük felolvasott, míg tartott a 

vacsora (kitűnő az akusztika)… Nem szabok határt képzeletemnek a nagy 

tanteremben sem: szinte tisztán magam előtt látom, ahogy a szegény teológusok, 

papnövendékek összeráncolt homlokkal figyeltek a professzorukra, óra után 

meg komoly arccal, lassan sétálgattak a patióban, megálltak a kerengő egy-egy 

oszlopánál és talán filozófiáról és vallásról beszélgettek halkan, de lehet, hogy 

csak a szegényesre sikeredett lencselevest szidták. 

 Ideje tovább indulni. A kissé sunyi mosolyú férfi, aki fogadott minket, 

eltűnt: nem tudunk elköszönni tőle. Nem baj, nem szimpatikusak nekem ezek az 

„opuszos” tagok: centire egyforma szélességű mosoly, behízelgő hang – közben 

a tekintet hideg marad, innen tudni, hogy álarc az egész -, művelt kiejtés, 

makulátlan, szigorú öltözék és ugyanaz az édeskés parfümillat. (Az „egyházi 

eszmetörténet” aktuális állapotának egyik szemléletes példája…) 

 Kissé vidámabban poroszkálunk – „borozgálunk” – az úton. Megintcsak 

bekerített erdő következik, kis kapuval. Végre egy kis árnyék! Dombocskák, 

zöldségeskertek, legelők… 

 Ázqueta után újabb emelkedő, sehol egy fa, bokor, semmi árnyék, vörös 

por száll, magasan áll a Nap. Izzadtság csorog a szemünkbe. Végre a középkori 

„kúthoz” érünk (a „Mórok Kútja”). Kis, XIII. századi épület, két csúcsív, 

középen kettős oszlop, lefelé vezető lépcsők, alul méteres, jéghideg víz, az egyik 

mohos sarokban cseperészget a forrás vize; ki tudja, honnan jön, ezen a sivatagi 

tájon? 

 Ernyedten üldögélünk a mély, kőhűvös árnyékban, meztelen lábunkat 

lógatjuk a zsibbasztóan hideg kútvízbe, lemossuk magunkról kicsit az út porát: 

pihenünk. Hol van már a vidám, reggeli, boros lendület! Főleg, hogy tudjuk, mi 

vár még ránk ma délután! Ilyenkor már összeszorított foggal, szinte dacosan, 

erőszakkal megkeményített akarattal áll fel az ember, de persze továbbindul: 

viszi az Út. 

 Messze, a szomszédos hegyről idelátszik Monjardín vára, a Szent István 

Kastély, ami a Pamplonai Királyság fő erődítménye volt a X. században, miután 

Sancho Carcés elhódította a híres hispano-muzulmán Banu  Qasi családtól. 

Nem sokáig maradt új ura kezében: Nagy Károly lemészárolta Garcés 

háromezer fős – szaracénokból és navarraiakból álló – seregét, és magát az 

uralkodót is, majd elfoglalván a várat, uralma alá hajtotta csaknem egész 

Navarrát. 

 Villamayorba érünk. Román stílusú Szent András templomán barokk 

torony, s az egyik oszlopfőn ismerős jelenet: Roldán vitéz és Ferragut küzdelme. 



 

 

Nagy kincset „rejteget” a kicsi templom: egy súlyos, XII. századi körmeneti 

ezüstkeresztet. De most inkább ne kérjük el a kulcsot, hanem igyekezzünk 

tovább! Letérünk az útról: gondosan megtöltjük vizesüvegeinket, mert kemény 

szakasz kezdődik: innentől 12 km-en át nem lesz sem árnyék, sem víz, 

egyáltalán, semmi sem lesz, csak búzaföldek és az Út. 

 Némileg enyhíti a szenvedést, hogy ismerős az élmény. Harmadszor járok 

erre, s újra összeszorítja száraz torkomat a félelemnél mélyebb szorongás: nem 

akarok szomjazni soha többé úgy, mint két éve itt! Hallgatagon bandukolunk és 

a tarló felett zizegő csendben alattomosan kúszik tudatomig az emlék: 

csontsovány, félholt alak imbolyog rezgő levegő hullámain: én vagyok. Semmi 

sincs, csak a végtelen vándorlás, örök időktől fogva tart, sehonnan vezet sehová 

az Út, léttelen haladás, kínlódva megbicsakló léptek, kilométerek, kilométerek, 

kilométerek, sóvár, reménytelen, őrjöngő szomjúság, és rettentő, rettentő 

fájdalom és kilométerek, kilométerek, kilométerek, gyötrelmes, kínzó 

lassúsággal vánszorgó kilométerek, s a pillanat is vörös porszemekkel szállong, 

nem múlik el soha, fülledt tarló felett ring a végtelen horizont és nincs más, csak 

hőség, por, fájdalom, izzó szomjúság és kilométerek, kilométerek, kilométerek, 

kavics csikorgása, fogam csikorgása, iszonyatos messzeségbe zuhan a tekintet, 

mellkasomra telepedő forróság fullaszt, itt nincsen levegő, tüdőmre ülepedő por 

és égett bőrömet maró verejték, itt nincsen árnyék, nincsen víz, nincs elindulás, 

és nincsen érkezés és nincs megállás, csak kilométerek, kilométerek, 

kilométerek, sajgó nyakkal hátrafordulok, tántorgó nyomok a porban és sosem 

ér véget ez a délután, nincs idő, nincs tér, gondolattalan akarat visz tovább: hogy 

végre összerogyhassak valahol, hogy árnyékra leljünk valahol, csak egyetlen, 

egyetlenegy perce szűnjön a kín, a szomjúság!!!, de nincsen más, csak 

elviselhetetlen, embertelen fájdalom, olyan abszurd fájdalom, hogy 

kérlelhetetlen képtelenségével már az vonszol tovább, alattam az Ég, és felettem 

a Föld, zizegő, izzó végtelenbe hullok, minden vörös, minden sárga, minden 

szikrázó fehér, robbanó csillagok a pupillámban, a horizonton túl hintáztat 

valami olvadt vízió, és kilométerek, kilométerek, kilométerek, a végkimerülésen 

túl, földi szenvedéseken túl, minden kristályosan egyszerű, és ragyognak 

bennem a kilométerek, ájulat, melyben nem adatik meg az eszmélet elvesztése, 

izzó karikába görbül a láthatár, és én átlépek rajta puha lebegésben, itt olvadnak 

el a kilométerek, itt foszlik nemlétezővé a fájdalom és a szomjúság, könnyű lett 

a testem és idegen, minden egyszerű és magátólértetődő: meggyötört testből 

kilép a lélek, immár tisztán és könnyedén: a legközelebbi szférából nézem, 

ahogy a sovány alak botladozva vánszorog a poros úton; a Távolság, az Idő, a 

Végtelen már nem is csak közeli, hanem egyszerűen általam, s bennem 

jelenvaló, közömbös, abszurd varázslat: dimenziókon kívüli irrealitás… És attól 

kezdve „könnyű” lett az Út: tudtam, hogy nem létezik a fájdalom, nem létezik a 

szomjúság, nincs már akarat, nincs már öntudat, nincsen létezés és nincsenek 

kilométerek, kilométerek, kilométerek, kilométerek, kilométerek… 



 

 

 És – elmúlván a víziók – visszatért a „valóság” vagy én a „valóságba”, de 

azóta tudom, hogy mindaz, amit mi ezzel a szóval illetünk, nem létezik: nincsen. 

Így lett „könnyű”, legalábbis elviselhető minden utam azóta. Akkor, két éve, 

véget ért az Út nekem itt, Navarra vörös poros tájain, de életem legnagyobb 

utazás volt az és az életem – az Élet! – csodája, hogy onnan visszajöttem. 

Néhány óra ember számára elérhetetlen, elképzelhetetlen világokban: a 

legnagyobb dolog, amit földi út, földi perc földi létben adhat. És már rég nem 

volt fontos, amikor egyszercsak feltűntek Los Arcos első házai… 

 Erre gondoltam, meg a tavalyi Útra is: ugyanitt akkor kissé mámorosan 

jártunk: üveg borunk végére érve az alkohol valami lágy puhaságba burkolt, és 

szinte pillanatok alatt magunk mögött hagytuk ezt a részt, ugyanis akkor Los 

Arcos az aznapi távnak még csak a felénél volt, hát igencsak siettünk. 

 Most itt megyünk, a július végi, poros hőségben, de persze ez sem 

ugyanaz. Sokan kérdezték tőlem: miért választod mindig ugyanazt az utat? Nem 

tudják, mert nem tudhatják, hogy ez soha nem „ugyanaz”. Az Útnak épp az a 

titka, hogy az emberi idők kezdete óta pillanatról pillanatra változik: változtat 

téged, te változtatod őt: kölcsönösen nyomot hagyunk egymáson. Nem, soha 

nem ugyanaz! 

 Elgondolkozva mendegélünk, most is fényes karikákat rajzol retinánkra a 

szikrázó napsütés, de van vizünk és most már erős vagyok és keményebb, mint a 

kövek itt, az Úton. 

 Valaki kicsi táblácskákat szúrt a földbe: „Los Arcos 7 km-re”, „Los Arcos 

3,5 km-re”… kilométerenként, a vége felé már 500 méterenként. 

 Megint váratlanul bukkan elő a város egy domb mögött. Többnyelvű 

felirat üdvözöl egy nagy táblán, s fáradtság ide vagy oda, mint mindenütt: 

odakanyarítom magyarul is: „Isten hozott Los Arcosban!” – mert minket tényleg 

Isten hozott… 

 Az utcai kútnál nagyot pancsolunk, egymást fröcsköljük a hideg vízzel. 

Nézem a délutáni fényben sziporkázva záporozó cseppeket és örülök, hogy még 

boldogságot tud okozni ez a szép varázslat: a Víz. Életet adó, növényt növesztő, 

szomjat oltó, testet-lelket tisztító, édes-víz. 

 Sziesztaidőben minden zárva, megyünk a refugióhoz szaporán, mert 

mégiscsak az az igazi beérkezés, ott ér véget a napi táv, ha a gyaloglás nem is. 

 Rövid pihenő, s frissítő zuhany után újjáéledve indulunk szokásos 

körutunkra: első a táplálékszerzés, aztán jöhet a városnézés. 

 Los Arcos igen régi város: mondják, hogy egy ókori római településre 

épült rá, s a szilárd alapokon, na meg a közlekedési csomóponton indult 

fejlődésnek. Útvámot szedtek itt (élelmesek ám ezek a navarraiak!), pénzt 

váltottak, uzsorások, spekulánsok tömege élt itt, aztán a zsidók bevándorlásával 

némileg gyarapodott a tisztességesebb ipar is. Középkori és későbbi okiratok 

rendre a „zsidók városának” titulálják Los Arcost. 1175-ben kaptak letelepülési 

jogot, fuerót Bölcs Sanchótól a frankok (ugyanő az estellai fuero adományozója 

is, valóban bölcs király volt!). Itt – ritka, szabályt erősítő kivétel! – békében 



 

 

megfért egymással mindenféle nép: mindenkit szelíddé tett az anyagi haszon, a 

gazdagság. A XIII. században, II. Teobald idején már megemlítenek a krónikák 

egy hospitalt, ami valószínűleg akkor már vagy egy évszázada működött. Jöttek 

hát a zarándokok is, a város szépen növekedett és azóta is virágzik a száraz 

búzasivatagban. 

 Valamikor a XII. században kezdték építeni a Szent Mária Templomot, 

amit aztán koronként tovább építettek-szépítettek a városka gazdag polgárai. Az 

épület úgy őrzi most az újabb és újabb virágkorok nyomát, mint fák évgyűrűi a 

csapadékos évek emlékét: ki-ki hozzátette mindazt, ami az ő idejében értékes 

volt: román, gótikus, platereszk és barokk stíluselemek szemet gyönyörködtető 

összhangja ez. Magas, filigrán tornya csontszínű, s olyan finom kőfaragások 

díszítik, hogy régi, már sárguló csipkének látszik. A kobaltkék ég bársonyán 

sápadt fénnyel csillog, mint az emberi bőr. Gótikus és reneszánsz jegyek elegye, 

hát nem meglepő ez a rafinált báj. Kívülről természetesnek ható szépségét a 

belső tér mesterkélt túldíszítettsége ellenpontozza: hatalmas, barokk orgona, 

platereszk karzat, rokokó faragások, freskók stb. Az egyetlen hajó belülről jóval 

kevésbé előkelő és finom. Tulajdonképpen az egész inkább önmagáért való 

művészet, l’art pour l’art, mint hit. 

 Kis füzetecske árulja el, melyik házban milyen előkelő nemesi családok 

éltek, de magam is látom, hogy rengeteg épületen ma is megvan a faragott 

címer. Hírneves urai a városnak: Radák, Ichaso Goyenák, Azconák, 

Magallónok, Zenzanók, Gonik, Gastonesek… Anyagi, politikai, katonai 

befolyásuk nyilván távolabbi vidékekre is kiterjedt. 

 Tovább pletykál a füzet: az egyik szerény házban töltötte első éveit 

Ricardo García Villoslada atya, világhírű történész (szégyen-gyalázat: hozzám 

mégsem jutott el a híre); egy másikban Magallón márki élt, aki a navarrai 

Cortesben képviselte városa érdekeit; egy harmadik alapjaiba falazva őrzi egy 

római kori épület oszlopait; egy negyedik Don Francisco Hurtado de Mendoza 

egyetlen örökösének: lányának otthona volt, s ez a Mendoza szolgálatai fejében 

VII. Kelemen pápától valamilyen adományozó bullát kapott 1530-ban, amit a 

család azóta is szeretettel őrizget; másutt egy romanikus boltív alatt híres, régi 

borpince rejtőzik (ha én oda lemehetnék!). A főutcán továbbsétálva egy XVII. 

Századi házat látunk: Don Pedro Chávarrié volt, a Santiago Rend tagjáé, akinek 

fia pedig az Alcántara Lovagrendbe lépett be, egy másik Chávarri-leszármazott 

főpolgármestere lett a városnak, szóval híres família volt ez. Viszont a városról 

elnevezett Los Arcos családról nem tudni semmi érdekeset. Don José María 

Gastóné egy közeli ház: állítólag a filoxéravész után ő hozott be amerikai 

szőlőtőkéket ide. A legérdekesebb azonban az a címer, ami a Martínez de 

Alavák házfalán látható: ordító oroszlánnal, Tau jelekkel, félholddal, 

csillagokkal, Nagymedve csillagképpel, kereszt által négy mezőre osztva. 

Sajnos, erről nem találtam magyarázó szöveget, s nem kérdeztem rá a 

helybelieknél sem, pedig igazán érdekelne, hogy miféle történet kapcsolódik 

hozzá! Alighanem ez is valami Templomos-misztika nyoma lehet, főleg a Tau 



 

 

miatt gondolom. Ami furcsa és titokzatos ebben az országban, ahhoz nekik 

közük van! 

 Kicsi a város – rövid a séta. Igyekszünk vissza a refugióba: főzünk és 

pihenünk. Meglepetés: egy német házaspár (18-22 évesek) alig totyogó 

kisbabájukat is elhozták az Útra: a mama átalakított hátizsákjában csak a 

hálózsákját és a kis pöttömöt cipeli, minden mást a papa, aki sportembernek 

látszik. De a picur talán még túl fiatal ehhez: belázasodott és nyűgös, de persze 

az ő korában még magátólértetődő természetességgel botorkál az óriás felnőttek 

között, még a babájával is játszunk: ő valószínűleg németül gügyög, mi meg 

magyarul beszélünk hozzá. A szülők elég lazán fogják fel a dolgot, nem 

látszanak túl aggodalmaskodóknak, pedig még csak spanyolul sem tudnak. 

(Valószínűleg ők az egyetlenek az Úton, akik még rózsaszín műanyagbilit is 

cipelnek magukkal.) Én azért csak aggódom a pici miatt. 

 Dóra angolul beszélget valakivel – örül, hogy végre „kultúrnyelven” lehet 

társalogni -, én a refugio emlékkönyvét olvasgatom, François-val váltok pár 

szót, aztán megyünk aludni. Nem éppen pihentető éjszaka: mi, nők, tudvalevően 

nehezen tűrjük a gyereksírást… 

 

 



 

 

„… szem a földre szegezve / egy lépés a más lépésre 

cél meglepő következése…” 

(Klaus Bremer: Cél) 

 

 

Los Arcos – Logroño 
(kb. 31 km, 8. nap) 

 

 

 Fáradtabban ébredek, mint ahogy lefeküdtem, s hogy előző nap vasárnap 

lévén a boltok zárva voltak, bizony éhesek is vagyunk. Sietősen mendegélünk 

hát, hogy mihamarabb megérkezzünk. 

 Átkelünk a sekély Odrón-folyón. A Callixtus Kódex szerint ennek is 

„halált hozó” a vize, akárcsak – Aymerich Picaud szerint – az összesnek 

errefelé. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy valamilyen ásványi sót tartalmaz: 

színe, szaga mutatja ezt, s a kövekre is fehéres csíkokat rajzolt a kioldódott 

anyag. És tény, hogy elég kellemetlen ízű a vezetékes víz itt, Logroño 

körzetében. A Kódexben még szó esik egy Szent Balázs* kórházról is, ahol a 

fertőző betegeket gyógyították. 

 A legközelebbi falu Sansol, neve valószínűleg: „San Zoilo” elferdítése, 

aki egy – errefelé is nagy tiszteletnek örvendő – kórdobai mártír volt. 

Természetesen neki szentelték a helyi templomot is – annyira nem lenyűgöző: 

XVII. Századi barokk. Aymerich „kollégánk” szerint hospital is volt itt az ő 

idejében. Szerencsés fickó! Nekünk azonban tovább kell mennünk, ha fedél alatt 

óhajtjuk tölteni az éjszakát. 

 Közel van a következő település: Torres del Rio, ami a Linares-folyóról 

és messziről látható tornyáról kapta a nevét. A nevezetes torony egy még 

nevezetesebb templomhoz tartozik: Szent Sírnak hívják, és már ez a 

Templomosokhoz fűződő asszociációkat ébreszt bennünk, de elég egyetlen 

pillantást vetni rá: Eunate nagyobbacska testvérének látszik (ugye emlékszünk, 

hogy azt a jeruzsálemi szent Sír Kápolna mintájára építették a lovagrend 

tagjai?): nyolcszögletű, román stílusú, félkör alakú apszissal, hengerforma 

toronnyal, s a főépület közepéből kiemelkedő, kupolában végződő 

tornyocskával. Ezúttal árkádok nélkül, de éppoly „egzakt” hibátlansággal: 

egyszerűségében nagyszerű és persze tökéletes. Belül, a kupolában nyolcágú 

csillagba fut össze a nyolc oldalfal éle, amit szintén a muzulmán építészet 

inspirálhatott – útikönyvem szerint a Kórdobai Mecsetben van valami hasonló -, 

akárcsak az itt egzotikusnak számító formát. Rendkívül gazdagon díszítettek a 

belső oszlopfők, és megható szelídséget áraszt a XIII. századi feszület. 

 
* Szent Balázs köztudottan közép-európai szent, kultusza nyilván az Út révén jutott el idáig. Mellesleg ő a 

pestisesek és egyéb járványos megbetegedésben szenvedők védőszentje is. 



 

 

 És persze itt is valahogy erősebb hangsúlyt kap a csend, a nyugalom 

mélysége. Nem lep meg az sem, hogy ennek a templomnak az eredetéről sem 

lehet tudni semmi bizonyosat. Sok egyéb mellett ez az idők homályába vesző 

titokzatos keletkezés is a Templomosokra vall. Mennyi pletykaként suttogott 

mese, monda, legenda, szóbeszéd kelt szárnyra erről a lovagrendről! Kicsi, örök 

szálka a spanyolországi katolikus egyház történetében… Vannak adatok, vannak 

kutatások, de maga a „Templomos-misztikum” megfejthetetlen maradt. 

 Éhesen távozunk: a másik örök titok az, hogy honnan szereznek táplálékot 

a helybeliek, ugyanis mind az útikönyvek, mind a zarándokok, mind saját 

tapasztalataim alapján az itteni boltok soha nincsenek nyitva. Olyannyira nem 

vendégszerető hely, hogy valósággal erről híres a zarándokok körében, de az 

egész tartomány barátságtalanságáról nevezetes a környező provinciákban is. 

Nos, ez Navarra nyersebbik oldala, de én tudom, hogy van másik arca is. 

 Hosszú, lakatlan szakasz következik, magasan jár a nap, mindenfelé kopár 

birkalegelők, tarlók, szikes parcellák, sziklás meredekek, csontkemény vörös 

földdel. Ránktelepszik a hőség, s a mozdulatlan levegőben függőlegesen száll 

felfelé a por. Aggodalmasan szorongatom a vizesüvegemet, gondolatban már 

langyos kortyokra, izzó percekre, súlyosabb léptekre, hulló verejtékcseppekre, 

alattomosan hízó vízhólyagokra, zárt fogsorral elmormolt káromkodásokra 

osztottam a távot. 

 Az egyik hegy meredek oldaláról a műútra látni: a 450 fős csapat 

lespórolta a hegymászást. Sípjelekre menetelő termeszek: egysoros oszlopban, 

ameddig a szem ellát, lassan vánszorognak. Jobban tennék, ha sietnének: 

hamarabb véget ér úgy a szenvedés. Nekik ez az utolsó előtti nap, előttünk még 

egy hónap… 

 Illatos fenyőerdőn megyünk át. A píneafélék nem nagyon adnak árnyékot, 

a forróság viszont megülepszik itt, a fák között, s e fullasztó, illatos 

fülledtségben megint csak őrjítően hat rám a kabócák közömbös zizegése. 

Ilyenkor kezdenek kiütközni a hisztéria első jelei: időnként felordítok, hogy 

elhallgassanak, s a ránk zuhanó hirtelen csend még elviselhetetlenebb, mint az 

az „űrhangú”, abszurd, moll zizegés. 

 Annyira mélységes kobaltkék az ég, s a hőség úgy feszíti! Összeroppanó 

kupola felettünk és megint csak száraz tűlevelek roppanása, kavics gurul a 

kőkemény földön, tarló felett susog a felforrt levegő, szinte percegnek a táguló 

sziklák, és észveszejtő egyhangúsággal zümmögnek azok a rohadt kabócák! 

Kibírhatatlan, annál inkább, mert tudom, hogy úgyis kibírom. Aztán kis 

letérővel egy kúthoz érünk és – ha már van víz – megnyugszom. 

 Valamivel emberszerűbb állapotban érkezünk Vianába, mint tavaly. 

Akkor Dóra kínjában mezítláb ment, a város szélén szinte már sírdogáltunk a 

fájdalomtól, vagy röhögtünk és véres lábnyomokat hagytunk a vadonatúj refugio 

folyosóján, de kezdetben csak ültünk a földön, ahol összeestünk. 

 Kicsit lassítunk – kinek ne fordulna meg a fejében, hogy maradni kéne?! -

de aztán legyőzzük a kísértést: megbeszéltük François-val, hogy este ő főz vacsit 



 

 

Logroñóban nekünk. Kicsit alaposabban megnézhetjük most a várost (tekintve, 

hogy most legalább látunk, és tudunk még járni), ha már úgyis „lassítottunk”… 

 Nyolc római település alkotta a város magját. Közülük a Cornava nevű 

maradványait – néhány gazos kőfalat – láttuk is az imént. Ezekre alapította aztán 

VII. (Erős) Sancho 1219-ben az új erődítmény-falut Kasztília akkori határán. És 

mint Navarra egyik „végvárának” mindenféle fuerókat, privilégiumokat, jogi 

kedvezményeket is adott. 1423-ban III. Károly a „Viana Hercegség” megtisztelő 

névvel ruházta fel, a navarrai trón örökösére utalva ezzel. Katonai erődítmény 

voltára a vastag városfalak emlékeztetnek, akárcsak Pamplona, Puente la Reina, 

vagy Estella esetében. Történelme is hasonlóképpen alakult, mint azoké: a 

frankok betelepülése után felvirágzott a gazdaság, egyre nagyobb számban 

jöttek a zarándokok is (négy hospital épült számukra), majd „befutottak” végül a 

zsidók is, akik aztán a kereskedelmi életet élénkítették fel. Viszont itt a 

természeti, földrajzi adottságok kevésbé kedvezőek, szabad munkaerő sem igen 

volt, így hát a „forgatókönyv” szerint az Újkor hajnalán bekövetkezendő 

mezőgazdasági, ipari, kulturális és társadalmi fellendülés itt elmaradt: Viana 

provinciális város maradt, lényegében nem más, mint egy hatalmas falu. 

 Nevezetessége a Szent Mária Templom, amit mérete miatt a helybeliek 

lokálpatrióta kevélységgel katedrálisnak neveznek. Itt van eltemetve Cesare 

Borgia, idestova ötszáz éve, 1507 óta, amikor a közeli Mendvaiánál elesett 

valami harcban. Egy fehér márványlap őrzi emlékét. (Kissé hátborzongató, hogy 

ezekben a spanyol templomokban mindig évszázados holttestek felett mászkál 

az ember!) 

 A templomot még a XIII. században kezdte építtetni Erős Sancho (tehát 

gótikus), aztán persze később itt-ott hozzátapasztottak valamit a későbbi korok, 

a múló idő meg itt-ott elvett, lebontott belőle. Kívül a gótikus szerkezetre barokk 

sallangok rakódtak, belül klasszicista freskók lepték be a falakat, a főoltáron 

annyira túlburjánzik a sok barokk ciráda, díszítés és figura, hogy egészen 

giccsesnek tűnik, de lehet, hogy az is. Tulajdonképpen sokszor nem is értem, 

hogy Istennek vagy a hitnek mi köze van ezekhez az öncélú „dekorációkhoz”. 

Mindenesetre a gazdag aranyozás és az egész látvány nyilvánvalóvá teszi, hogy 

pénzben nem volt hiány. Ma viszont már alighanem igen: ráférne egy kis 

restaurálás néhol… 

 Egyébként a város nem különösebben jellegzetes: csak egy icipici egyéni 

ízt adnak a hangulatának hatalmas XVI-XVIII. századi, többemeletes házak, de 

azok is tán csak azért, mert olyan vedlett a vakolatuk, lepattogzott a festék az 

ablakkeretekről, s itt-ott alig észrevehetően kikezdte az ablak- és erkélyrácsokat 

a rozsda. Valahogy az egész város olyan kopottas, szúette, időrágta, mint egy 

padláson felejtett régi bútor. Egy nem túl feltűnő, olcsó utánzat az Út 

nagyvárosainak igazgyöngysorában: egy pótlás, hogy az egész ne legyen 

hiányos. 



 

 

 Úgy folytatjuk utunkat, hogy vissza se nézünk: perzsel a hőség, és még 

legalább két óra járóföld innen Logroño, s közben megint csak nem lesz 

„semmi”. 

 Valahol a kültelki kertek mögött jutunk ki a városból (ó, mindenütt az a 

jólfésült gyep, locsolóval és úszómedencében kéklő vízzel!). Egy kis ermitához 

(útmenti, bezárt kápolna) érünk, a nagy kietlenségben gesztenyefás pihenőhely, 

sokat ront örömünkön, hogy a várva várt kút kiszáradt. Nincs idő sokáig 

kornyadozni itt: tovább űz a koradélutáni forróság. 

 Kis fenyves következik (naná, hogy kabócástul!), a távolban mesterséges 

tó, természetvédelmi területtel. Valamilyen – számomra ismeretlen spanyol nevű 

– madárfaj csak itt költ, táblák intenek: ne zajongjunk! (Bezzeg a kabócáknak 

szabad!) 

 Rátérünk a műútra. Ez a legrosszabb: az olvadó aszfalt olyan forróságot 

lehel, mint egy haldokló lázbeteg, ráadásul szinte hallom, ahogy lépésenként 

megcsikordulnak a levált porcok a térdemben. 

 Átmegyünk egy folyón vagy kanálison és egyszer csak La Rioja 

provinciába érünk. Fogytán a vizünk, már csak Felisában bízunk, de oly sokára 

érünk a kertek alatt a kicsi házhoz, hogy már-már attól tartunk: talán meghalt, 

talán beteg, talán alszik, talán elutazott… De végre megpillantjuk, s a néptelen 

úton sietünk felé. 

 Hogy kicsoda Felisa? Az Út egyik eleven legendája: egy kilencven év 

körüli jóságos anyóka, aki jónéhány évtizede, mióta itt él, az útmenti fügefa elé 

minden reggel kihúzza összecsukható székét és asztalkáját, izzadó csőrös 

korsóban behűtött vizet, egy tál fügét, meg a hatalmas emlékkönyvet, azután leül 

és napnyugtáig várja a zarándokokat. Idén már saját pecsétje is van, komótosan 

felveszi vastag szemüvegét és máris ott díszeleg a kedves kis pecsét 

Credencialunkban: „Felisa – agua – higos – amor”, azaz: „Felisa – víz – füge – 

szeretet”. Ott a cseréptálon a füge (még éretlen), mohón kortyoljuk a vizet. Idén 

is kiisszuk a négyliteres korsót. Ő mosolyogva nézi, nem szól, tudja: ilyenkor 

egyetlen korty vízben benne van minden szó, amit csak ember szeretettel 

kimondhat, aztán nehézkes lépteivel becsoszog, újratölti az edényt, közben 

rosszallóan csóválja a fejét: „ej, ej, azok a hanyag navarraiak biztos megint 

hagyták kiszáradni a cuevasi ermita kútját!” Közben mi már az emlékkönyvet 

lapozzuk: hátha jártak erre magyarok, de nem. 

 És most már lehet beszélgetni: szokás szerint megdicséri a szandálomat, 

Dórát korholja a bakancs miatt, mi meg csak mosolygunk. Felisa az egyetlen 

ember az Úton, akit nem döbbent meg az, hogy magyarok vagyunk, hogy 

stoppal jöttünk, s hogy nem először vagyunk itt. Őt már nem lehet meglepni 

semmivel. 

 Míg beszélgetünk, leveszi a szemüvegét – aligha lát valamit nélküle -, s 

odahajolva a szemünkbe néz. Kérdezi, szegény-e Magyarország, hogy milyen 

lesz idén a termés, gondterheltek-e nagyon az emberek, és minden válaszomra 

megértően bólogat. Én is kérdezgetem. Szűkszavú, csak akkor oldódik meg a 



 

 

nyelve, amikor a fiáról beszél, aki Ausztráliában él. Nem lep meg, hogy gallego 

származású: ennyire nyugodt és jóságos csak egy gallego lehet, meg aztán a 

kiejtésén, szóhasználatán is tisztán érződik. Igaziból gallegóul beszél, csak 

igyekszik úgy tenni, mintha ez castellano lenne. Már ismerem az élettörténetét, 

de ha nem beszéltem volna vele, az arcáról, a szeméből, a ráncaiból kiolvasható 

az egész. Lehetetlen volna nem szeretni azt, akiben ennyi szeretet van… 

 Látja, hogy elgondolkozom, érzi, hogy most néhány pillanatra legyőz a 

fájdalom, a fáradtság, tudja talán, hogy arra gondolok: „Istenem, vajon hány út 

áll még előttem?”, megveregeti a kezemet, bíztató, mindentudó mosolyával 

mondja: „Sok-sok út, nehéz és messzi utak, de Isten áldása kísér…” „De hiszen 

én még azt sem tudom, hogy ez az Út hová vezet!” – motyogom 

kétségbeesetten. „Majd hazafelé, hamarabb, mint gondolnád.” Aggódva kapom 

fel a fejem: „Nem érek Santiagóba?” Mosolyogva válaszol: „Dehogynem. Sőt, 

tovább! De te maradni akartál Spanyolországban, ugye?” Hát ezt honnan tudja? 

Ezt még nem mondtam neki, de igaz. Mikor elbúcsúzunk, még vállonvereget: 

„Ne félj, az Úr mindig erőt ad, főleg a gyengének!” És nem „adiós”-szal (örökre 

szóló búcsúzással) viszonozza elköszönésemet, hanem azt mondja 

nyomatékosan: „Viszontlátásra!” Hát, úgy legyen, kedves Felisa! Nagy öröm 

lesz, ha láthatlak még valaha. 

 Innen már közel a város. A római kori romokat elhagyva visszaérünk a 

főútra (egyébként állítólag ez a Cantabria nevű hely már jóval a rómaiak 

érkezése előtt létezett!) és megpillantjuk az Ebrót. Végre egy folyó, ami annak is 

látszik! Akkora lehet, mint a Tisza Szegednél, apadóban. És a túlsó part már 

igazán Logroño, La Rioja fővárosa! 

 Nem csupán Navarrát hagytuk a másik oldalon, hanem szinte mindent, 

amit az jelent: a baszk feliratokat, fizetős refugiókat, a kevéssé 

vendégmarasztaló falvakat, néha nyers modorú embereket is. Más a víz, más a 

levegő, innentől már lesz az éghajlat is, mások a riojaiak is. 

 Logroño a mi városunk: a zarándokoké. Nekünk épült és általunk, nekünk 

virul. A hagyományos, Nagy Sancho-féle „forgatókönyvet” is mi, zarándokok 

írtuk át, na meg a riojai nép őszinte szívélyessége, vendégszerető nyitottsága. 

 Gondoljunk csak vissza: mi kell egy Út menti város létrejöttéhez? A 

szokásos „hozzávalókkal” készült ez is, csakhogy „zarándok-módra”. Nagy 

Sancho „receptje” alapján VI. Alfonz „főzte ki” a tervet a XI. században: végy 

egy római kori települést, egy bővizű folyót, a folyón csinálj egy hidat, így 

tereld erre a zarándokutat. Csalogass ide szorgos telepeseket előjogok, netán 

néhány évtizedes adómentesség segítségével, építs városfalakat védelmükre, 

támogasd kereskedelmüket, építtess nekik templomot s – ha kell – várat is. 

Adományozz itteni földeket kedvenc vazallusaidnak, hogy hatalmadat őrizzék a 

város felett, de tartsd mindig szem előtt a városlakóknak adományozott fuerokat, 

mert ugye, „a birkát etetni kell, ha nyírni akarjuk” és vigyázz, nehogy a 

meggazdagodott hűbéreseid elkapassák magukat! Ennyi az egész. Egyszerű, 

bevált recept, két-háromszáz év alatt könnyűszerrel elkészíthető. 



 

 

 Itt éppenséggel helyi „fűszerekkel” készült: nem frank és zsidó telepesek 

kerültek túlsúlyba, hanem mindenféle zarándokvérrel kevert népek, maximális 

jóakarattal és toleranciával, akik ráadásul a mai napig nem feledték gyökereiket: 

nagy-nagy szeretettel, kíváncsian fogadják a betérő zarándokot, tudják, mire van 

szüksége, s azt itt olcsón és jószívvel meg is adják neki. Hatalmas, kényelmes 

refugio van (szükség esetén több is), amerre az Út áthalad a városon mindenütt 

voltok várnak nagy választékkal, kocsmák jó riojai borral, kutak hideg vízzel… 

 A refugióba érkezvén kellemes meglepetés fogad: Victor az, a tavaly 

megismert toledói költő (?) és maratoni futó, aki úgy látszik, megtalálta élete 

második hivatását: mindig is szeretett elbűvölő lenni (nyilván az ereiben 

csordogáló arab vér teszi), hát itt most más dolga sincs és látszik rajta, hogy 

teljesen elégedett ezzel az életformával. Pedig amúgy is jól ment a sora: megélt 

a költészetből, ami például Magyarországon véletlenül sem fordulhat elő az 

emberrel. Kedélyesen tessékel minket felfelé – újabb refugio, amit nem gyakorló 

zarándok tervezett -, alig feltűnő kacsintással mutatja, hogy nem üres a 

hűtőszekrény, s hogy a tusoló még mindig koedukált. 

 Kissé bosszankodva, s meglepetten érünk vissza a konyhába: valaki máris 

a hűtőben kotorászik! Hát mégis van valaki, aki éhenkórászabb nálunk? Ó, igen: 

Vicente az, a „törzszarándok”, aki minden évben ilyentájt végigjárja az Utat. 

Tavalyelőtt találkoztam vele Los Arcosban és idén Zubiríben. Ő az, aki már két 

éve azt mondta: „Olcsó út ez, csak nem szabad szégyenlősnek lenni.” Ő az, aki 

mindig mindent azonnal elfogad mindenkitől, ő az, aki – hozzánk hasonlóan – 

tudja, hogy hol osztanak ingyen levest, tejeskávét, hogy mely refugióban 

érdemes a hűtőszekrényt kinyitni, ő az, aki még kínálást sem utasított vissza 

soha. Hatvanöt-hetven év körüli, magas, inas lábú férfi, ugyanazzal a kopott 

hátizsákkal, benne ugyanazzal a két inggel, egy hosszú- és egy rövidnadrággal. 

 Világ éhenkórászai egyesüljetek! – közösen falatozunk: mi megkínáljuk 

egy kis hazai kolbásszal, ő pedig a hűtőben talált tejet töltögeti nekünk buzgón, 

aztán addig-addig nézegeti Dórával összhangban a szomszéd asztalnál 

süteményt evőket, hogy végül mindhármunkat megkínálnak abból is. Tényleg 

olcsó volt az ebéd… Irány várost nézni! 

 A történelmi gyökerek kissé kuszák, de az valószínű, hogy az ókori 

Vareia nevű település volt az alap (ibérek lakták ősidők óta), közelében az 

akkori római provincia egyik nagy folyami kikötője, amit a vizigót Leovigild 

seregei romboltak le 574-ben. A tiszavirág életű germán uralmat a mór 

fennhatóság néhány évszázada követte, majd a X. században a navarrai Sancho 

Garcés és a leóni II. Ordono csapatai foglalták el, ezután a harcias Cid rombolta 

földig a várost 1092-ben, végül beköszöntött a béke időszaka is, VI. Alfonz 

uralkodása idején. 

 A „forgatókönyv” szerinti műemlékeket találjuk itt is: az első, mindjárt 

érkezéskor a nagy Híd. Ez nem az eredeti, amit még Ortegai Szent János épített, 

hanem az annak pilléreire ráhúzott XIX. századi modern változat, 12 széles 

boltívvel és három védelmi toronnyal. 



 

 

 Négy templom van: 

 San Bartolomé: XII. századi romanikus, erőszerű, robusztus épület, 

alacsony, zömök toronnyal. Legszebb a bejárat: a falak alul kissé omlatagok, de 

a boltíve, a szobrokkal népes homlokzat ép. Ez is azok közé a templomok közé 

tartozik, amelyeket legtöbben csak kívülről láthatunk, sajnos. 

  Santa María: Újabb eklektikus mű: nagystílű művészettörténeti ív a 

romaniától a későbarokkig. Karcsú, hegyes tornya nyolcszögletű. (Na, mi jut 

erről eszedbe? Igen, igen, igazad van: Alfonz király „véletlenül” éppen a Szent 

Sír lovagrendjének adományozta az ez alatt lévő kápolnát, ami valamikor 

hajdanán még az ő palotájához tartozott, aztán az ő építőmestereik húzták rá a 

tornyot.) Ablakain a lehető legesztétikusabb dupla csúcsívek eszményi 

harmóniában, szóval úgy, ahogy kell. Belülről ezt se sikerült megnézni, de az 

útikönyvek is csak a főoltárképet tartják említésre méltónak, amit a XVI. 

században készített a brüsszeli Arnald mester. Fényképeken meg tiszta, világos, 

hegyesszögbe gyűrődő oszlopívei tetszenek: olyan, mint egy sokszorosan 

félrevasalt szövet vagy mértani pontossággal hajtogatott papírlap. 

 Santiago: Szent Jakab, ugyebár, aki itt az északi homlokzaton merőben új 

arcát mutatja: éppen vad Mórölőként döfi lóhátról a lándzsáját egy muzulmán 

harcosba. (Lehet, hogy túlérzékeny vagyok, de nem igazán kedvelem az ilyen 

jeleneteket keresztény templomok homlokzatán… Bár a szobor – XVII. Századi 

– szép, valósággal anatómiai pontosságú.) Bent egy Zarándok-Apostol is van, az 

ilyen szobrokat viszont muszáj a szívembe zárnom: elvégre is egy „kollégával” 

állok szemben! Itt minden Szent Jakabról szól, tulajdonképpen megnyerő dolog: 

nekem is ez az egyik kedvenc témám. De azért a főoltárnál Mária is kapott 

helyet, kár, hogy szinte elvész a XII. századi mű burjánzó barokk 

„rengetegben”. Ő itt most a Remény Szüze, a város patrónája. Fontos szerepet 

töltött be ez a templom a város életében: itt ülésezett sokáig a Városi Tanács, itt 

működött egy nagy könyvtár, és levéltár is. A templom I. Ramiro fogadalmi 

temploma: a nagy clavijói győzelme után, a IX. században kezdte építtetni az 

Apostol tiszteletére. 

 Ha nem volnánk fáradt zarándokok, éppenséggel elsétálhatnánk Clavijóig: 

kb. 5 km-re fekszik, és szép vára van egy lapos hegyen. Itt folyt az a nevezetes 

csata: a keresztények – mint oly sokszor – épp vesztésre álltak, de akkor maga 

Szent Jakab jelent meg fehér lovon, talpig fegyverben és harci lázban, és 

elkezdte aprítani a mórokat. Ezután persze a csata kimenetele már nem is 

lehetett kétséges. Bizony, sok dolguk akadt akkoriban ezen a földön a 

szenteknek, de lám, Jakab is milyen szép templomot kapott érte! Ettől fogva az 

itteni keresztény lakosság szörnyű tehertől szabadult meg: mondák mondják, 

hogy addig évente száz szüzet követeltek adóként a mórok. No, a fényes diadal 

után a szüzek nyugodtan alhattak, bár lehet, hogy közülük is volt, aki sajnálta az 

adó megszűnését… 

 Végül a legnagyobbhoz, a Santa María nevet viselő Katedrálishoz 

érkezünk (XVI-XVII. Századi, dúsan faragott homlokzattal, két barokk 



 

 

toronnyal). Hogy, hogy nem, egy régi-régi, nyolcszögletű templomocska 

maradványaira építették rá, mai napig annak nevét viseli, de más nem utal a 

Katedrális – tán csak nem a Templomosokhoz fűződő?! – homályos eredetére. 

 Nos, megnéztük Logroño templomait, de a zarándok további egyházi 

épületeket gyanít, s íme, itt vannak: a hajdani Kegyesrendi Kolostor (ma La 

Rioja Parlamentje, a helyi kormányzat újította fel erre a célra 1988-ban), és egy 

másik, a ferencesek kolostora (állítólag maga Assisi Szent Ferenc alapította, 

amikor zarándokként megpihent a városban). Négy kórház is volt itt a 

Középkorban, amelyeket természetesen egy-egy szerzetesrend működtetett 

(Roque Amador – pestiseseknek, San Lázaro – leprásoknak, Santiago és San 

Juan de Dios – beteg zarándokoknak). 

 Világi építményei közül egy sem különösen érdekes, talán még a városfal 

maradványai sem, de kedves jelenség viszont a Zarándokok Kútja és az egyik 

tér, melynek mozaikjai az Oca-játék mezőit ábrázolják. 

 Még belefér a fárasztó napba egy kis nézelődés a piacon (tanuljuk a 

zöldségek, gyümölcsök, sajtok, stb. neveit), és kirakatnézés. Tipikus női 

elfoglaltság, de olyan jól esik, látni, hogy vannak még csinos ruhák, csillogó 

ékszerek, ízléses bútorok, szép autók a világon! Már nem nagyon hökkenünk 

meg az árakon. Végülis talán csak az illatszerek és az élelmiszerek drágábbak, 

mint nálunk. De az ékszereik… Ó, azok gyönyörűek!!! 

 Este megint sebkötözést tartunk: mostanra már elég „zarándokosan” lettek 

a lábaink, a fizikai nyomorúság ilyentájt – 7-10. nap – tetőzik. 

 Lefekvés előtt hosszasan beszélgetek François-val: már egészen jól beszél 

spanyolul, legalábbis alapszinten ki tudja magát fejezni. Egy humán 

beállítottságú ember – reál pályán (leendő elektromérnök), egy félig-meddig 

ateista – zarándokúton, egy francia – nacionalista gőg nélkül… Értelmes, kedves 

fickó, - jó lesz figyelni rá: itt bárkiben igaz barátra találhatunk. (És lőn!) 

 Alighogy behunyom a szemem, máris az öntudatlanság örvényébe ránt az 

álom, utolsó gondolatfoszlányom az, hogy „zuhanó pillanatnak fog tűnni ez az 

éjszaka is…” 

 



 

 

„Mész a pusztában, és nem tudnád megmondani, hogy hová, csak mész,  

mert ez olyan, mintha nem mennél és mégis mész, és egyelőre nem  

történik semmi, csak az iszonyú mélykék ég látszik, semmi más…” 

(Nagy Krisztina leveléből) 

 

Logroño – Nájera 
(kb. 28 km, 9. nap) 

 

 …és tényleg csak egyetlen szemhunyásnak tűnt az éjszaka, álomtalan, 

fekete zuhanás. Pedig szükségem lenne most kicsit több erőre, pihenésre: ma 

sem lesz könnyű napunk: meglehetősen „gyilkos” szakasz ez is. 

 Jól tudjuk, hogy legfőbb ellenfelünk itt a hőség, és mégis szinte ráérősen 

ballagunk kifelé a városból: kirakatokat nézegetve, fényképezve, postaládát 

keresve, az Oca-játéknál* bohóckodva, valósággal őgyelegve. 

 Egyetlen kisváros esik útba ma Logroño és Nájera között, de addig még 

hosszú menetelés vár. Kicsit gyorsabban haladunk, miután kiérünk a lakatlan 

vidékre. Kellemes a reggeli séta: éppen a gáton kell átmennünk, amivel a folyót 

tóvá duzzasztották, szépséges píneaerdők veszik körül, tágas park 

kirándulóknak, apró hullámain vízimadarakat dajkálgat a tó. Pihenni hívnának a 

padok, hajnali szél söpörte tisztára a kavicsos utacskákat, minden csendes és 

békés, talán még a kabócák is szenderegnek. Tökéletes nyugalom, kár, hogy 

sietnünk kell tovább… 

 Enyhe emelkedő jön – hátizsákkal a vállon nincs „enyhe emelkedő”! -, 

épp csak a Grajera-csúcs oldalán mendegélünk, ahogy elnézem, jobb is, hogy 

nem kell megmásznunk ezt a hegyet! 

 Szőlőföldek között visz az út – Isten adjon jó termést! -, itt fordul meg 

először a fejemben a gondolat, hogy vissza kéne jönni ide szeptemberben, 

szüretkor. (Még nem tudtam, hogy ezt tényleg meg is fogjuk tenni.) 

 Több évszázados múltra tekint vissza az itteni szőlőművelés, bortermelés. 

Sok helyen még ma is hagyományos eszközökkel végzik a különféle munkákat 

(kapálás, metszés, oltás, szüret, sajtolás, stb.), amikhez rítusszámba menő 

mozdulatok tartoznak (néhány gazda még lábbal tapossa ki a szőlő levét, 

mezítláb táncolva egy teknőben), és – még inkább, mint nálunk – igencsak víg 

mulatságokat szoktak tartani a pincékben. 

 Apáról fiúra szállnak régi-régi borászati trükkök, valóságos tudomány ez: 

ha tintót – erős vörösbort – akarnak, 8 napig állni hagyják a szőlőt préselés előtt, 

ha gyengébbet, akkor már két nap után mustot sajtolnak, amibe aztán még 

beletesznek ezt-azt: fügét, almadarabkákat, birset, vagy ha túl édes a szőlő, 

akkor vizet, hogy harmonikus legyen az íz és az illat, s hogy ne vessen habot a 

 
* Oca-játék: közkedvelt társasjáték Spanyolországban, melynek negyvenegynéhány mezője a camino de Santiago 

egy-egy fontosabb állomását (templomok, hidak, stb.), vagy hozzá köthető szimbólumokat (pl. labirintus) 

ábrázolnak. A „főszereplő” pedig természetesen az „oca”, azaz a lúd, aki aztán a végére hattyúvá változik. Mind 

a játék, mind az Út egy iniciációs (beavatási) szertartás allegóriájának felel meg. 



 

 

must. De egészen meglepő dolgok is kerülhetnek a sajtolókádba: gipsz, vagy 

ürühús például. És ősi hagyomány szerint bőknek tilos belekontárkodniuk a 

borkészítésbe, „nehogy megromoljon a bor”. 

 A bor „mértékegysége” pedig közelíti a magyar „szabványt”: a cántara 32 

pint, kb. 16 liternek felel meg. 

 És természetesen a bor, a must orvosság is (tehenekkel ellés után 

megitatnak egy liter vörösbort, de használják borogatás formájában is), és étel: a 

cukrozott, borba áztatott kenyér kedvelt desszert errefelé, a borleves pedig azon 

kevesek egyike, amelyeket nem lehet elrontani: mindenki szereti. A forralt, 

gyümölcsökkel összefőzött bor meg finom ünnepi utóétel. 

 Az ősz, a termés betakarítása vidám ünnepekkel zárul, ezeknek is egyik 

„főszereplője” a bor (pl. a „borcsata” nagy össznépi fiesta: ilyenkor két csapat 

küzd meg egymással, és – nocsak! – a díj is bor). A legnagyobb muri a 

szeptember 21.-i Valvanerai Szűz ünnepe: az Autonóm Közösség patrónájának 

maga Rioja elnöke mutat be „mustáldozatot”, a jó termést megköszönvén. 

 Nagyszerű dolog ez a bor, pláne itt, Riojában, ahol igencsak értenek 

hozzá! Kár, hogy csak csinálni tudják, viszont annál kevésbé bírják. Ügyeljünk 

hát, hogy Spanyolországban – ha amúgy „magyarosan” szeretnénk borozgatni – 

lehetőleg honfitársainkkal, kelet-európaiakkal, írekkel, skótokkal, de minimum 

baszkokkal igyunk! 

 Most azonban a szőlő még éretlen, a jó bor is drága, és momentán nincs is 

kéznél, úgyhogy menjünk csak tovább! 

 Gyors lejtő (körtére vágytunk épp, s íme: körtefa áll az út szélén, érett 

gyümölcseit ringatja az ág – gyorsan leszedjük, amit elérhetünk), és már látjuk is 

Navarretét innen, a domboldalról. 

 Navarrete ütközőzóna volt Kasztília és Navarra között, így nem csoda, 

hogy végül VIII. Alfonznak kellett újra betelepítenie a XII. században, ugyanis 

az állandó csatározások közepette egyszercsak elfogyott alakosság. A király 

alapos ember lehetett: végleges megoldásra törekedett: nemcsak telepeseket 

hozatott, hanem egy vastagfalú várral koronázta a dombtetőn épülgető 

települést. Lassacskán a határvillongások is megszűntek, békés fejlődésnek 

indult hát a város. Ma középkori hangulatot árasztanak a meredek utcák, magas 

kőfalak, de persze modernebb részek is vannak: széles utcákkal, parkkal, 

terekkel, nagy üzletekkel, drága bárokkal, éttermekkel. 

 Az Asunción Templomot már kilométerekkel ezelőtt is láthattuk, 

furcsamód közelről mégsem olyan nagy. XVI. századi, tehát ez már nem teljesen 

illeszkedik a legrégebbi városrészbe, ahol áll. Hatalmas barokk oltárképe 

annyira tele van zsúfolva dekoratív elemekkel, hogy muszáj legalább egy képet 

készíteni róla: könnyen lehet, hogy itt a legmagasabb az egy négyzetméterre jutó 

aranyozott cirádák száma. (Az sem tetszik, hogy sokhelyütt igencsak 

modernizálva megy a „templom-biznisz”, mint itt is: műanyaggyertyák hada pici 

égőkkel sorakozik üveggel fedett tálcán, alatta doboz: 25, 50, 100, 500 pts-t 

dobhatsz be, s az összeggel arányosan nő a kigyulladó műgyertyák száma; vagy 



 

 

például ha bedobsz 100 pts-t, akkor két percre fényárba borul a főoltár az összes 

oltárképeivel, csillogó aranycirádáival. Szerintem ennek sincs sok köze 

Istenhez…) 

 Kisétálunk a városból. Archeológiai ásatások nyomán került a felszínre itt 

San Juan de Acre, egy XII. századi hospital, amelyet egy kegyes úrhölgy, Doña 

María Ramírez építtetett a zarándokoknak, hogy alkalmas helyük legyen mind 

pihenésre, mind imádkozásra. A múlt század végén szállították a város 

határához az épület homlokzati részét, szinte kövenként. Most egy temető 

bejárata ez, kőcsipkés rózsaablakocskával, dekoratív faragású boltívvel. Az 

egyik oszlopfőn régi ismerősünk, Roldán – Nagy Károly unokaöccse, a hős 

harcos – még mindig az óriás Ferragut-t próbálja leteríteni. (Mi már tudjuk, 

hogy ez sikerül is neki előbb-utóbb.) 

 A soron következő dombocskával kapcsolatban is őt emlegetik. Számos 

monda szól a küzdelmekről, amiket Ferragut ellen vívott. 

 Itt három helyi verziót hallottam: az első változat szerint Ferragut több 

keresztény lovagot ejtett foglyul egy alkalommal. Megtudta ezt a vitéz Roldán, 

és haragjában hatalmas sziklákat dobált a nájerai várkapuban üldögélő 

ellenfelére – jó erőben lehetett, ha innen mázsás köveket hajigált oda! -, aki 

annak rendje és módja szerint ebbe bele is pusztult, úgyhogy kiszabadultak a rab 

lovagok. 

 A második változat csak annyiban különbözik az elsőtől, hogy valamivel 

vérmesebb a túlzás: eszerint Roldán ezt az egész dombot hajította odébb szilaj 

dühében, és így ölte meg a gonosz ellenfelet. 

 A harmadik verzió se rossz: Ferragut, a mór óriás csatában legyőzött, 

majd foglyul ejtett néhány lovagot Nagy Károly seregéből. Roldán engedélyt 

kért, és kapott, hogy megvívhasson értük a pogány ellenféllel. Harc közben 

Ferragut pihenőt kért, s amint ott üldögéltek, netán megszalonnáztak kettesben, 

valahogy teológiai vita bontakozott ki közöttük arról, hogy vajon melyik az igaz 

hit? A kor regulái szerint meg is egyeztek, hogy bajvívással döntik el a kérdést 

(tipikus férfilogika, nem?): ha Ferragut nyer, a muzulmán, ha pedig Roldán, 

akkor a keresztény hit az igazi. No, újult lendülettel vetették magukat a 

küzdelembe a harcosok, és Roldán egyszercsak szépen beleszúrta kardját 

Ferragut köldökébe – mivel az volt az egyetlen sebezhető pontja-, és így 

mindjárt ki is derült, hogy a keresztény vallás az egyedül üdvözítő, na és persze 

a foglyok is kiszabadultak. (Ezt szeretem a Középkorban: minden olyan 

egyszerű!) 

 Míg meséltem, szinte észrevétlenül magunk mögött hagytunk egy jó 8 

km-es aszfalt-szakaszt, megmásztuk a picike San Antón-hegyet, ahol – nem 

meglepő – a szentről elnevezett rend kolostorának romjait láthattuk. (Jegyezzük 

meg ezt a Szent Antal Rendet, mert még sokszor fogunk találkozni a nevükkel, 

épületeikkel az Úton!) Ez a Rend egyébként szintén hírhedt és titokzatos, talán 

nem véletlen, hogy itt-ott – most például éppen itt – a templomosokkal együtt 

bukkantak fel és tevékenykedtek. 



 

 

 Széles lejtő jön, kitágul a horizont. Idelátszik egy teraszosan művelt kis 

domb, és már a város is. Rossz ezt látni így, tudva, hogy még két óra gyalogút 

vár, és borzasztó meleg van megint. Megyünk, nyeljük a vörös port, nézzük az 

egyhangú tájat, némán verejtékezünk. Újabb végtelen nap… 

 Kanálison megyünk át, kihasználjuk az alkalmat egy kis lábáztatásra a 

pezsgő, hideg vízben. Nyűgösek vagyunk: becsapott az útikönyv: lehazudtak 5 

km-t a távból, és az az egy óra gyaloglás azért sokat számít, mikor már minden 

perc végtelen kínlódásnak tűnik. 

 Kedvetlenül vánszorgunk tovább. Végre megérkezünk a Falhoz. Nem egy 

nevezetes hely, épp csak arról van szó, hogy egy hosszú, sima betonfalra valaki 

(„E. G. B.”) egy verset festett fel spanyolul. Valaki mellé írta a német fordítást, 

idén már franciául is olvasható. Készültem: még Cizur Menorban elkészítettem 

a magyar fordítást (az eredeti is elég gyenge kis mű, az én fordításom csak 

javított rajta), most zöld filctollal én is a falra írom: 

 

Az Út zarándokok s évek ezre, 

forróság, por, és kopár szikla, 

de léptünk Hozzá igyekezve 

majd Szent Jakab igazítja. 

 

Ó, Zarándok, téged ki hív? 

Mi az a hang, mely útra szólít? 

Nem a Tejút csillagfénye, 

nem katedrálisok szépsége. 

 

Nem az erdős, vad Navarra, 

sem La Rioja jó bora, 

nem gall kagylók tenger-íze, 

sem Kasztília búzaföldje. 

 

Ó, Zarándok, téged ki hív? 

Mi az a hang, mely útra szólít? 

Nem az emberek, kiket az úton látok, 

nem is falusi szép szokások. 

 

Nem a történelem, és nem a kultúra, 

nem is Calzada kakasa, 

nem Gaudí mesepalotája, 

sem Ponferrada büszke vára. 

 

Az Úton járva mindezt látom, 

valóravált tündérálom, 

de az a hang, amit én követek, 



 

 

lelkem mélyénél is mélyebb. 

 

A titkos hangot, mely engem hív, 

s mélyebbről szól, mint a szív, 

nem értheti más senkisem, 

csak a Mindentudó Úristen. 

 

 Nem volt könnyű betonra írni filccel, és tudom, hogy az első eső lemossa, 

de muszáj nyomot hagyni mindenütt: akarom, hogy minél többen tudják, hogy 

magyarok jártak itt, akarom, hogy ismerjenek meg minket, mert számukra mi 

vagyunk „Európa titokzatos népe”, nálunk már csak a baszkokról tudnak 

kevesebbet. 

 Keserves mászás, érkezés Nájerába, kis tévelygés, végre megtaláljuk a 

refugiót. Szép kis hely, jól felszerelt, új, kényelmes.  

 Bővült a társaság: sokan kezdték Logroñotól, néhányan (lesántulva) úgy 

maradoztak le hozzánk. Ki-ki egyedül megy, párban, vagy kis csoportokban, de 

esténként a refugiókban mind találkozunk. Akik később is ezzel a csapattal 

maradnak: François, egy kupac katalán (Meritxell, Eva, Jordi – leendő 

építészmérnökök, Josep – katalán nemzeti önkormányzatnál, a Generalitatnál 

valami hivatalnok), egy belga fiú a görög származású barátnőjével (csak Leónig 

jönnek, majd jövőre befejezik az Utat), José Luis (egy uruguayi festő, bohém 

művészlélek), és Toni (mallorcai, 19 éves, leendő szobrász, olyan ártatlan 

mamlasz, mint Micimackó). A fel- és eltűnő arcok rengetegében ők azok, 

akikkel ezután minden nap találkozunk Santiagóig. Valamennyire megnyugtató 

érzés idegen országban, naponta változó helyszínek, körülmények között 

ismerős arcokat látni. Belső szükségletünk valamiféle ismétlődés, valami 

megtartó állandóság, ha nem akarunk koordináták nélküli lebegést. (Majd a 

visszaúton fogjuk megtapasztalni, hogy milyen is az, ha még ez sem adatik 

meg…) 

 François felajánlja, hogy megfőzi a vacsorát, ám ehhez először el kell 

mennünk bevásárolni, pedig moccanni sincs kedvünk. Fáradtak vagyunk, 

talpunkon szép kövérre hízlalt vízhólyagok ékeskednek, a tűző naptól csupa 

égőpiros kiütés a lábam és a karom, és valahogy minden olyan ismerős: mintha 

untig ismerném ezt a várost, ezt az utat, ezt az országot, mintha semmi 

meglepetés nem érhetne már az életben, pedig hej!, de sok hátra van még 

belőle… Kimerültség. Majd a finom (?) vacsora segít rajta. Városnézés 

mindenesetre nem lesz. 

 De, kedves Útitársam, hogy ne maradj napi betevő „idegenvezetés” 

nélkül, emlékeimből, hallomásból, s útikönyvekből összetákolok valamit. 

 Nájera nem csak azok számára furcsa név, akik nem tudnak spanyolul, 

hanem maguknak a spanyoloknak is. Hiába firtattam a szó lehetséges 

etimológiáját, csak vállvonogatást kaptam feleletként. Mivel errefelé baszkok 

már aligha vannak, beretvaéles logikával mindjárt arab eredetre gondoltam. 



 

 

Útikönyvünket fellapozván helyeslően veregettem meg vállamat: a szó arabul 

megközelítőleg azt jelenti, hogy „sziklák közötti hely”. (Ezt bírom az 

arabokban: mindent csak tömören és velősen!) 923-ban foglalták vissza a 

keresztények: leóniak és navarraiak, akik persze aztán hajbakaptak a 

zsákmányon, meg különben is elég feszült volt a helyzet a két kis királyság 

között, úgyhogy a környék továbbra is csatatér maradt, ahol váltakozó sikerrel 

küzdöttek a viszálykodó szomszédok: kezdte a navarrai I. Péter (a „Kegyetlen”) 

és kasztíliai mostohatestvére, Trastamara Henrik, aztán folytatta az aragóniai II. 

János és fia, Viana hercege. 

 Az erőskezű Nagy Sancho Navarra fővárosává tette úgy száz évvel 

később (vajon mekkora lehetett a többi város, ha ez számított a 

legnagyobbnak?!), és éppen itt verette a Visszahódításban résztvevő keresztény 

királyságok első pénzérméit. Ez amolyan közös valutaféleség volt, igen 

megszerették az akkori népek, mert már nagyon elegük volt a sokféle, folyton 

változó, sokszor külföldi, és könnyen hamisítható szedett-vedett pénzekből. 

 Szintén ekkortájt kezdett errefelé vezetni a zarándokút is, merthogy két 

pont között általában legrövidebb az egyenes út, s a Reconquista előrehaladtával 

lehetett szép lassan dél felé tendálni, hogy levágják a felesleges északi kitérőket 

– arrafelé úgyis túl sok hegyet kellett megmászni. 

 A mi kedves VI. Alfonzunk – a zarándokok védnöke – nagy 

pénzadományokkal járult hozzá az Út fejlesztéséhez ezen a területen is: utak, 

hidak, hospitalok épültek, születtek újjá a király pénzéből. Többek között ekkor 

készítették Ortegai Szent János tervei alapján a Najerilla-folyó hídját is, ami elég 

jól sikerülhetett, ha hét évszázados fennállása után még az ő pilléreire húzták rá 

az újat. Tulajdonképpen sok munkát spórolt meg ennek a szent mérnöknek az 

alapossága a spanyoloknak: szinte mindenütt kész alapokra építkezhettek. És ez 

a szilárd, régi alapokra való építés – ha egy kicsit elvonatkoztatunk az Úttól – 

eléggé általános hagyomány az Ibériai-félszigeten. 

 1052-ben alapította don García (Nagy Sancho fia) a Santa María la Real 

nevű monostort és templomot. Nos, tudjuk, hogy nincsen templom szent nélkül, 

és nincsen szent legendák nélkül. Az axióma itt is helytálló: igenis tartozik 

„sztori” e templom alapításához, ha nem is túl izgalmas: történt egyszer, hogy 

don García vadászat közben valahogy elkóborolt a többiektől egy vad nyomát 

követve, és egy barlangba jutott, ahol megjelent neki a Szűz, kezében vázával, a 

vázában csokornyi fehér liliommal. Ennek hatására építtette don García a 

templomot, és hozzá egy lovagrendet is alapított – nem valami egzotikus a Váza 

Rendje elnevezés, de hát ezt kapták szegények -, ami később hű védelmezője lett 

a Szent Jakab Útnak. 

 A monostort aztán a cluny reformokon fellelkesült Alfonz hamarosan 

(1079-ben) cluny szerzeteseknek engedte át, amivel nagy felzúdulást váltott ki: 

nem csak a „kilakoltatott” rend és a konzervatív nemesség duzzogott, hanem 

még maga a nájerai püspök is Calohorrába tette székhelyét. Ez azonban mit sem 

változtat a monostor művészettörténeti és esztétikai értékén: folyosóin 



 

 

borotvaéles csúcsívek mentén siklik szinte redőkbe gyűrve fény és árnyék a 

mennyezetig, hogy aztán tökéletes szimmetriában nyíljon szét újra meg újra az 

oszlopoknál. Gondozott kis patiót ölel az épület magába, a már szinte elvárt 

gótikus kecsességgel. 

 A templom mindhárom hajója viszonylag magas, belső tere már XV. 

századi ízlést tükröz, sikerült kis részletek leírása helyett egy futó impresszió 

csupán: a Mária-szobornak olyan szeretetreméltóan naív arckifejezése van, hogy 

az már megható. 

 Nájera királyi dinasztiájának jónéhány tagja nyugszik itt, a domborműves 

szarkofágokból álló panteon nyomasztó hangulatot áraszt, bár az ábrázolásokból 

természetesen büszke méltóság, s a királyság letűnt dicsőségének uralkodói 

gőgje sugárzik. És hát mért is ne hajtanánk fejet előttük? Hisz bár közismert, 

hogy akis országok nemzeti büszkesége a terület nagyságával fordítottan 

arányos, mégiscsak nagy tetteket vittek véghez ők. 

 Más látnivaló nem nagyon akad a városban, ha valaki kizárólag ilyen 

látványos dolgokra kíváncsi, viszont a hiányérzet egy kis kitérővel 

csökkenthető: pár kilométerre San Millán de la Cogollában láthatnánk a Yuso 

Monostort, ami igazi művészettörténeti csemege, úgy is nevezi errefelé: Rioja El 

Escorialja. És ez egyáltalán nem túlzás. Román, gótikus, mozarab* és platereszk 

stílusjegyek keverednek benne, és az ország egyik legrégebbi (XI. századi) 

szobra is itt látható: San Millánt ábrázolja, aki itt élet tanítványaival együtt 

valamikor régen. Itt is vannak sírok: Lara hét infánsáé és nevelőjüké: don Nuñoz 

Salidóé. Arról is nevezetes a hely, hogy itt keletkezett az első castellano nyelven 

írott szöveg (baszk részletek is vannak benne, ami nagy-nagy ritkaság, végülis 

így az első írott baszk textus is ez), a Glosas Emilianenses, ami manapság „60-as 

számú kézirat” címszó alatt a Történelmi Akadémián porosodik, s ezt még 

bizony megemlegetik az ottaniak is, merthogy a riojaiak egyre dühösebben – és 

mellesleg jogosan – követelik vissza Fonzalo de Berceo híres művét. 

(Feltételezem, hogy nem okozok meglepetést, ha elárulom: don Gonzalo a 

közeli Berceo falu szülötte volt.) 

 Szóval érdemes lett volna elmenni Cogollába, de egy se holt, se eleven, 

tetőtől talpig depressziós zarándoknak ez túl nagy kitérő. Helyette egy 

kényelmesebb alternatívát választottunk: François-val bevásároltunk, bíztató 

mosollyal néztük konyhai ténykedését. Igazán takaros mozdulatokkal és nagy 

hozzáértéssel főzött, talán mégis inkább francia férjet kéne fogni? Azután jó 

étvággyal megettük a vacsorát (tojás, sonka, mindenféle zöldségek, meg 

fűszerek ízletes keveréke), és megittuk hozzá a jó kis könnyű riojai bort, 

végezetül pedig mélyfejessel zuhantunk be az ágyba, s akkor még nem lehetett 

tudni, hogy képesek leszünk-e felkelni onnan valaha is… 

 
* mozarab stílus: román és mór stíluselemek keveredése, ötvözése. 



 

 

„Szíve időzített bomba, önmagának is idegen, elvész a képzelt 

kalandokban, és haza, haza vágyik.” 

(Dylan Thomas: Az író arcképe kölyökkutya korából) 

 

Nájera – Santo Domingo de la Calzada 
(kb. 21 km, 10. nap) 

 

 Mégiscsak képesek voltunk felkelni. Lassan kezd belső szükségletté válni 

a gyaloglás, és minden lépéssel közelebb van a cél. Kellemes, borús idő van, 

ebből lesz majd a párás, fullasztó hőség. És már most fáj a lábam. Majd elmúlik. 

(Otthon, ha végetér a gyaloglás.) Rossz kedvünk van, de menni kell. 

 Ma csak két falu esik útba, ráadásul a táj is egyhangú. Szőlőföldeket 

elhagyva gyorsan Azofrába érünk: ideális hely reggelizéshez (kitűnő sajtot lehet 

kapni az egyik boltban), pihenéshez kellemes a tér, ahol régi kút áll: „Fuente de 

los Romeros”. Tipikus zarándokút-menti falu ez: gyakorlatilag egyetlen hosszan 

elnyúló utcából áll. Van szép új refugio is.* 

 Valószínűleg hajdanán is ilyen kutyául érezhették magukat néhányan, 

mire eddig eljutottak, és – a helyi zarándoktemető méretéből ítélve – volt, aki 

örökre itt is maradt… 

 A templom – Nuestra Señora de los Ángeles – az „elég szép” kategóriába 

sorolható, természetesen román stílusú. (Egy idő után éppolyan egyformának 

tűnnek, mint otthon a későbarokk falusi templomok, de valahogy mégis 

meghittebbek: elmélyítette hangulatukat az a hat-nyolc évszázad, sok-sok 

elmormolt ima, zengő prédikáció, esketés, keresztelő, miegymás). Bent 

szívünknek olya kedves látvány fogad: Zarándok Szent Jakab-szobrot látunk, és 

egy másik „kollégát”: Tours-i Szent Mártont, aki szintén lelkes híve volt az 

Apostolnak és a peregrinációnak. Tours püspökeként a cluny kultúra egyik 

neves képviselője és terjesztője, és – magyar volt! Sok kasztíliai község, 

templom, és kolostor viseli nevét, errefelé ő az egyik legnépszerűbb szent, 

legyünk büszkék rá is! 

 Míg reggelizünk, elmondom, hogy miről maradunk le már megint. Alig 5 

km-re innen – óriási táv lesántult nyomorékoknak! – Cañasban egy ciszterci 

monostor van (Monasterio de Santa María de Cañas), amit 1170-ben alapítottak. 

Aki hallott a ciszterciekről, annak némi fogalma már lehet is a monostor 

épületének légies finomságáról, fegyelmezett, tiszta stílusáról, világos, egyszerű 

termeiről, de – szemtanúk szerint – még a vártnál is sokkal szebb. Nagy kár, 

hogy nem láthatjuk, de sajnos lehetőségeinknek a testünk szab határt. 

(Megfogadtam, hogy legközelebb ha kell négykézláb vonszolom el magam oda, 

de mindenképp látnom kell! – bár ezt már több helyen és többször 

megfogadtam…) 

 
* Valaki otthagyott egy spanyol-magyar szótárt, aki arra jár, ne vigye le, hanem tanuljon belőle inkább, s hagyja 

a helyén! Hátha legközelebb, mire megyünk, folyékony magyarsággal szólítanak majd meg a spanyolok! 



 

 

 Tehát ciszterciek alapították a monostort, de aztán elég hamar a 

bencésekhez került, azóta is az övék, és remekül gondját viselik. 

 Egy XIII. századi sírhelyet rejt a temploma. A boldoggá avatott doña 

Urraca López de Haro nyugszik itt, állítólag ez az egyik legszebb gótikus 

síremlék a világon. 

 Cañas másik nevezetessége, hogy erre zarándokoltában megpihent itt 

Assisi Szent Ferenc is. Látogatásának emlékét szeretettel őrzi a szájhagyomány. 

(Bevallom, például én is büszke vagyok arra, hogy az ő nyomdokain járunk. 

Assisi Ferenc az egyik kedvenc szentem, Domonkos és Bernát mellett.) 

 Túlzottan könnyű reggelink után mindenféle kitérő nélkül haladjunk 

mostmár tovább, méghozzá szaporán, mert tíz kilométeren át megint nem lesz 

semmi látnivaló, hacsak nem tekintjük annak a csenevész útszéli növényeket. 

 Cirueñához érünk: nem egy nagy falu. Sőt, nagyító nélkül alig is feltűnő, 

főleg hogy az Út tulajdonképpen nem is megy át rajta. Most mi sem: tavaly már 

láttuk, pedig nincs is mit nézni rajta. 

 Egyre nyomottabb a hangulatunk (de az is lehet, hogy csak az enyém): 

semmi, de semmi látnivaló, az Út tökegyenes, a vidék lakatlan, majd’ húsz 

kilométeren át – Azofrától Sto. Domingóig – legfeljebb egymást nézegethetjük, 

de az már régesrégóta megunt dolog. 

 Lépegetünk, és már megint az jár a fejemben: „Te jó ég, mintha évezredek 

óta csak a saját poros lábamat látnám, amint ilyen vagy olyan úton jár, lép, és 

lép, és lép…” Időtlen messzeségekből időtlen messzeségekbe, és már nem 

tudom, hogy van-e, lehet-e értelme bárminek is? Ha az Út a cél, akkor mért nem 

mindegy, hogy hol megyek ugyanígy? Miért vagyok itt? És mire jók a céltalan 

utak, mióta csak élek? Talán jobb volna otthon, ha tudnám, érezném, hogy hol is 

van az én igazi otthonom. Talán csak akkor érzem magam otthon, amikor úton 

vagyok. De akkor meg mért van honvágyam, mért vágyom haza? És hogyan, 

amikor az én „otthonom” a világ összes útja? Hazám van, de nincsen 

otthonom… Tovább-továbbhajszol mindig ez a névtelen vágyakozás, nem 

tudom mi után, vagy mi elől. És nincs érkezésem, nincs megállásom, pedig, 

Isten a tudója, otthonülő típus vagyok. 

 Hát tovább! Lép a láb, poros, véres, vízhólyagos, fájó láb… Lép a láb, 

szandálos, botladozó, útkereső láb… Lép a láb, örök ritmusban, éppolyan 

öntudatlanul, mint ahogyan fordul a Föld… 

 Végre feltűnik a város kis katedrálisának tornya, megérkezünk. Olyan 

furcsa, hogy mindig ugyanazok a színek és formák ismétlődnek: délutáni 

napfényben okkersárga templomtornyok és falak, fehér házak, búzatáblák fáradt 

óaranya, téglavörös por az Úton. Mindig ugyanaz, ugyanaz az érkezés napról 

napra… 

 Santo Domingo de la Calzada – egy város neve, egy szent neve. Santo 

Domingo de la calzada a közeli Viloriában született (holnap megyünk oda is), az 

első évezred fordulóján. Hihetetlenül hosszú és aktív élete – 90, némelyek 

szerint majd’ 100 év – során rengeteg utat, hidat, hospitalt épített és tervezett. 



 

 

Ortegai Szent János is az ő egyik tanítványa, és életművének folytatója volt, - az 

ő nevével még majd többször találkozunk. Mi sem természetesebb, minthogy e 

város székesegyházában van a mauzóleuma, s hogy sok zarándok számára régen 

ugyanolyan fontos volt az ő sírja előtt elmondani egy imát, mint Santiagóban. 

Mi, zarándokok sokat köszönhetünk neki: nélküle bizony sok folyón nem 

tudnánk átkelni, és itt-ott járhatatlan volna az Út. Valvanerában és San 

Millánban folytatta tanulmányait, de valahogy egyik rend sem vette fel tagjai 

közé, ezért errefelé telepedett le, remeteként élt, és ellátta az arra járó 

zarándokokat. Így személyesen láthatta, hogy milyen nehézségekkel kell 

szembenézniük vándorlásuk során, és elhatározta, hogy tudását, erejét az ő 

szolgálatukba állítja. 1044-ben csinálta első hídját az itteni Oja-folyón, 

szálláshelyet épített, ahol ő maga szolgálta ki a zarándokokat. VI. Alfonz anyagi 

támogatását élvezhette, bár élete végéig szegénységben élt: minden pénzét 

építkezésekre és a zarándokok segítésére fordította. 1109-ben hunyt el, és 

sírhelye körül lassacskán város emelkedett. 

 Itt járunk hát, egy szent emlékén épült kisvárosban, ahol máig érezni azt a 

kedves, meleg, gondoskodó hangulatot, amit még Szent Domonkos teremtett 

meg önfeláldozó munkájával példát adva az utókornak. És a város lakói 

szeretettel ápolják ezt a szellemiséget: fiatal diákok – önkéntes hospitalerók – 

fogadnak mindet, és érezzük, hogy itt a zarándokot tisztelet, megbecsülés, 

rokonszenv övezi. Hasonló melegséggel bánnak velünk, mint Roncesvallesben, 

Arrében, Puente la Reinában, vagy Logroñóban. Szeretjük ezt a várost, mert itt 

szeretnek minket. 

 A refugio olyan, mint tavaly: a kedves José Ignacio atya ellenőrzése alatt 

minden makulátlanul tiszta, a hűtőszekrényben a Spanyol Vöröskereszt 

adományai: sajt, tej, vaj, konzervek katonás rendben, minden kifogástalanul 

működik. Mondják: José Ignacio atya – az Asociación elnöke – szükség esetén a 

saját házába fogadja be, s látja el a zarándokokat, ha itt nem akadna számukra 

hely. Szerencsére erre most nincs szükség. 

 Gyors tusolás után mindjárt ágynak estem, és elaludtam. Dóra persze 

mindig tele van energiával, és számítani lehet rá, hogy neki mindig előbbrevaló 

az evés, mint az alvás, pihenés. Be is vásárolt mire felkeltem (a pénzhez is 

sokkal jobban ért, mint én, ráadásul – ha nincs semmi baja – szinte mindig jó a 

kedve, szóval eszményi útitárs), és – a hűtőszekrény kifosztása mellett – olyan 

kitűnő lecsót csináltunk, amilyet még soha. És hozzá micsoda fantasztikus bort 

vettünk a „tintoreríában”!!! (Nem vicc: a spanyolok tintót a „tinto-boltban”, 

csirkét a csirkeboltban, bort a borboltban, kenyeret a kenyérboltban vásárolnak: 

mindent a helyén. Még „whiskería” is van, de komolyan!) 

 Kicsit megvidámodtunk, még François-t is megkínáltuk a borunkból, 

pedig hogy sajnáltuk tőle! 

 Találkoztunk egy belga biciklissel, aki hazulról jött így: két keréken, és 

így is megy hazafelé, már ez a visszaút neki, úgy számolja, szeptemberre lesz 

otthon. Ezt írtam a naplómba akkor: „És mi vajon mikorra leszünk otthon? Még 



 

 

jobb itt, most. Csak a lábam ne fájna!” kitört rajtam a honvágy. Mit nekem még 

a jó riojai vörösbor is, mikor poros nyomába se érhet egy Tokaji 

Szamorodninak, vagy Egri Bikavérnek, vagy Boglári Merlot-nak! És ezek itt 

nem tudnak magyarul sem, semmit se tudnak rólunk! Az a hülye Toni is azt 

mondta: úgy tudja, hogy a magyarok Belgiumban élnek és csehül beszélnek. Mi 

a jó fenét tanulnak ezek az iskolában?! 

 Bánatomban lelki támaszra van szükségem: elmegyünk az esti misére. 

 A megváltó Katedrálisa arra a román templomocskára épült, ami még 

Santo Domingo kezemunkája volt. Jellegzetes minden egyes részlete: három 

hajó, keresztboltozat, latin kereszt, díszes főoltár, miegymás. 

 A Szent síremlékén kívül van itt valami, ami első látásra nem tűnik 

odaillőnek: a falon jó magasan rácsok vannak, s a rács mögött egy fehér kakas 

és egy fehér tyúk kuksol. (Állatbarátok, nyugi! – két hetente váltják őket, és 

láthatóan jól érzik ott magukat.) Legenda következi, bizony! Valamikor réges 

régen egy kölni német család – öreg szülők és 18 esztendős egyetlen fiuk – 

indult hosszú útra: Szent Jakab sírjához igyekeztek. Sto. Domingóba érkezvén 

betértek egy fogadóba, ahol a jóképű fiú – vesztére – megtetszett a 

kocsmárosnénak, aki meg is próbálta őt elcsábítani. Arról nem szól a fáma, hogy 

miért (állítólag azért, mert Hugonell olyan szűzies és tisztalelkű volt), de tény, 

hogy nem járt sikerrel. Dühében véres bosszút forralt: egy ezüstserleget rejtett el 

a fiú holmija közé, majd a bírónál hamar be is vádolta lopással, és lám: meg i 

találták a serleget Hugonell tarisznyájában. Akkoriban még valamivel szigorúbb 

volt a spanyol törvényhozás: halállal büntették a legkisebb lopást is. Hiába 

bizonygatta ártatlanságát a fiú, hiába esdekeltek a bíró előtt az öreg szülők: 

halálra ítélték, s az ítéletet másnap reggel végre is hajtották: szegény Hugonellt 

felakasztották. Nem számított ez annakidején megrendítő eseménynek, a bíró 

sietett is haza rögvest ebédelni. Már épp megsült a kakas és a tyúk, már épp 

nekilátott volna az evésnek, mikor lélekszakadva berontottak Hugonell szülei. 

Elmondták, hogy mikor szomorúan kifelé tartottak a városból, fiuk hangját 

hallották: azt kiáltozta, hogy él, és mert ártatlan, Szent Domonkos a vállával 

tartja lábait. A bíró jóízűen hahotázni kezdett és kacagva mutatott ebédjére, 

mondván: legalább olyan eleven Hugonell, mint a két sült szárnyas. Ebben a 

minutumban felpattant a tálról a tyúk, és kukorékolni kezdett a kakas. A bíró 

holtraváltan, a szolgák álmélkodva, a szülők boldogan nézték a jelenetet, aztán 

mindannyian a vesztőhelyre szaladtak, ahol Hugonellt valóban életben találták. 

Hálával és hittel telve folytatta útját a család Compostela felé, a város lakói 

pedig a csoda emlékére azóta is egy fehér tyúkot és egy fehér kakast tartanak a 

templomban, Szent Domonkos sírjával szemben. 

 Ennyi volt a legenda. Közben már folyik a mise, de nem nagyon lehet 

érteni a szentbeszédet: rossz a hangosítás. Annyit sikerült kihámoznom, hogy – 

mivel másnap július 25. lesz, Szent Jakab napja, országos ünnep – arról beszélt a 

pap, hogy milyen fontos szerepe volt, van és lesz a Camino de Santiagónak az 

ország életében, és Szent Domonkostól is szépeket mondott. Nem is ez a lényeg 



 

 

most nekem, hanem a hangulat: némelyik templomnak van kisugárzása, 

némelyiknek nincs. Ennek a Katedrálisnak van. Ez itt a Hit biztonsága, szilárd 

erő. Máshol mást jelent, itt nekem ezt súgták a magas falak. Kissé 

megvigasztalódtam. 

 Szemerkél az eső, mikor az utcára lépünk, sietünk vissza a refugióba, 

hamar ágyba bújunk: jó lesz aludni megint. Ciklikusan tör rám a kimerültség, 

mindig aludnék. Túl sok az élmény, nehezen tudom feldolgozni, és a fájdalom is 

fáraszt, meg a honvágy is valahogy elnehezíti a csontokat. 

 Két hete vagyunk úton, és már hiányzik Magyarország. Hogy képzeltem 

én, hogy kibírnám itt évekig, hónapokig?! (Aztán persze még több mint két 

hónapig bírtam, de egyre nehezebben.) Eleve bizonytalanul indultam el: 

időhúzás volt a „cél”: menekülés az otthoni céltalanság elől. Céltalan cél, tudom 

jól. De mihez kezdjen az ember, ha már minden összezavarodott benne, de azt 

az egyet biztosan tudja, hogy amit eltervezett, az nem járható út, de valami 

ostoba makacsság mégis viszi előre, tovább hajtja a szorongás is: fél megállni, 

mert akkor talán kifogy a föld a lába alól… 

 Úti kalandok megint garmadával, tudás, tapasztalatok, lép a láb, lép a láb, 

és kilométerek, kilométerek, kilométerek… Miért? Minden kavarog csak, mégis 

valószerűtlen az egész, mint egy értelmetlen álom, amiből mégis félek 

felébredni, mert a „valóság” – ha létezik egyáltalán – túl kemény. 

 Útkereső Út, vajon merre vezet? Bátorság, vagy gyávaság, hogy itt 

vagyok? Igen: szélfútta porszem az Úton… És furcsa, hogy most épp azt 

remélem: valami kósza szellő csak-csak hazafelé repít majd valamikor! 



 

 

„Csak ha továbbmégy jutsz el valahová. /Hová? 

Messze önmagadtól.” 

(Fridrich Dürrenmatt: Hová?) 

  

 

Sto. Domingo de la Calzada – Belorado 
(kb. 23 km, 11. nap) 

 

 

 Reggel nagy a zsibongás az asztal körül: kint zuhog az eső, senkinek sincs 

kedve elindulni. Hiába várjuk, hogy alábbhagyjon a vihar. Néhányan felveszik 

az esőköpenyüket (nekünk nincs), és nekivágnak. Már a harmadik liter tejet 

isszuk és muszáj lesz indulni, mert itt takarítani akarnak. François-val, 

hármasban indulunk el, már csak néha-néha kezd cseperészni az eső, de olyan 

fekete felhők borítják az eget, hogy esti sötétség borul a városra. 

 Csodálatos hidat épített ez a mérnök-szent! Ezeréves híd és ma is 

szilárdan áll, bár egy kis huszadik századi cementtel, betonnal támogatták meg, 

de tiszteletre méltó teljesítmény: 24 boltív, 25 pillér az Oja-folyó felett! 

Igencsak hosszú építmény, a folyó – lehet, hogy csak mostanában – keskenynek 

és sekélynek látszik. (Azt mondják, a spanyol folyók csalókák: nyáron 

leapadnak, sok ki is szárad, de kora tavasszal, késő ősszel gyakran kiáradnak.) 

 Komoly beszélgetésbe merülve bandukolunk, nincs miért sietnünk: tudni 

lehet, hogy ez az eső nem fog elállni ma, mindenképp elázunk. Kíváncsi vagyok, 

hogy a felázott talajon hogy boldogulok majd a szandálomban! Esőben 

különösen praktikus viselet: elöl befolyik a víz, aztán hátul ki. 

 Eleinte a nagy, országos főúton kell mennünk (az N-120-as: végigkísér 

innentől majdnem Galíciáig), csapkod az eső, nehezülnek a ruhák (nem érdemes 

felöltözni: kevesebb cucc ázik el), nehezül a hátizsák is. Farmerben, pulóverben 

didergek. 

 Kis letérő a főútról: Granón. Az utolsó riojai település, mielőtt 

Kasztíliába érnénk. Kis hegyen áll és határfaluként stratégiai szerepe volt. 

Fernán González kasztíliai nemesúr adománya volt a hegyi váracska, a X. 

században. Két monostora is volt (Szent Tamás és Szent Mihály neve alatt), 

ezeket azonban a XI. században San Millán kolostorának adományozták. A 

Navarra és Kasztília közötti több évszázados civakodást Granón viszonylag 

épségben vészelte át és miután a XIII. században Sto. Domingo fennhatósága alá 

került, még nyugodtabb lett az itteni élet. 

 A legfőbb látnivaló természetesen itt is a templom (XIV. századi), 

Keresztelő Szent János nevét viseli. Gazdagon díszített XVI. századi főoltárát 

büszkén mutogatják a helybeliek: nemrég restaurálták. Minden olyan itt is, mint 

egy tipikus Camino-menti faluban lenni szokott. Kicsit megszáradunk hát, 

mialatt körülnézünk, aztán indulunk tovább. 



 

 

 A következő községig csak 4 km-t kell megtennünk, de úgy látszik, Szent 

Jakab ma nincs jó kedvében (pedig egész Spanyolországban őt ünneplik: július 

25. van!): alighogy lebaktatunk a hegyről, ránk zúdul az eső és a szél, ráadásul a 

földút sártengerré változik időközben. Jó darabig próbálok a nedves szandálban 

csúszkáló lábbal talpon maradni, sőt, nagy önhittségemben úgy képzelem, hogy 

haladok is. Aztán feladom: kézben viszem tovább félkilós sárkoloncoktól súlyos 

lábbelimet és mezítláb, cuppogva dagasztom a bokáig érő sarat. Begyulladt, 

gennyes vízhólyagaimra furcsamód gyógyír a jéghideg sár: enyhülnek 

fájdalmaim, még az izületek is kevésbé fájnak, hogy puha talajon járhatok. Ahol 

apró kavicsokkal keveredik az ázott föld, ott egy kicsit hangosabban 

szitkozódom, de rendületlen igyekezettel próbálok Dórával lépést tartani. 

François már picike pont a láthatáron. A következő bárban úgyis találkozunk. 

 Most már fedett helyre szeretnénk érni: egyre sűrűbben zuhog, farmerom 

szárán kilónyi sár, egyre gyakrabban kell kicsavarnom a pulóveremet, mert 

lassan térdig nyújtja az a pár liter víz, amit magába szívott. Már csak azért 

cipelem magamon, mert – melegíteni mért is melegítene egy dögnehéz, 

csuromvizes pulóver?! – a széltől némileg véd és az erőlködéstől amúgy is 

izzadok, miközben vizes ruha tapad rám. Na, kedves Szent Jakab, most aztán 

csinálj valamit, ha nem akarod, hogy tüdőgyulladást kapjak! 

 Két kilométert több mint egy óra alatt teszünk meg, közben már 

Kasztíliában, Burgos provinciában vagyunk. 

 Redecilla a következő falu, jelentéktelen hely, viszont most örömmel 

látjuk: a bár mindjárt az első utcában van, elég lepusztult hely, de legalább 

meleg és száraz. Nem is nézik nagyon megrökönyödve vastagon sáros lábamat, 

érthető: megjöttek a hollandok is és az ő bakancsaik is iszonyatosan néznek ki. 

(55-60 évesek, gyalog jöttek Hollandiából! Április elején indultak, nagyon jó 

fejek: a nő már szinte minden európai nyelven beszél egy kicsit, imádja a 

magyarokat és minden egyes találkozásunkkor cinkos mosoly kíséretében egy-

egy magyar szóval lep meg, mint pl. „hortobágyi palacsinta”.) 

 Nevetve csöpögünk, forró tejeskávénkat kortyolgatjuk, rettentő jól 

szórakozunk közben, és gőzölögve száradunk. Ilyenkor mindig úgy élvezem, 

hogy fiatal vagyok, tele energiával, hogy kalandra szomjasan csavargok egy 

kedves országban és féktelenül jó a kedvem arról, hogy így megnevettet a saját 

nyomorúságom vagy balszerencsém vagy ügyetlen csetlés-botlásom a világban, 

vagy az, hogy olyan éhenkórászok vagyunk mindenütt. Eszegetünk, iszogatunk: 

most nem sajnáljuk a pénzt, majd spórolunk máskor. 

 Eláll az eső és mi továbbmegyünk anélkül, hogy megnéznénk a középkori 

kőfaragás egyik legszebb remekét: a XII. századi keresztelőmedencét a 

templomban. (Ha egyszer arra jársz, Te ne mulaszd el!) 

 Innentől már Beloradóig a főúton megyünk, elég kellemetlen útszakasz, 

nem is annyira az aszfalt keménysége és a spanyolos lendülettel száguldozó 

autók miatt, hanem mert iszonyúan nyomasztó ötven-száz méterenként az út 

mellett heverő elgázolt állatok maradványait kerülgetni. 



 

 

 Castildelgado picike falu, eredetileg Villaypúnnak hívták, de azután híres 

szülöttéről, don Francisco Delgadóról nevezték el. (Az illető úr Lugo és Jaén 

püspöke, Burgos választott érseke és a Tridenti Zsinat egyik teológusa volt. Az 

itteni Szent Péter templomban temették el. 

 Most egy kis kitérő jön: betérünk Szent Domonkosunk szülőfalujába, 

Viloriába. Annyira jelentéktelen kis helység ez, hogyha a zarándokoknak nem 

volna szokásuk ide benézni, valószínűleg már rég elnéptelenedett volna. 

 A Szent szülőháza romokban van és az egész falu is eléggé kopottas, 

lepusztult. A templomban épp próbára készül a kórus, csak bekukkantunk. A 

román stílusú keresztelőmedencére hívják fel a figyelmünket: itt keresztelték 

meg Domonkost. Fura, hogy ebben az országban minden ilyen régi: itt nem 

pusztult el annyi minden, mint nálunk és olyan mélyek a kereszténység gyökerei 

is! 

 Hűvös és borús maradt az idő, fázósan sietünk tovább: nem valami nagy 

élvezet, mikor rajtad szárítja meg ruháidat a jeges szél! 

 És közben marad az országú, semmi látnivaló, megint kezdünk kételkedni 

abban, hogy létezik egyáltalán az a város. De aztán egy domb mögötti kanyarból 

váratlanul előbukkan Belorado és mi szaporán lépkedünk a refugio felé. Ott egy 

fiatal srác a vendéglátónk, kedves szóval, jeges limonádéval fogad. (Ez utóbbi 

minden más alkalommal elbűvölő figyelmességnek számítana és örömest el is 

fogadnánk, de így átfagyva valahogy nem tűnik olyan remek ötletnek.) 

 Idejében érkeztünk: kint újra zuhogni kezd. Bent sincs meleg és a 

hidegvizes zuhany sem esik igazán jól. Viszont finomat főzünk – tészta szósszal, 

párolt zöldségekkel – és hozzá drága riojai bort veszünk. 

 Remekül szórakozunk, mindenki körbeüli a hosszú asztalt, lehet 

beszélgetni. Van itt egy szakállas, nagydarab holland, aki – megtudván, hogy 

magyarok vagyunk – tökéletes kiejtéssel mondja, hogy „Jó napot!”, de 

legeslegszebben azt tudja, hogy „Keleti Pályaudvar”. A másik élmény: baszk 

diákok baszkul beszélgetnek! Jól hangzik ez a nyelv, szeretem hallgatni: tényleg 

utánozhatatlan. Valahogy úgy vagyok vele, mint Móricka, aki meglátván az 

Állatkertben a zsiráfot, így szólt: „Ilyen állat meg nincs is!” Lehet, hogy a 

baszkoknak a mi magyarunk hangzik ilyen képtelenül. 

 Vacsora után – jó zarándokhoz illően – templomnézőbe megyünk. 

Szerencsénkre Santa María temploma itt van a szomszédban. XVI. századi 

épület, faragott kő oltárképén Szent Jakabot láthatjuk zarándokként és 

mórölőként. Nem annyira látványos ez a hely, inkább a hangulata, a csendje 

megragadó. 

 Misét is hallgatunk, de aztán megyünk vissza a refugióba aludni, nem 

nézzük meg a többi nevezetességet: a régi városfal maradványait, a kis Santa 

María de Belén ermitát, a városon kívül levő várból megmaradt gazos romokat, 

a közeli hegyoldalba vájt remete-barlangokat – ezek úgyis mind túl messze 

vannak. 



 

 

 És hát ez a huncut borocska is alaposan megtréfált bennünket: most, órák 

múlva kezdem körhintán érezni magam, Dóráról meg tán lemosni se lehet többé 

a heveny vigyort. Kellemes állapot, nem bánjuk, hogy így alakult. Van egy 

mondás, miszerint „Con pan y vino/ se hace el Camino”, azaz kenyérrel és jó 

borral kell ezt az Utat végigcsinálni. Egyetértünk… 

 Hosszas kuncogás után mosolyogva alszunk el. Sebaj: holnap úgyse 

nagyon fogunk kacagni! 

 

 

  

 

 



 

 

„Talán a nyári napok / mégis mélyebb nyomot / hagynak bennünk. / Egy  

utat, / mely a világ / zajától elzárt / erdőbe visz. / Egy darab tenger / 

borostyán / partját. / Talán belénk bukó / fehér sirály- / vonalat. 

S évek múltán / tétova kéznek / biztos nyugalmat ad…” 

(Kajetan Kovic: Nyár) 
 

 

Belorado – San Juan de Ortega 
(kb. 26 km, 12. nap) 

 

 

 Kényelmesen megreggeliztünk, nincs miért sürgetnünk az indulást: ma 

sincs jobb idő, mint tegnap. Borongós az ég, s mint kedélyemre a céltalanság: 

lucskos mosogatórongyként borul fölém. 

 Azért nem olyan nehéz felvidítani engem: a „sikamlós” séta – cuppogó 

sárdagasztás – megint megnevettet. A kezemben lóbálom a szandált, és mezítláb 

dagonyázok. Valahogy most egészen érthetőnek tűnik számomra, hogy miért 

élvezik ezt a disznók annyira… 

 Jobbra lekopott mészkőhegy áll, s a sziklafalban a remeték üregein kívül 

egy kápolnát is kivájtak-építettek, méghozzá bő 700 esztendővel ezelőtt: Nuestra 

Senora de la Pena –t. Így, szemmérték alapján, kb. 2-3 km-re lehet, tehát ezt sem 

fogjuk közelebbről szemügyre venni. Talán legközelebb. 

 Máris Tosantosba érünk. Jelentéktelen falucska, épp csak megszabadulok 

néhány kiló sártól az utcai kútnál, és megyünk is tovább. 

 Villambistián is megállás nélkül haladunk át, méghozzá a régi kőút 

maradványain – újabb „élvezet” a lábnak! Azután Espinosa del Camino 

következik, melynek templomában San Indalecio* romanikus szobrát láthatnánk, 

ha bemennénk. (Visszafelé egyébként tényleg bementünk megnézni.) De most 

sietnünk kell: egyre komorabb felhők gyülekeznek. 

 Néhány kilométer múlva egy romot látunk: 6-8 m magas kőépítményt, a 

tetején zöld gyomok nőnek, egy lőrésszerű „ablak”, és a ráccsal elzárt boltíves 

„ajtó” az, ami felismerhető belőle. Meglehetősen régi lehet, ha ilyen állapotban 

van! Rozsdás kis tábla hirdeti: „Ábside de San Felices – siglo VII.”, azaz a VII. 

században épült Szent Félix templom apszisa ez itt, legalábbis ami megmaradt 

belőle. Az holtbiztos, hogy ilyet nem találnánk Magyarországon: mi még akkor 

nyereg alatt puhítottuk a vadhúst valahol a keleti sztyeppéken! Bekukkantunk: 

egy kőlap alatt nyugszik itt a néhai Diego Rodriguez ’Porcelos’ gróf, Burgos 

városának alapítója. 

 Végre egy város jön: Villafranca Montes de Oca. Az Oca-hegyek a soron 

következő „akadály”, azért kellett belevenni a helységnévbe, mert Villafranca – 

azaz „frank város” – több is van, mint már tudjuk: a betelepült frank zarándokok 

 
* San Indalecio: Ez a furcsa nevű szent volt azon hét tanítvány egyike, akik Szent Jakabot Hispániába kisérték. 

Püspökké szentelése után ő evangelizálta „Auca” (Oca) területét. Relikviáit a jaca katedrálisban őrzik. 



 

 

és bevándorlók révén. Itt az eredeti település Auca volt, ez lett a későbbi város 

magja.) Hispánia egyik legrégebbi püspöki székhelye volt ez, első püspöke még 

a vizigót „parlamentben”, a III. Toledói Tanácskozáson irt alá valamit, innen 

tudjuk, hogy már akkor püspökség volt Villafranca. (Istenem, hol voltunk mi 

még akkor Európától, mikor ezek már rég keresztények voltak!) 1075-ben tette 

át Oca tartományi székhelyét Burgosba VI. Alfonz. 

 Két hospital is volt itt vagy ezer éve, ezek közül a régebbiből (Hospital de 

Santiago) írásos említésén kívül más nem maradt, viszont az 1380-ban Juana 

Manuel – II. Henrik neje – által alapított Hospital de San Antonio Abad 

épületéből megmaradt a főbejárat, felette a Katolikus Királyok címerével, és San 

Antón kápolnája, amit a róla elnevezett rend építtetett, valamint néhány szoba, 

és – állítólag – korabeli sebészeti eszközök. Ez érdekelt volna, csakhogy sajnos 

nem tudtunk bejutni. 

 Nem lehet elkerülni a XVIII. Századi Santiago templomot: egyrészt mert 

arra vezet az Út, másrészt mert hatalmas nagy. Természetesen van Szent Jakab-

szobor, több is! Meglepetés: a keresztelő medence tálja egy elképeszt méretű 

zarándokkagyló*, amit a Fülöp-szigetekről hoztak!  

 A városból kifelé menet már a hegyoldalban láthatjuk az Ocai 

Miasszonyunk ermitáját, és mögötte ihatunk San Indalcio Kútjából. A legenda 

szerint ezen a helyen halt mártírhalált a Szent. 

 Kénytelenek vagyunk behúzódni egy nagy gesztenyefa alá, mert úgy 

zuhog, hogy alig látjuk az utat az esőfüggönyben. Csendesen ázunk egy darabig, 

végül nagy keservesen felhúzom a bakancsomat és nekivágunk a hegynek, 

elvégreis nem várhatunk heteket, míg eláll. 

 Fantasztikus meseerdőbe jutunk: szűrkészöld paratölgyerdőn át vezet az 

út, derékig érő páfrányok között tejszerű köd gomolyog. Elragadtatva 

nézelődünk: ez majdnem olyan, mint a Bakony ősszel, csak sűrűbb az erdő, és 

olyan 1200m körüli magasságban járhatunk, bár ez nem feltűnő: a Meseta magas 

fennsíkjához képest talán csak 3-4000m-t emelkedtünk. Mondják, hogy 

vaddisznók, őzek, szarvasok is élnek errefelé, sajnos mi egyet se látunk. 

 Rettegett útszakasz volt ez hajdanán a zarándokok számára: banditák, 

útonállók lesek rájuk (ezért Kasztília királyi mindig ügyeltek rá, hogy kisebb 

őrcsapatok is járják a hegyeket, akik – némi fizetség fejében – átkísérték a 

zarándokokat a veszélyes szakaszon), sokan eltévedtek a nagy erdőben, másokat 

a nehéz terep gyötört meg. Ma már csak ez az utóbbi fordulhat elő, de igaziból 

jól is esik egy kis hegymászás, mielőtt aláereszkednénk Kasztília 

„búzatengerébe”. (Messziről és fentről tényleg valami sárgás, hínáros tengernek 

látszik az a monoton táj.) Bierzóig ez az utolsó erdő is, amit láthatunk, úgyhogy 

próbálom szemembe gyűjteni ezt az eleven zöld szint: legyen mire 

visszagondolnom a következő két hétben. 

 
* zarándokkagyló (Pecten Jacobaeus): spanyolul „concha de vieira”, legyezőforma kagyló, régen a hazatérő 

zarándokok ilyen vittek magukkal az Óceánból, hogy ezzel igazolják, hogy végigjárták az Utat, aztán később ez 

lett a zarándokok jelképe: ma már mindenki ilyet hord a nyakába akasztva az Úton. 



 

 

 Azután nyomasztó kilométerek következnek: egy három éve porráégett 

fenyőerdőn kell átvágnunk. Fekete csonkok meredeznek ki a dús 

aljnövényzetből. De a szomszédos hegyoldalakon puha smaragdzöld bársony a 

sűrű tölgyerdő, inkább arrafelé tekintgetünk. Itt alig-alig találnák vegyes 

redőket: vagy egybefüggő pineaerdőt, vagy ilyen paratölgy-rengeteget láthatunk 

csak. És valahogy hallgatagabbak a madarak is, de lehet, hogy csak az eső miatt. 

(Nem baj, legalább a kabócák is meghúzzák magukat ma!) 

 Az út mellett polgárháborús emlékmű áll, ami nem is annyira az 

elesetteket gyászolja, hanem inkább „Memento mori”, sötét fenyegetés. Nem 

felejtünk! Nem felejtik az eszmét, amelyet Franco seregei elvertek, és amely 

mégis győztes. Nem felejtik a sok ezer halottat, és nem felejtik, nem felejthetik a 

gyilkosaikat sem. És bármikor járunk erre, mindig van friss virág az emlékmű 

tövében. Tavaly könnyezni láttam itt egy baszk fiút, és azok nem a gyász, hanem 

a harag könnyei voltak. Már a második nemzedék „azóta” (igen: sok családnál 

egy új időszámítás kezdete 1936), és nem felejtenek. Itt nem kovácsolnak a régi 

sebekből politikai fegyvert, mint nálunk, nem rendeznek hangos ünnepségeket, 

megemlékezéseket, sőt: hallgatólagos megegyezéssel tapintatos csend övezi a 

múltat, de nem felejtenek. Fenyegető árnyék Spanyolország felett ez az emlék… 

 Mély völgybe érünk, aztán újabb meredek emelkedő jön. Ez itt a Pedraja-

hegy, 1150m magasan vagyunk. Pineaerdőn megyünk át, kissé fullasztó ez a 

gyantaillattal terhes, párás levegő, pedig sietnünk kell: mélyfekete felhők járnak 

a nyomunkban, és tudjuk: ha utolérnek, akkor bőrig ázunk, márpedig így sincs 

melegünk. Bezzeg tavaly! Mindenki itt hevert az ájult melegben, s vizet 

kunyerált tőlünk, de nekünk sem volt már, és akkor is siettünk: éppen az égető 

szomjúság elől. 

 Lassan ereszkedünk, hamarosan megpillantjuk Valdefuentes ermitáját: 

icipici gótikus kápolna, csak úgy: a lakatlan mezőn. Valamikor réges-régen 

monostor és hospital volt itt, mára ennyi maradt belőle. Van itt egy kút is, de 

tavalyról tudjuk, hogy az év nagy részében ki van száradva, így hát el se 

megyünk odáig. 

 A fekete felhőktől megmenekülünk: máris itt vagyunk San Juan de 

Ortegában. Ezúttal nem vetjük rá magunkat a kút frissen csobogó vizére, hanem 

rögtön a szálláshelyünkre megyünk. Itt még érvényes a hagyományos kolostori 

szabály: férfiak és nők csak külön hálóteremben lehetnek. Rengeteg férőhely 

van, ami szükséges is: a Belorado és Burgos közötti majd’ 50 mérföldes 

távolság túl hosszú lenne egynapos szakasznak, szinte mindenki megáll itt, 

mióta Ortegai János megépítette ezt az épületegyüttest a XII. században. 

 Kizárólag nekünk készült ez a hely, a vendégszeretet ma is eleven szokás 

itt: már a középkori útikönyvek is hálásan emlékeznek a kedves fogadtatásra, jó 

vacsorára. Manapság José María atya folytatja a szép hagyományt: minden este 

megfőzi „világhírű” fokhagymalevesét, amit a hosszú ebédlőasztalnál meghitt, 

családias hangulatban fogyasztanak el a zarándokok, miközben ki-ki kiteszi a 

közös asztalra a magával hozott ételt, netán idáig felcipelt vörösbort. 



 

 

 Ránk is fog férni az a kis vacsora, mert hiszen nem nagyon volt kedvünk 

nehéz dolgokat vásárolni („hegymászáshoz” nem praktikus), itt nincsen bolt, és 

farkaséhesek vagyunk. Van egy kis kenyerünk, sajtunk, keksz és csoki, de még 

nem eszünk: a méter vastag kőfalak közt hideg van, mint egy jégveremben, s ha 

reggel „menetkész” állapotban – és nem merev izületekkel, szinte bénává 

gémberedve – szeretnénk ébredni, célszerű jól bevacsorázni lefekvés előtt. Elkél 

majd az a belső „fűtés” éjszaka. Emlékszem, tavaly is dideregtünk, pedig akkor 

kint kánikula volt, most pedig… És a helyzeten nem sokat javít a hólészerű 

hegyiforrás-víz sem, amiben lezuhanyoztunk. 

 Egy darabig nyirkos hálózsákomban összegömbölyödve próbálok 

felmelegedni, de hiába. Inkább kimegyünk: még a szemerkélő eső és erős 

nyugati szél ellenére is melegebb van odakinn. Lehet lapozgatni az útikönyvet, 

hogy „művelődjünk”. Lám, néha erre is ráér a zarándok! 

 Az útikönyv – a Millán Bravo-féle – szerint San Juan de Ortega, e hely 

legendás alapítója 1080-ban született Quintanaortunóban. Elzarándokolt 

Rómába, Jeruzsálembe, majd pappá szentelése után a híres mester, Santo 

Domingo de la Calzada tanítványául szegődött, akivel számos hidat, kőutat, 

hospitalt, és templomot épített, miközben anyagi és lelki támaszt nyújtottak 

minden arra járó zarándoknak. Ezen a helyen, Ortegában, egy szerzetesi 

közösséget alapított, a Szent Ágoston Rend regulája szerint, majd egy kápolnát 

is épített ide (kb. 1152-ben kezdte el): fogadalmi ajándékként Bari Szent 

Miklósnak, mert szerinte ez a szent óvta meg életét, amikor Jeruzsálemből 

hazafelé tartván hajótörést szenvedett. 

 Egy hospital is elkészült hamarosan, ám ebből sajnos semmi sem maradt 

ránk (talán annak a köveiből építették azt a három-négy házat, ami itt van). 

1138-ban II. Ince pápa vonta védnöksége alá a helyet, és 1142-ben VII. Alfonz – 

akinek San Juan de Ortega tanácsadója és gyóntatója volt – adományként neki 

adta az összes Montes de Oca-i koronabirtokát. 

 A virágkort Szent János halála (1163) után hanyatlás követte. 1431-ban 

Pablo de Santa María (Burgos püspöke) a Jeromos Rendre bízta a kolostor és a 

templom fenntartását, akik ezt a feladatot évszázadokon át hűségesen el is látták. 

Nagy esemény történt 1477-ben: itt járt maga Katolikus Izabella is (ekkor még 

nem volt királynő), aki már hét éve élt terméketlen házasságban férjével, 

Aragóniai Ferdinánddal. Ortegai Szent Jánostól remélt, és kapott orvoslást 

meddőségére. Hálából átépíttette, megnagyobbíttatta a meglévő kápolnát. 

Legutóbb 1964-ben renoválták az épületeket. 

 Az átépítések után már ez a templom sem tisztán román stílusú, és nem is 

a legszebbek közül való, de néhány szép részlet egyedivé teszi. 

 Messziről is szemet szőr a harangtorony három haranggal, aztán kívülről 

nem is látni más érdekességet, de persze mi bemegyünk. Belül szürkés 

félhomály uralkodik, mégis rögtön szembeötlik a díszes faragásokkal, 

kőcsipkékkel ékes baldachinos mauzóleum, belsejében Szent János 

életnagyságúnál nagyobb kőszobrával. Középen keskeny lépcsőn mehetünk le a 



 

 

síremlék alatti kriptába, amikor épp nincs bezárva, és ott a Szent kőkoporsóját 

láthatjuk, amit megszámlálhatatlanul sok faragott emberalak és mindenféle 

díszítőmotívum borit. Nagyon szép, tiszta romanikus mű. Könnyen lehet, hogy 

egy fél élet kellett a létrehozásához, annyira aprólékos a figurák kidolgozása. 

 Minthogy a templom XII. századi, eleve sóvár izgalommal kezdem 

szemügyre venni az oszlopfőket. Nem is kell csalódnom: egytől egyig 

csodaszépek, és – nini! – régi ismerőst üdvözölhetünk: a sok bibliai jelenet 

közül kitűnik egy jól ismert csatajelenet: Roldán és Ferragut harca. 

 Azonban egy másik oszlopfő híresebb: azon Mária mennybemenetelét 

látjuk. Különlegessége az, hogy egy kis ablakon át fénysugár esik ide és tíz 

percen át megvilágítja ezt az egyetlen oszlopfőt, de csakis a tavaszi és őszi 

napéjegyenlőség (III. 22., IX. 22.) napján. 

 A stílus tisztasága, a formák egyszerű szimmetriája, a boltívek szigorú 

harmóniája itt sem téveszti el a hatást: újra érzem a középkori kereszténység 

szilárd hitből fakadó erejét. És persze mély tiszteletet az építők iránt, és 

ugyanazt az alázatot, a valódi hit iránti vágyat, ami mindig elfog az olyan 

helyeken, amelyeknek megvan ez a fajta kisugárzásuk. Sokáig üldögélek itt is, 

körbejárok, aztán kimegyek „melegedni” egy kicsit.  

 Nyolckor végre eljön a nagy közös vacsora ideje: mindenki lesereglik az 

ebédlőbe. Nagyon vártuk: csak egy bár van itt fenn, és nem nagyon lehet kaját 

venni ott se, és senki sem cipelt fel elegendő mennyiséget magával, pedig egy 

ilyen nap után jócskán megéhezik az ember! Bádogbögrékben osztják a 

gazpachót, ami ebben a változatában fokhagyma- és kenyérleves keveréke. 

Mindenesetre meleg. Azután helybeli asszonyok három hatalmas tortillát – 

fordítsuk mondjuk „burgonyás omlettnek” – hoznak: mindenkinek jut éppen egy 

falat. Azután ki-ki előveszi a magával hozott elemózsiát. Mi is „készültünk”: 

kenyér, csoki, keksz, meg egy kis hazai (szentesi!) kolbász van nálunk. 

Legnagyobb sikert a „plusssz”-tabletták aratnak, bő választékot hoztunk. 

Mindenki viszolyogva kóstolgatja őket (persze így, szárazon nem olyan 

„ízletesek”), és már mondják is, hogy „doppingszer”. Na bumm!, hát nem 

versenyen vagyunk, és különben is: a tévében mondták, hogy ez szükséges. 

Egyre jobb a hangulat, ha nem lennénk olyan rettentő fáradtak, biztosan nem 

volna kedvünk lefeküdni. De holnap is kemény napunk lesz, és késő van, ideje 

hát aludni. 

 Mai utolsó gondolat elalvás előtt: az egyik útikönyv meséli, hogy egy 

zarándok egyszer 17 napig ittrekedt, merthogy többméteres hó esett, így az Út 

járhatatlanná vált. Szegény nyomorult az itt lakó négy embernek köszönhetően 

ugyan nem pusztult éhen, de 17 éjszakát hogyan élt túl télen ebben a borzalmas, 

nyirkos, huzatos jégveremben?! 

  



 

 

„És nem / igaz, hogy erre vagy arra / megyünk. Mindig oda, 

ahonnan jól látszik / - bár szálkákra szakadt - / a derengés” 

(Vasadi Péter: Mindig oda) 

 

 

San Juan de Ortega – Burgos 
(kb. 28 km, 13. nap) 

 

 „Kissé” elgémberedve ébredünk, s nem nagyon akaródzik kibújni a 

testmeleg hálózsákból a nyirkos hidegbe, lelépni a kőpadlóra, és kimenni a 

nyálkás-ködös, szeles reggelbe, de muszáj. Méghozzá sietve, ha nem akarunk 

lemaradni a reggeli tejeskávéról. José María atya már az utolsó adag kávét önti, 

szerencsére megosztozunk rajta a holland házaspárral. Már mindenki elment, 

pedig hajnali fél 8 van. Minek sietni? Ma nem lesz meleg, sőt! 

 Mivel tegnap az összes ruhánkat kimostuk, a többi meg az esőtől ázott át, 

mindenünk nedves. Úgyhogy marad a rövidnadrág–póló felosztás. Jobb 

kevesebb vizes cuccot magunkon „szárítani” a jeges szélben. Eufemizmus, ha 

azt mondom: „fázunk”. Keményre és lilára fagyunk hamarosan, de induláskor 

még reménykedünk abban, hogy melegszik majd az idő egy kicsit. (Hiú 

remény!) 

 Már rögtön az első kilométeren el lehet tévedni: a sárga nyilakat olyan 

idétlen helyekre festették, hogy ember legyen a talpán, aki meglátja őket. Utána 

sűrű-sötét erdő jön, - itt legalább a szél nem fúj annyira. Hatalmas, 3-4 m-es 

fakeresztek mutatják az utat, aztán egy szakadékszerű vágás felett megyünk át: 

vasútvonal jött volna erre, de aztán – ki tudja, miért? – mégsem jött. Most 

szemétkupacok éktelenkednek odalenn (vonzó látvány köztük egy kiszuperált 

fotel). 

 Bokros-cserjés terület, továbbra is keresztekkel, egészen az első 

falucskáig: Agésig. A parókia templomában volt eltemetve állítólag don García, 

a nájerai király, míg holttestét át nem vitték Nájerába. A monda szerint az imént 

elhagyott cserjés területen vesztette életét a saját testvérével, I. Ferdinánddal – 

León és Kasztília királyával – vívott csatában, 1054-ben. 

 A faluból kijövet régi-régi hídon megyünk át. Lehet vagy ezer éves, 

egyetlen boltívből áll. 

 Nagyon közel van már Atapuerca. Itt is emlékeztet egy kőoszlop don 

García halálára. Templomát a magyar származású Szent Mártonnak szentelték. 

Legnagyobb jelentőségük viszont azoknak az őskori leleteknek van, amiket a 

közeli barlangokban találtak, s – ha a régészek nem tévednek – az „atapuercai 

ember” egész Európa legrégebbi homo sapiense. 

 Most megint olyan helyre érünk, ahol igen jó esélyünk van az eltévedésre: 

alternatív úton megkerüljük a katonai körzetet. Amúgy nincs lezárva: valami 

külszíni fejtés van ott. Az antennákkal, feltúrt földdel, gigantikus gépek 

zúgásával kiérdemelte tőlünk az „űrállomás” csúfnevet. Betérünk Villalvalba. 



 

 

Nem mintha volna itt valami látnivaló: egyszerűen a nyilakat követjük, akkor is, 

ha az a rosszabb-hosszabb út. 

 A hegy – vagy domb a fennsíkon? – tetejéről lenézünk. A tábla szerint ez 

itt a környék legszebb panorámája. Hát annyira nem vagyok alélásig 

elragadtatva tőle, mint a tábla felállítója… Már ide látszik Burgos, pedig még jó 

messze van. (Ezt utálom ezen a szakaszon: hiába látom a várost: inkább 

távolodni látszik, mint közeledni.) 

 Lehet bukdácsolni szép nagy köveken, nyakat szegni feltúrt domboldalon, 

káromkodni, mikor eltévedünk. Közben fúj a szél – imádom a Mesetát! -, lóg az 

eső lába – helyes: legalább az övé nem dagad! -, és éhesek vagyunk. 

 Cardanuelában doña Rosa bárjában felhörpintünk egy tejeskávét. Ott 

találjuk a „piros zoknis belgákat”. Az egyiket azért szeretjük, mert szakállas és 

pipázik, a másikat meg azért, mert tudja mondani, hogy „Keleti Pályaudvar”. 

Tulajdonképpen csak melegedni akarunk, megyünk is tovább. 

 A szokásos irdatlan birkalegelőn való tévelygés után már legalább egy 

centivel közelebbinek tűnik Burgos. Sajnos az idén nincs itt „Toldi Miklós” – ő 

egy juhász, aki tavaly itt legeltette a nyáját, és a jókora botjával mutatta meg, 

hogy merre megyen az út Burgosba – úgyhogy ide-oda cikkcakkozva megyünk 

„torony iránt”: már órák óta látjuk a Katedrális két tornyát, próbálunk afelé 

tendálni, de úgy, hogy közben lehetőleg kitaposott úton haladjunk. 

 Nini, ez már a repülőtér: egyenes „folyománya” a legelőnek, sőt maga is 

az: a fűnyírást kényes precizitással a helyi birkák végzik. 

 Következik Villafría („Hidegfalva” – már értem, mért hívják így!), ami 

igaziból Burgos külvárosa. Mindenféle gyárak vannak itt, benzinkutak, egyéb 

ipari létesítmények, és nekünk a sztrádányi főúton kell innentől beballagnunk a 

városba. Már kitapasztaltuk a spanyolok vezetési stílusát: azon alapszik, hogy 

utálnak fékezni, lassítani, és kerülni, ellenben imádnak a gázpedálon taposni, 

gyorsítani, levágni a kanyarokat, és előzni – mellesleg kitűnően vezetnek! Azért 

próbáljuk szerényen meghúzni magunkat az út legeslegszélén. 

 Végül szerencsésen megérkezünk Burgosba, - persze egy ilyen Szeged 

méretű városnál ez még jó 5-6km-es sétát jelent a refugióig, ami természetesen a 

túlsó fertályban van. 

 Ettől kezdve lesz érdekes a helyzet: nagy a forgalom, nagy a város – nagy 

az esély, hogy órákig bolyongunk, mire a szállásunkhoz érünk. Már zsibbadtra 

fagyva botorkálunk. A tavalyi állapotomhoz képest döntő változás történt: 

egyáltalán nem izgat fel a strand kéklő vize, sőt: szó szerint hidegen hagy! 

 A belváros szélvédettebb, már a Nap is világit: egy kicsit felmelegedünk, 

Sangriát veszünk, joghurtot, kenyeret, nézegetjük a kirakatokat. Most majd 

hamarosan a templomokhoz érünk – nyilván non-stop megy az esketés: szombat 

délután van -, meg ahhoz a részhez, amit óvárosnak lehetne nevezni. 



 

 

 Burgos a Diego Rodríguez Porcelos által építtetett várnak, és a köré 

települt helységeknek* köszönheti létét és nevét. II. Alfonz, a „Szűzies”, 

Asztúria királya parancsolta meg az említett nemesúrnak, hogy készíttessen egy 

erődítményt ide, miután 885-ben elfoglalta a települést. Stratégiai fontosságú 

hely ez: itt találkoznak az óceán felé vezető kereskedelmi útvonalak a Camino 

de Santiagóval. Ilyen területek aztán előszeretettel válnak nagy gazdasági-

kereskedelmi központokká, bármily kopár földön legyenek is. Burgos is erre a 

sorsra jutott: „Kasztília Kapujaként” a térség legfontosabb városává lett: 1075-

től püspöki székhely, sőt, sokáig Kasztília fővárosa volt. Ma Burgos hatalmas, 

fejlett iparral rendelkező város, Burgos provincia gazdasági és adminisztratív 

központja, és az ország tíz legnagyobb településének egyike. (Ez a hely még az 

örökösen elégedetlen Aymerich Picaud-nak is tetszett, bár ezen is talált 

kivetnivalót, mint afféle finnyás francia: „irigy, és gonosz népek lakják, és 

nincsenek fák a környéken”. Mindenesetre az már jelent valamit, hogy ő nem 

szólta le teljes egészében, sőt, néhány dicsérő szóra is méltatta a Códex 

Calixtinusban: tejjel-mézzel folyó Kánaánnak festette le, ami azért erős túlzás.) 

 Még az egykori városfalakon kívül, a Calzada utcában találkozott össze a 

Camino Francés (az út, amin járunk) és a Bayonne-i Út (ami egy kicsit 

északabbról jön). Úgyszintén még „extramuros” – falon kívüli – az egyik szép 

gótikus XVI. Századi templom is: a San Lesmes**. (Épp esküvő van: fehér lovas 

hintón érkezik a menyasszony -, hiába no, meg kell adni a módját ennek is!) 

 Majdnem szemben vele a hajdani benedekrendi monostor maradványai 

láthatók. Még VI. Alfonz alapította 1074-ben, és a „Chaise Dieu” apátságból 

hozatott ide vezetőnek egy Adhelm nevű szerzetest a burgundi származású 

királyné: Constanza. Belül egy burgosi festő, Marceliano Santamaría múzeuma 

található. A monostorhoz tartozó San Juan Evangelista templomnak már csak az 

emléke maradt ránk, és az alapok. 

 Egyébként nem sok maradt a régi városfalból sem: annak egy részén 

nyílik itt a közelben a városkapu – faragott címer, grimaszoló oroszlános és 

egyéb „díszletek” közepette-, amin ízibe’ át is sétálunk. 

 És máris a következő templomhoz érünk: ez a San Nicolás (naná, hogy 

gótikus!). Csak egy percre megyünk be: lesznek még érdekesebb látnivalók is a 

városban! (Emlékszem, tavaly olyan rossz állapotban voltam, hogy templomról 

templomra járva tudtunk csak haladni: gyakrabban kellett Isten segítségét 

igénybe venni hozzá. Akkor ennek a templomnak a hangulata volt a 

legerőteljesebb, és az idén is itt hallgattunk misét visszafelé jövet: depresszió 

ellen.) 

 Régi útleírásokból tudjuk, hogy egykor 32 hospital volt itt, ezeken kívül 

rengeteg kolostor is (sok még ma is áll), melyek egyforma buzgalommal 

igyekeztek ellátni a zarándokokat. De kétségtelen, hogy a városképet – annak 

 
* „burgos”: germán eredetű szó, jelentése: „várak”, „városok”. 
** San Lesmes: Burgos patrónusa, francia zarándok volt a XI. században, aki Compostelából visszatérve itt 

telepedett le, s életét a zarándokok védelmének szentelte. 



 

 

minden szépsége (kolostorok, XVIII. Századi épületek, az Arlanzón-folyó 

parkjaival és hídjaival, a Karthauzi Kolostor barokk díszeivel, Alfonz infáns 

agyoncsipkézett kőmauzóleumával, a vár és a várkert, stb.) mellett a hatalmas 

Katedrális uralja, ami évszázadok során egyre nőtt, terebélyesedett, egyre több 

díszítés indázta be, egyre csillogóbb lett kívül-belül és egye kevésbé hasonlított 

templomra. 

 A Katedrálist (Catedral Metropolitana de Santa María) 1221-ben kezdte 

építtetni III. Ferdinánd, a „Szent”. Történelmi pletykák szerint azért, mert az 

akkoriban ide került új királyné: a sváb származású Beatrix, miután esküvőjüket 

a régi katedrálisban tartották, ő azt „egy ekkora királyság fővárosához” képest 

túl kicsinek találta. Hát, az bizonyos, hogy ezzel az újabbal már meg kellett 

elégednie! A munkálatokat Enrique Mester és Kölni János Mester vezették, és 

igen hamar el is készült a Mű: 1260-ban szentelték fel a „Gótika Csodáját”, bár 

az építkezés folytatódott a XVI. Századig. 

 Most, hogy itt állunk a Katedrális előtt, nem is tudom, mit mondhatnék 

róla, hogyan találhatnék nagyságához, szépségéhez méltó szavakat. Be kell 

vallanom – mindenféle más „vallomás” előtt -, hogy nem szeretem ezt a 

Katedrálist. És ez még annál is szubjektívebb dolog, mint ha abból beszélnék, 

hogy tetszi-e, vagy sem. Ez a Katedrális szép. Sőt: szépséges, gyönyörű szép, 

nem is százszor-, hanem ezerszer szép. Csodálom, és fejet hajtok a mű, a kor, a 

stílus, és az alkotók nagysága előtt. De nem szeretem. Talán „eretnek” 

vélemény, de ez a Katedrális nem győz meg az ellenkezőjéről: sok munka, sok 

pénz – és kevés hit van benne. Ez is olyanfajta hely, ahol lépten-nyomon azt 

kérdezem magamtól: „Szép, szép, de mi köze ennek Istenhez?” azt írtam a 

naplómba: „Egy templom akkor szép, ha tiszta a stílus és dísztelen: az 

architektúra semleges harmóniája, a formák kellemes arányai, játékos színek és 

fények kontrasztos összhangja teszi értékessé, és nem a ráfordított munkaórák 

száma és a pénz.” Ez itt az építtetők és az egyház öndicsőítése, l’art pour l’art. 

Ez nem a Hit ereje, nem a hívek és Isten Háza. Lenyűgöző ez a gazdag díszítés, 

formák és anyag tobzódása: bebizonyították a Mesterek, hogy az anyag 

legyőzhető; selyempuha ívek csiszolhatók kemény márványból, legszebb 

brüsszeli csipkét megszégyenítő filigrán minták faraghatók durva kőből, 

növényeknél kacskaringósabb indákba tekeredhet a színarany, ezüstkehelyben 

drágakő csillanhat, mint tiszta víz, eleven színekben ragyoghat a holt üveg, 

szédítő, égi magasságokba emelkedhet a földi anyag… Igen: bebizonyították, 

hogy koruk művészete, s mesterségbeli tudásuk olyan szinten áll, hogy nekik 

már az anyag struktúrája nem szabhat korlátokat. És ez olyasmi, amit azóta eltelt 

korok sem tudtak felülmúlni. Itt minden azt mutatja, hogy ők az anyaggal, az 

anyagból bármit megcsinálhattak – és meg is csináltak. Elképesztő dolgokat 

műveltek kővel, fával, fémmel, üveggel, bőrrel, szövettel, és festékkel. Mindent 

megcsináltak, amit anyagból ember megcsinálhat. A korabeli képzőművészet 

diadalmenete ez, és mi lélegzetvisszafojtva ámuldozunk. 



 

 

 Videokamerák zúgnak, vakuk villannak, a sok benyomástól kábult 

turisták keringenek szédülten. Bejönnek, és kimennek. Csak egy a baj: hogy 

videofelvételeken, fényképeken, és kusza emlékképeken kívül nem visznek 

magukkal innen semmi mást. Bejössz ide: lenyűgöz a látvány (hisz ezért 

csinálták!), de amikor kimész, nem leszel sem több, sem jobb, de még csak 

gazdagabb sem. 

 Órákon át sorolhatnám a szemkápráztató részleteket, az egyes kápolnák, 

szobrok, képek, oltárok egyedi, különleges szépségeit, hozzá kapcsolódó 

meghökkentő adatokat, de felesleges: bármelyik útikönyv megteszi helyettem, s 

ennél többet ér egyetlen személyes pillantás a „Gótika Csodájára”. Bementünk 

hát, itt voltunk, ámuldoztunk, mondtuk, hogy „Ó!”, és „Ah!”, készítettünk 

fényképeket, körbejártunk egyszer, kétszer, háromszor, ötször, huszonötször, és 

beteltünk vele. Most pedig menjünk tovább, de jó, ha tudod: az élmény csöppet 

sem feledhetetlen! Már holnapra csak egy zavaros emlékhalmaz marad, s én is 

ha katedrálisról álmodom, mindig a leóni Katedrálist látom, annak minden 

millimétere nem az agyamba, hanem a szívembe vésődött: azt a Katedrálist nem 

fogom, nem lehet elfelejteni. De ezt igen: bementünk, megnéztük, - 

kipipálhatjuk. Rajongó tiszteletem a Gótikának, és mestereinek, akik mindent 

meg tudtak tenni az Anyaggal, éppen csak a Csodát nem: lelket nem tudtak 

lehelni bele, és ez már olyan „győzelem”, ami egy kicsit vereség… 

 A többi templom közül (San Nicolás, Santa Gadea, stb.) csak kettőt hadd 

említsek még (miközben persze kitartóan haladunk a refugio felé): a Santa 

Águedát azért, mert itt kellett a Feszületre megesküdnie VI. Alfonznak, hogy 

nem volt része a Bajnok Cid öccsének, Sanchónak halálában (szerintem egy 

kicsit hazudott, de hát akire kardot fognak, az ne legyen őszinte, ha élni akar); a 

másik pedig a San Esteban (XVI. század), ahol csodálatos múzeum van: 

gyönyörű ereklyéket, egyházi ékszereket, román és gótikus feszületeket, 

áldozókelyheket, szentségtartókat, triptichonokat, festményeket, oltárképeket 

láthatunk. Ez sem tízperces program, úgyhogy sétáljunk csak tovább! 

 Megérkezünk a refugióhoz: itt van a parkban. Barakkszerű faház, majd 

négykor nyitják ki. Mindenki leheveredett, nekünk még marad jártányi erőnk: 

egy rövidke sétára elég lesz. 

 Ha egy kicsit tovább megyünk a városból kifelé, mindjárt a Királyi 

Hospitalhoz érünk. Ezt 1195-ben VIII. Alfonz építtette és a ciszterciekre bízta, a 

szomszédos Huelgas Apátságnak rendelve alá. Eredetileg természetesen román 

stílusú volt, de amit mi manapság láthatunk belőle, az már XVI. századi 

platereszk. (A kapu két szárnya csodaszép fafaragás: egy zarándok-családot 

ábrázol.) Az épületet néhány évtizede restaurálták, majd 1991-ben a Burgosi 

Egyetem Jogi Fakultása kapta meg örökös használatra. Útikönyvünk szerint 

valahol bent egy zarándoktemető is van, ahol kápolnát emeltek Szent Amaro 

tiszteletére, aki francia zarándok volt, s mint oly sokan mások: ő se tért vissza 

hazájába, hanem itt maradt, hogy a zarándokokat szolgálja. 



 

 

 A másik közvetlen közelben levő építmény a Monasterio de las Huelgas 

Reales, egy ciszterci kolostor, amit 1187-ben szintén VIII. Alfonz alapított. 

Főnemesi származású apácák éltek itt a Szent Bernát rend regulái szerint. 

Román és gótikus stílusú, kifinomult harmóniát tükröz mind a kolostor, mind a 

hozzá tartozó templom. Van itt egy ülő Szent Jakab-szobor is: ez előtt térdelve 

ütötték lovaggá az arra érdemes nemeseket, s részesítették áldásban a 

Szentföldre induló kereszteseket. Ezen kívül királyokat koronáztak (pl. III. 

„Szent” Ferdinándot) és temettek el itt (pl. magát az alapítót, VIII. Alfonzot). A 

tökéletes épségben maradt fal a csúcsíves kapuval, a kerengő dupla oszlopokkal 

és a templom bástyaszerű tornyával a gótika igazi iskolapéldája. 

 Végre kinyit a refugio: mehetünk zuhanyozni, mosni, teregetni, 

heverészni. Amíg várunk, felhörpölünk egy doboz sangríát úgyhogy már nem is 

fázunk. Aztán gyorsan „megtisztulunk”, „regenerálódunk”, és François-val 

megyünk sétálni, meg vissza a Katedrálishoz. (A legtöbben most mennek oda: 

már újra tudnak járni.) Jordi és Meritxell, mint leendő építészmérnökök és 

katolikus hívők, azt mondták, hogy „jó munka, sok munka, sok pénz, de valami 

hiányzik belőle”, pedig nagyon várták már, hogy láthassák. (Megígértem nekik, 

hogy majd a leóni Katedrális kárpótolja őket: az ugyanis éppen az a megtestesült 

„valami”, ami ebből hiányzik.) François-nak meg kimondottan puritán ízlése 

van, úgyhogy egyszerűen csúnyának találja a Katedrálist: őt aztán végképp nem 

hatja meg a „sok munka, sok pénz”: „miért nem költötték valami hasznosabbra, 

jobbra, valami Istennek tetszőre?” Néhány doboz bor társaságában megvitatjuk 

az impresszióinkat és egy kis téren kellemesen elhülyéskedünk késő estig. 

 Épp zárórára (este 11) érünk vissza. Már hűvös van: nem valami forró ez 

a nyár! (Igaz, tavaly kint aludtunk itt a parkban, de éjjel egy óra tájban már mi is 

hazai pálinkával ittuk a „szükséges plusssszot”!) Kasztília és azon belül a 

Meseta ezen csücskének éghajlata nem valami kellemes: napközben száraz 

hőség uralkodik, míg éjszaka szél és hideg. Nagy a hőingás és mindent kiszárít a 

szél. Jobb idebent: meleg hálózsákban! 

 Most elmaradt, de a visszaúton alaposan kivettük a részünket a helybeli 

asszonyok által készített fokhagymalevesből. Itt még kolbász is volt benne és 

lehetett repetázni. Akkoriban már szeptember közepe volt, barátságtalan idő és 

nagyon-nagyon csóró éhenkórászok voltunk már addigra: életemben még olyan 

jól nem esett forró leves, mint akkor! Isten áldja a szakácsnőket!) Itt is 

hagyomány a vendégszeretet és a zarándokok ellátása és nem is az a lényeg, 

hogy mit és mennyit kapunk, hanem az, hogy jó szívvel adják. 

 A meleg és az a pár korty bor kellemesen elálmosított. Jólesően 

nyújtózkodom a hálózsákban, mint egy jóllakott macska a kályha előtt: szinte 

elégedett dorombolással alszom el. 

 Az ember egy idő után már olyan kevéssel beéri: egy kis sajt kenyérrel, 

kevéske vörösbor, puha ágy, meleg hálózsák bőségesen elég a boldogsághoz. 

 

 



 

 

„Elmondom néked, hogy hol a jó: ott jó, hol nem vagyunk éppen. /…/ 

Elmondom néked, hogy hol a jó: ott a jó, hol nekünk rosszabb.” 

(Alekszandr Kusnev: Elmondom néked, hogy hol a jó) 
 

 

Burgos – Hornillos del Camino 
(kb. 18 km, 14. nap) 

 

 

 Reggel forró tejeskávéval és friss pirítóssal vár minket a szemközti 

házban lakó gondnok bácsi. Felhívja a figyelmünket, hogy illik bedobni a 

perselybe 100 pts-t. (Most még bedobjuk, de visszafelé jövet már nem volt 

miből hozzájárulnunk a „költségvetéshez”.) 

 Mivel ma könnyű napunk lesz, még egyszer elgyalogolunk a 

Katedrálishoz. Van mit nézni rajta, az biztos! 

 Azután átmegyünk a keskeny Arlanzón-folyón, és mendegélünk: tovább, 

tovább, mindig napnyugat felé. Tavaly nagyon kikészültünk itt, az idén 

szerencsénk van az időjárással: mit nekünk a kopár, szeles Meseta! Ma nem 

izzadunk, sőt: örülünk, mikor végre magasabbra emelkedik a Nap és lassacskán 

felmelegszik a levegő. 

 A műúton megyünk kifelé a városból, azután az Arlanzón völgyében 

haladunk tovább. Egészen kellemes séta lehetne, ha nem volnának folyvást láb 

alatt ezek az alattomos, öklömnyi kövek. 

 Hamarosan Villalbillába érkezünk, időnként a vasúti síneket keresztezve. 

Picike község ez, de van egy új refugiója, mint szinte már minden Út-menti 

falunak.  

 Továbbmenve az Ubierna-folyón kelünk át kicsi hídon, amit az Érsek 

Hídjának neveznek. A szájhagyomány – avagy rosszmájú pletykák – szerint 

éppen itt esett egy hatalmasat VI. Alfonz: pont valami menekülő ellenséget 

üldözött, mikor egyszerűen lepottyant a lováról. Ciki, egy nagy királynak 

végképp! 

 Máris Tardajos következik. Régi római település ez, akkori nevén 

Augustóbriga, stratégiai jelentőségű hely: pontosan Cluniát és Juliobrigát 

(szintén nevezetes római városkák) összekötő út mellett fekszik. Van egy Santa 

María temploma, meg egy másik: Magdalenának szentelve, és volt a XII. 

században hospital is (manapság szép új refugio van), és áll itt egy kolostor, ami 

Burgos érseke palotájának helyén, ill. annak telkén épült fel.  

 Még arról „nevezetes” Tardajos, hogy jónéhány kilométeres szakaszon ez 

az utolsó lehetőségünk elemózsiavásárlásra. Buzgón fel is töltjük kenyér, sajt, 

csoki, keksz, és gyümölcskészletünket, belsőleg is cipelünk ezekből egy kiadós 

adagot, és csak azután folytatjuk utunkat. 

 Megint mezei séta jön: az Urbel-folyó völgyében mendegélünk, és 

elragadtatva nézzük a mélykék eget: ez is csak Kasztíliában ilyen! (Na, 



 

 

legfeljebb még otthon, Bokodon, mikor az októberi szelek és az első fagyok 

ilyen búzavirágkékre fényesítik.) 

 Rabé de las Calzadas bűbájos kis falu, ez is afféle tipikusan 

„mikroszkopikus” méretű, poros kasztíliai település. 

 Errefelé három alapszín van: a búzaföldek okkersárgája, az ég mélykékje, 

és a muskátlik pirosa. De leginkább az első kettő dominál. Sőt, amikor a déli 

verőfény kifakítja az eget, akkor az ember úgy érzi, hogy minden sárga: sárga a 

föld, sárga az ég, sárga az út, sárga a fény, sárga a por, sárgák a házak, sárga az 

árnyék, sárgák a kóbor kutyák, sárga a víz (ha van), sárga a lélegzetvétel, még a 

gondolataink is sárgák… Vizet kell vinnünk: 7,5 km-en át megint nem lesz 

semmi. 

 A „semmi” kezdetben emelkedőt jelent (most megyünk fel egy mesetára, 

azaz „asztalra”), aztán kilométereken át néma, unott poroszkálást (most 

megyünk az „asztalon”: bármerre nézünk, búzaföldeket, vagy égboltnyi üres, 

vakító horizontot látunk), végül kellemetlen, gurulóköves lejtőt (most megyünk 

le az „asztalról”, térdízületeink vesztére). És ez mostantól pontosan így fog 

történni tíz napon át, több tucatszor. Ilyenkor az ember úgy érzi magát, mint 

elgereblyélt homokzónába tévedt hangya: kicsinek, fáradtnak, elveszettnek, 

céltalannak… No, azért ne csaljon könnyeket a szemünkbe az önsajnálat: lesz 

még sokkal rosszabb is! 

 Közben éget már a Nap, itt ugyanis egykor „delel”, és nagyobb szögben 

süt, mint nálunk. Majd’ elepedünk valami árnyék, vagy víz után, és az a 

borzasztó, hogy mégse tudjuk szaporábbra fogni a lépteinket: nyomaszt, fullaszt 

ez a hatalmas, kerek ég, megbénítja az akaratot a kietlen, hullámzó táj. 

 Régi romokat látunk nem messze az Úttól: Szent Lázárról elnevezett 

kórház volt itt a középkorban: a falu határán kívülre építették, minthogy 

annakidején a legtöbb beteg nem az ócska ízületeitől, elhájasodott szívétől, 

zabálásból eredő gyomorbántalmaktól, és „halálos” vízhólyagoktól szenvedett, 

hanem valami csúnya, fertőző, és legtöbbször végzetes betegségtől. Itt aztán 

önkéntes szerzetesek, apácák, önfeláldozó borbély-sebészek, meg falusi 

kuruzslók ápolták őket. Jó sok ex-zarándok nyugszik az hornillosi temetőben, 

úgyhogy vagy itt hullott el a „férgese”, vagy ez a kórház nem volt elég magas 

színvonalú… 

 Végre megpillantjuk Hornillost. Nevének jelentése igencsak idevág: 

„kemencécskék” – sülünk is már, jó ropogósra! Örömmel látjuk, hogy egy kis 

mulatságunk is lesz még addig: azon kívül, hogy a birkáktól meg szoktuk 

kérdezni, hogy „bemenjünk a bárba?”, ez a másik „standard poénunk”: a 

répaföldet óriási locsolók öntözik egész nap, és némelyik vízsugár kiér a 

gyalogútig, úgyhogy kb. egyperces várakozás után lehet zuhanyozni és 

sikongatni a hideg víz miatt. 

 Ezután persze nevetve érünk Hornillosba. Természetesen aprócska falu ez 

is (még a bár is csak időszakosan működik!): egyetlen hosszú utcából áll. 



 

 

Rutinosan a fő – és egyetlen – tér felé megyünk: ott a templom és a kút, na meg 

a refugio is.  

 A többiek már rég megérkeztek, mindenki „sziesztázik” (megpróbál úgy 

aludni, hogy közben a legyeket is hajtja). Az udvaron üvegtető borul a fregoli 

fölé: itt történt tavaly, hogy ugrándozva mostunk: ne égjen a forró kőlapokon 

hólyagosra a talpunk, aztán kiteregettük a ruhákat, azokból kicsi gőzfelhő 

emelkedett fel, egyet-kettőt lebbent a szél, eltelt két perc, és lehetett beszedni a 

cuccokat forró-szárazon. Sehol másutt nem „kóstoltam” még ilyen száraz 

levegőt, mint itt. Ez aztán baromi jót tesz tüdőnek, bőrnek, hajnak! 

 A templom – hogy, hogy nem, pont Santa Maríának hívják – gótikus, 

mondhatni „a szokásos”, és ha nyitva lenne, és bemehetnénk, akkor se érne 

meglepetés: aranyozott díszítések, Mária-szobor, barokk feszület és oltárkép, 

stb. fogadnának. 

 De zárva van, úgyhogy fürdés, pihenés, evés – jól felszerelt konyha, 

„kifosztható” hűtőszekrény! -, a bár felkeresése, sörözés, csevegés, és délutáni 

tengés-lengés után estefelé mindenki kiül a templom elé. Még körbejár egy 

doboz bor, mi furulyázunk, José Luis fest, François nyilván az „Élet Értelmén” 

gondolkozik, pár nőnemű zarándok próbálja magára felhívni a néhány 

viszonylag elevenebb hímnemű zarándok figyelmét, a falubeliek a kútnál 

pletykálnak, a gyerekek a porban játszanak valami kiszámolót, a legyek álmosan 

döngicsélnek, egyszóval teljes a kasztíliai falusi idill. 

 Tökéletes a nyugalom, szinte érezni lehet, ahogy mindenkinek 

kivasalódnak az otthoni strapában meggyűrt idegei, mindenki kezdi látni a világ 

színeit (most még az okkersárga is eleven és szép szín!), és néhányan 

megilletődve fedezik fel a bennük eleddig bujkáló töprengő, elmélkedő 

„filozófust”. Az esti poros, okkersárga csendben lágyabb érzelmek, tisztább 

gondolatok születnek mindenkiben. „Ez is az Út csodája” – szoktuk volt 

mondani a legtöbb helyzetben, amikor valami „szokatlan” történik: „szokatlan” 

az, ami itt a legtermészetesebb. 

 Valamivel később elálmosodunk, és ki-ki csendesen nyugovóra tér, hogy 

aztán szép okkersárga álmai legyenek hajnalig. 

 



 

 

„Elérek a teljes ürességig, megőrzöm a rendíthetetlen nyugalmat, és minden 

dolog maga növekszik, én meg csak szemlélem körforgásukat.” 

(Lao Ce: Tao Te King) 

  

 

Hornillos – Itero del Castillo 
(kb. 27 km, 15. nap) 

 

 

 Még sötét van, amikor felkelünk, gyorsan megreggelizünk, és már 

indulunk is, mert azt mondják, nagy-nagy hőség lesz ma. S mire átvágunk a 

falunk, feljön a Nap. Okkersárga a reggel is… Egy-két kilométer megtétele után 

izzadunk. 

 Köves a föld, minden tiszteletem azoké, akik ezt olyan lelkiismeretesen 

megművelik. Az út mellett szinte falat képeznek a kupacba hordott kövek, 

amiket szántáskor dobálhattak félre. Száll a por, tűz a nap. Máris pihenés, 

árnyék után sóvárogva szaporázzuk lépteinket. 

 Arroyo de San Bol* tavaly egészen más volt. Mivel sokmérföldes 

körzetben nem volt refugio, Igelsias polgárai elhatározták, hogy az 1993-as 

Szentévre építenek egyet. 

 Ha itt, a kereszteződésnél megállunk, mögöttünk (kelet) van Hornillos kb. 

6 km-re, előttünk (nyugat) Hontanas kb. 5 km-re, jobbra (dél) Yudebo kb. 7 km-

re, és balra (észak) Igelsias, a négy közül valószínűleg a legszegényebb falu, kb. 

3 km-re. Ha az igelsiasiakban mohó üzleti érzék lett volna, könnyűszerrel 

elérhették volna, hogy a Camino de Santiago átmenjen a községükön. De ők 

önzetlenül ide építették a refugiót, megkímélve a zarándokokat a felesleges 

kitérőtől: csupán 300 m-t kell megtennünk odáig. 

 Adott volt a patak (arroyo), néhány fa: tehát volt víz, és árnyék – 

mindkettő ritka kincs errefelé. És adott volt az igelsiasiak jóakarata és 

szorgalma. 1993-ban elkészült hát a refugio: kövekből, betonból rakott, furcsa 

formájú épület. Tavaly huzatos, rideg hely volt: puszta falak a nagy űr-üres 

búzasivatag kellős közepén. Se ajtaja, se ablaka: ki-be kószált a forró szél… 

 Az idén teljes „összkomfort” várja a betérőt: Luis (a legfrissebb „eleven 

legenda”, - misztikára hajló zarándokok figyelmébe ajánlom: elég érdekes tud 

lenni ám egy ilyen 1157-es évjáratú templomos lovag!) szépen berendezte: van 

már ajtó, ablakok, emeletes ágyak. Ő maga reggel tejeskávéval, napközben 

jóféle vörösborral, délben és este meleg étellel várja a zarándokokat. Igaz ugyan, 

hogy mosdó nincs, fürdeni, mosni, mosogatni a kútnál lehet, elektromos áram 

híján a világítást gyertyák szolgáltatják, de egy vérbeli zarándoknak éppen ez 

 
* San Bol: Eredetileg San Baudilio, később San Boal, végül San Bol – a spanyolos szóferdítések „titokzatos” 

etimológiája szerint. Valaha kolostora állt itt, - ma kőhalom. 



 

 

tetszik: végre egy „autentikus”-misztikus hely, „autentikus”-misztikus 

hangulattal, ”autentikus”-misztikus hospitaleróval! 

 A visszaúton itt töltöttünk négy-öt napot, s mivel más tennivalónk nem 

akadt, sorra ellátogattunk a szomszédos falvakba. Természetesen a kíváncsiság 

kölcsönös volt: a falubeliek közül is felbukkant egy-egy érdeklődő, mosolygó 

arc San Bol-ban. Közülük az egyik legkedvesebb vendég a yudebói Gáspár 

bácsi, aki ütött-kopott traktorán járja a köves-poros utakat, földeket (egyszer mi 

is traktoroztunk vele egyet!), s aki szívélyesen invitált: látogassuk meg a 

családját. Megtanultuk, hogy mediterrán országban meghívást, kínálást 

visszautasítani vétek és sértés, - hát elmentünk, úgyis kíváncsi voltam hogyan 

élnek. 

 Yudebo klasszikus, okkersárga kasztíliai falu, gótikus templommal, utcai 

kúttal, kedves emberekkel. Gáspár bácsi lányával, és annak családjával él itt. 

Nagyon barátságosan fogadtak, s természetesen ebédre is ott tartottak (fura 

„krumplileves”, meg az a kasztíliai hagyományos „fasírt”-féleség volt, utána sajt 

és dinnye). Minthogy receptekről, ételkülönlegességekről beszéltünk, kaptunk a 

karácsonyi mandulás turrónból is, ez amolyan tömény édesség tojásfehérjéből, 

cukorból, mézből, mandulából, fűszerekből, s még ki tudja milyen egyéb 

hozzávalókból. Finom bort ittunk az ebédhez, ami valamelyik itteni pincéből 

származott, talán épp Gáspár bácsiéból. Azután elvittek egy távolabbi községbe, 

Olmillos de Sasamónba, ahol egy egészen jó állapotban levő várat láttunk (ha jól 

emlékszem XIV. századi lovagvár volt), amiből a privatizáció hevében, sajnos, 

hotel lesz. 

 Yudebóba visszatérve megmutatták a helyi „nevezetességeket” – nem sok 

volt (templom, régi ház, stb.), de mindegyikhez kapcsolódott valami itteni 

pletyka, vagy magyarázat: miért ilyen a ház, a tető, a pince, az istálló, a kert, a 

kemence, a locsoló, stb., mi mire való, milyenek az itteni mezőgazdasági 

eszközök; elmesélték, hogy hogyan ünnepelnek karácsonykor, húsvétkor, 

elsorolták a helyi és környékbeli fiestákat -, szóval egy kicsit bepillanthattunk az 

itteniek életébe. 

 Megtudtuk, hogy a többségük földműves, nagygazda, néhányan 

Burgosban dolgoznak valamilyen gyárban, vagy hivatalban. Szinte mindenkinek 

van traktora és minden háznál van legalább egy autó. 

 A bevásárlásokat nagy tételben, legtöbbször Burgosban intézik, havonta 

egyszer. Ha hirtelen kell valami, akkor a mozgó árusoktól veszik, akik minden 

másnap, vagy hetente érkeznek zenélő furgonjukkal. 

 A házakban nincs kályha, vagy radiátor: valahol a padló alatt fut egy fél 

méter széles, sekély vájat, ha nagy hideg van – itt ez –2 fokot jelent -, akkor 

abban égetnek szalmát, de csak a földszinti helyiségekben. Kérdeztem Moirát, 

Gáspár bácsi főiskolás unokáját, akinek a felső szinten van a szobája, hogy „de 

hát akkor mit csinálsz télen, ha fázol?” Együgyűeknek kijáró mosollyal felelte: 

„hát felveszek egy pulóvert!” (Nahát, milyen egyszerű! Bár –20 foknál biztosan 

nem lenne elég 5-6 pulóver sem, de hát ez Spanyolország. Minden nagy 



 

 

álmélkodást váltott ki, ha a magyarországi telekről meséltem: ők el sem tudnak 

képzelni olyan hideget, vagy méteres havat.) 

 A társasági élet helyszíne természetesen itt is a bár, a fiatalok pedig az 

iskolaépületet rendezték be afféle klubnak, miután az üresen maradt: az új 

rendszer értelmében nagyobb településekre vonják össze a kis falvakból a 

tanulókat, akiket iskolabusz hoz és visz. 

 A kasztíliai emberek kedélyesek, nyugodtak, kevésszavúak, és nagyon 

szívélyesek, olyan idilli errefelé a falusi élet! Talán mert a spanyolok máshogy 

látják a dolgokat… 

 Gáspár bácsi és a veje nagyon érdeklődtek a magyar szokások iránt, és 

persze lelkesen meséltem nekik. Végre valaki előítéletmentesen kíváncsi ránk! 

Annyira jó emberek, azt hiszem, soha nem fogjuk elfelejteni őket. 

 De térjünk csak vissza San Bol-ba! Hörpintsük fel a borunkat, búcsúzzunk 

el Luistól, és folytassuk az utunkat! 

 Sokkal jobb hangulatban indulunk tovább: nem csak a kellemes csevegés, 

hanem inkább a három-négy pohár bor miatt. Úgyhogy megint „borozgálunk” 

poroszkálás helyett, s minthogy a jó bor élesíti az elmét, le is vezetem Dórának 

mintegy fél órában a spanyol történelmet a vizigótoktól napjainkig, - hadd 

művelődjön! Meg addig se a kavicsok csikorgására kell figyelnünk. 

 A távolban tüskés cserjés száraz zöldje látszik, néha a foglyok hangja töri 

meg a szinte már fülsiketítő csendet. Okkersárga és mélykék minden, szinte már 

fájdalmas monotónia kíséri bortól fürge lépteinket. 

 Lassacskán Hontanasba érünk. Itt se sok látnivaló akad: egy régi 

hospital, egy strand (!), egy jókora XIV. századi templom (Immaculada 

Concepción, azaz „Szeplőtelen Fogantatás”), meg Victorino: érdekes kis 

emberke (méretét – max. 150 cm – tekintve nem csoda, hogy agglegény 

maradt!), aki saját refugiót rendezett be a házában, ami egyben bár is. Itt 

szegényebb zarándokok (mint pl. mi) ingyen alhatnak, ehetnek, ihatnak, - 

amennyi beléjük fér. Sőt: Dórát például még meg is táncoltatta Victorino (lehet 

„folklórt” gyűjteni: Victorino csupa helyi kajákat főz, méghozzá nem is rosszul, 

modern Sancho Panzaként állandóan közmondásokat szajkóz, és egész ügyesen 

pasodoblézik!), és végre jóllaktunk, forró vízben zuhanyoztunk, és iszonyatosan 

jókat nevettünk: Victorino úgy issza a bort, hogy azt jellegzetes csőröskorsóból 

a homlokára folyatja, aztán az orráról csorgatja a szájába. (Ezt mindenki le 

szokta fényképezni, mi eluntuk, annyiszor előadta ezt a „számot”, meg nem is 

voltunk túl jóban vele: egy kicsi, de nagyon perverz szatír veszett el benne, 

sajnos, nem egészen… Nőnemű zarándokok próbálják elkerülni!) 

 8 km-en át megint okkersárga „semmi” vár: ráadásul száraz kórók, 

tüskebozót, sziklatörmelék között meg kell mászni jónéhány kaptatót de aztán 

kiérünk a műútra. 



 

 

 Kilométerekkel a város előtt magányos épület emelkedik ki a „semmiből”, 

ráadásul ez nem okkersárga, hanem szürkésfehér: San Antón* hírhedt kolostora 

ez. Kissé már romos, évszázadok óta lakatlan, de valami misztikus, 

hátborzongató hangulat még így is körülveszi. 

 A San Antón Rendet** övező fekete legendák árnyékát még maga a 

történelem sem tudta lemosni: ezoterikus rítusokról, levágott és kapura szögezett 

végtagokról, megfogant átkokról, misztikus, gyógyító csodákról suttognak ezek 

a falak. A Rend a XI. század tájékán jött létre, azután, hogy egy magasrangú 

nemesember fia kigyógyult valami üszkösödésből, amit akkor „Szent Antal 

tüzének” neveztek, és csak az ő rendjének tagjai ismerték ennek a betegségnek a 

gyógymódjait. (Nyilván ezek egyike a radikális, ámde valószínűleg egyedül 

hatásos csonkítás: a beteg végtag levágása. Később nyilván ez okozta a 

rosszindulatú híreszteléseket.) A zarándokokat is ellátták, illetve közülük csak a 

betegeket, a többieknek ételt tettek ki az egyik fali fülkébe, ami az útról elérhető. 

Ugyanis az épület két oldalát az út feletti dupla kőív köti össze, ablak és ajtó 

csak oldalt, és hátul van. Ez a szép szokás persze megszűnt a Rend betiltása 

után, úgyhogy mi továbbra is éhesen baktatunk tovább. 

 A szemközti hegyoldalon mintha kivágott szálfaerdőt látnék, de Juan 

Agustín titokzatos mosollyal felvilágosít: az nem erdő, hanem a zarándoktemető 

egyenkeresztjei, amiket a Rend szerzetesei faragtak. (Úgy látszik, mégsem 

dolgoztak túl jó hatásfokkal ebben a kórházban…) A forróság ellenére kiráz a 

hideg: az egész hatalmas dombot sűrűn borítják a kis keresztek. 

 Szemernyit sem enyhül a hőség – délután 3-kor mit is remélhetnénk? -, de 

most lesz egy fertályórányi pihenőnk, s végre ebédet is vehetünk magunknak: 

Castrojerizbe érünk. 

 A várost a Crónica Albedense még „Castrum Sigerici” néven említi, ebből 

mindjárt tudni lehet – mondja az útikönyv -, hogy legalábbis vizigót alapítású. A 

X-XI. században a keresztény-szaracén harcok színtere volt, azután aragón 

helyőrség rendezkedett be itt, akiknek VII. Alfonz tette ki a szűrét 1131-ben, 

azóta Kasztíliához tartozik. 

 Legelőször a város mögötti hegyen emelkedő várat pillantjuk meg, ami 

ugyancsak romos – így saccra lehet vagy hatszáz éves -, ráadásul minimum 3 

kilométerre van, pláne hegyen, úgyhogy csak távolról csodáljuk meg. 

 Második pillantás: Manzanói Szűz Székesegyház. Ezt már közelről is 

szemügyre vesszük, mivel éppen az út mellett áll, ki sem kerülhetnénk. A XIII. 

században épült, aztán egészen a XVIII.-ig alakítgatták a kezdetben romanikus 

 
* San Antón: azaz Szent Antal, jellegzetesen közép-európai szent, kultusza valószínűleg a zarándokok 

közvetítésével jutott el Spanyolországba. Ő maga egyiptomi remete volt a III. században, relikviáit 

Konstantinápolyban őrizték, majd 1095-ben Franciaországba szállították (abba a városba, ahol még abban az 

évben megalakult a Szent Antal Rend) 
** Szent Antal Rend: 1095-ben alapította egy Guérin nevű francia nemes, St.Didier-de-la-Moth-ban, mikor 

odakerültek a Szent relikviái Konstantinápolyból. II.Orbán pápa elfogadta és szentesítette a Rend statútumát. 

Gyorsan elterjedt a Szent Antal Rend: közel 400 kórházuk működött szerte Európában, s az üszkösödések 

gyógyításával hamarosan hírnevet szereztek maguknak. Szimbólumuk a görög Tau, amit kék színnek kivarrtak 

fekete tunikájukra is. A Rendet 1791-ben III.Károly feloszlatta. (Vajon miért?) 



 

 

templomot. (a Manzanói Szűz csodatételeit X. ”Bölcs” Alfonz is megemlíti a 

Cantigasban.) Híres itáliai mesterek (Mengs, Carduccio, Bronzino) műveit 

láthatjuk itt: oltárképet, a Miasszonyunk és Zarándok-Szent Jakab szobrait. 

 Bent a városban a következő látnivaló a Szent János templom, kissé 

elhanyagolt kolostor is tartozik hozzá gyönyörű, háromhajós, gótikus remekmű, 

főleg belül: hosszú, keskeny, magas belső tere van, az a fajta, ami engem 

eukaliptuszerdőkre emlékeztet: kecses, sudár oszlopai tiszta ívekké ágazva 

tartják a díszes mennyezet súlyát. Az ilyen helyeken szoktunk mondani, hogy 

„jó a plafon”: mérnöki pontossággal megtervezett, virágszerű szimmetriába 

gyűrődnek a boltívek. Ide mindenképpen érdemes betérni! 

 A harmadik castrojerizi „gyöngyszem” a szintén gótikus Szent Domonkos 

templom. Ez a domboldalra kapaszkodó városka egyik legmagasabb pontja, és 

ritka kincseket rejt: hat, Rubens vázlatai alapján készült csodaszép gobelint, és 

egy kis múzeumot, ahol a XIII. századi egyházi jellegű képzőművészet néhány 

darabját nézhettük volna meg, ha nyitva lett volna. 

 Miközben átvágunk a városon, betérünk a refugióba is leülni pár percre. 

Csak Toni és Juan Agustín „éhenkórászolnak” ott: lesik, hogy jut-e nekik is pár 

falat az hospitalera ebédjéből, vagy a mi sajtunkból, - persze jut. A többiek 

valamelyik közeli bárban lebzselnek. Mind ittmaradnak, pedig már vettünk két 

doboz vörösbort François miatt, mert megígérte, hogy eljön Iteróig. Úgy látszik, 

mindenki kifulladt ebben az átok melegben. 

 (Juan Agustín amúgy később a „Kutyás Zarándok” néven vált ismertté a 

compostelai napilapok hasábjain: valahol út közben összeszedett egy kóbor 

kutyát, akit Paz-nak, azaz „Békének” nevezett el, és végig vitte magával, 

mindenütt kiharcolta, hogy Paz is bent alhasson a zarándokokkal, még 

Credencialt is szerzett neki, aztán óriási botrányt csapott, mikor Compostelában 

nem engedélyezte a püspök, hogy a kutya is kapjon Capitulumot. Juan Agustín 

erre minden újságnak nyilatkozott, és középkori vaskalapossággal vádolta a 

Katolikus Egyházat, lehordta a sárga földig azt a néhány hospitalerót, aki nem 

bocsátotta be éjszakára a kutyáját, valamint az autós, biciklis, hátizsáknélküli, és 

egyéb fajta „kocazarándokokat” is mélységesen elítélte, és bejelentette, hogy 

valahol az Úton fog letelepedni, hogy szellemi energiájával gyógyítsa a 

zarándokokat. A cikkek nagy port vertek fel akkoriban, mert egyre többen 

vándoroltak kutyával, és a „kocazarándokok” is egyre nagyobb elégedetlenséget 

váltottak ki az „autentikusok” körében, az ezoterikusok is elszaporodta, és végre 

nyilvános fórumot kaptak ezek a témák: fellángolhatott az immár publikus vita, 

ami szerintem azóta is tart.)  

 Jobb lett volna sziesztázni estig, de félek, hogy ha leülök, akkor soha 

többé nem tudok felállni, ma már semmiképpen. Úgyhogy négykor, rekkenő 

hőségben tovább megyünk. Dóra nem ellenkezik: ő jól bírja. Én meg szeretek 

ragaszkodni a hülyeségeimhez. „Hisz csak 8-9 kilométer!” – nyugtatom magam, 

de aztán ahogy kiérünk a városból megrettenek: most jön az „Üveghegy”! És 



 

 

mögötte az óperenciás-tengernyi „semmi”! De nincs visszaút, ha már 

nekivágtunk… 

 Próbálok lendületesen mászni a meredek hegyoldalon: szemkápráztató 

ragyogás az egész: mintha szétszórt üvegcserepeken mennénk (papírvékonyra 

kopott talpú szandálomban még az érzés is valódi!): valamilyen szilícium-

dioxid-alapú ásványtörmeléken araszolunk felfelé, - ebből áll az egész hegy. 

Eléggé alattomos talaj: éles és omlatag. Ilyen helyen szoktunk mondani, hogy 

direkt az élükre vannak állítva a kövek, csak azért, hogy jobban vezekelhessünk 

súlyos bűneink miatt.  

 Körülbelül ötméterenként azt érzem, hogy a napsugarak – mint láthatatlan 

lézerkések – rögtön engem is csillogó szilánkokra szabdalnak, hogy a szememen 

át egyenesen az agyamba szúrnak, majd azt, hogy felsebzi a tüdőmet ez a 

csikorgó „üvegpor”, fuldoklom, mintha valami forró masszában haladnék, ömlik 

rólam a verejték, ráadásul a hátizsák is mintha higannyal volna tele: 

elviselhetetlenül hasogat a hátam tőle, és az is lehet, hogy már nem csak a vakító 

fény miatt könnyezik a szemem. Fáj a fejem (ah, csak nem egy kis napszúrás 

már megint?), pedig vizes törülköző van rákötve – úgy nézek ki, mint egy korcs 

beduin -, és érzem, ahogy perzselődik a bőröm. Jó kis „grillezés”! Megint az 

ismerős érzés: egyetlen csomó görcsös fájdalom vagyok, de visz tovább persze 

az akarat: csakazértis! Dóra is fáradt, de bírja. Lehet, hogy ő napelemes? 

 Fent a hegytetőn (1400 m) megállunk a kőrakásba fúrt fakeresztnél: itt az 

ideje, hogy hálát adjunk Istennek, amiért felhozott ide, másrészt jó lenne már 

lélegzethez jutni… Időhúzás, vagy ki tudja mi: visszanézek. Mögöttünk mintha 

látszanának a bejárt tájak, kilométerek százai: a láthatárnál távolabbi 

Messzeség… 

 Még fáradtabban botladozunk, vánszorgunk le a hegyről. És mi az, hogy 

„le”? lenézek a távoli Burgosra, ami 870 m-rel a tengerszint felett fekszik, és 

lenézek az előttünk álló Palenciára: a Mosterales nevű meseta 910 m 

magasságban van. Spanyolország Európa harmadik „legmagasabb” országa: 

csak Svájc és Ausztria előzi meg. Éppen ezért az ország területének közel 70%-a 

fennsík, méghozzá nem is alacsony. 

 Szomjazunk, és nincs vizünk! Mert nem hoztunk: elég cipelni a sok kaját, 

meg „úgyis csak pár kilométer”… Örömmel nyitjuk ki az egyik doboz bort: 

egyrészt mert folyadék, másrészt mert bor, harmadrészt mert mér ezt se kell 

cipelni, ha megisszuk. És megisszuk gyorsan. Enyhül a fájdalom, felélénkülünk, 

még menni is jobban tudunk! („Ez is az Út csodája” – mondja Dóra kaján 

vigyorral.) Erősen feljavul a hangulatunk is: például már tudunk beszélni, és 

perceken át nevetünk, hiszen milyen mulatságos dolog is az, hogy lassú tűzön 

sül az ember, s közben még dögnehéz hátizsákkal a leégett vállán 

sziklatörmelékes úton sétál a nagybüdös Semmiben! 

 A nagy vigasságra inni kell, így hát kirágom a második dobozt is. Már 

pasodoble-lépésekben mendegélünk keresztben és hosszában a váratlanul túl 

keskenynek tűnő úton, torkunk szakadtából nevetünk, Dóra kisodródik a nagy 



 

 

lendülettől: az árokban köt ki. (Sérüléseit később szemérmesen „borallergiás 

kiütéseknek” nevezi.) Én az út kellős közepén ülve röhögök: előállt a 

„négydimenziós” látásom, és nem tudom eldönteni, hogy a napszúrástól, vagy a 

bortól szédülök, de tulajdonképpen nem is fontos: etimológiai előadást 

rögtönzök Dórának az arab eredetű szavakról, mint például az „alkohol”, amiben 

az „al” egy arab névelő, ami funkcióját vesztve tovább él sok-sok spanyol 

szóban. Dóra aligha fogja az „adást”: önfeledten kacag. Pedig én komolyan 

beszélek: hát papírom van róla.) Könnyekig meghat a nosztalgia: ó, azok a 

csodálatos nyelvészeti szemináriumok! És ezen megint nevetni kell… 

 Hogy többet megyünk keresztben, mint hosszában, - némileg megnyúlt az 

a „pár kilométer”, de már rég nem bánjuk: remekül szórakozunk, csak attól 

félek, hogy esetleg rossz benyomást fogunk kelteni a refugióban, „mert ne 

feledd, hogy mi itt is a Hazánkat képviseljük!”, Dóra kinevet: „Hogy a fenébe 

képviselnéd te itt a hazádat? Nem tűnt még fel, hogy mindig franciának néznek 

minket?” Szentigaz! Akkor nincs gond: a lehető legdélcegebben, „francia” 

kevélységgel lépkedünk be a szerencsére elég széles – ajtón. 

 Sajnos azonnal kibukik belőlünk a nevetés, és eltart pár percig, míg abba 

bírom hagyni (Dórának még kell egy félóra hozzá), közben a cuki 

hospitalerónak próbálom ékes spanyolsággal elmondani, hogy megszomjaztunk, 

és csak a vacsorához szánt bor volt nálunk, mint folyadék, és hát… Szóval, így 

jártunk. A bűbájos olasz kedves mosollyal bólogat, majd étellel-itallal kínál (jó 

hely ez, tudtuk, azért jöttünk ide!), még egy kancsó olasz bort is elénk tol, én 

meg szégyenlősen visszautasítom. (Dóra gonoszul a fülembe súgja: „Nem iszod 

meg a bort? Hát ez is az Út csodája!”) 

 Evés és fürdés után – emberi méltóságom maradék foszlányaiba 

burkolózva – mosni megyek az udvari kúthoz. A mámor elszállt, a szédülés 

maradt – napszúrás. Míg áznak a ruhák, ráérek mesélni, mert nem hétköznap 

hely ám ez! Nem csak egyszerű refugio, hanem kápolna is! És mindössze nyolc 

személyes, úgyhogy meghitt, családias a hangulat. 

 Ez itt az Ermita de San Nicolás, ami már a XII. században is hospital volt, 

természetesen kápolnával együtt, ahol a Jeruzsálemi Szent János Rend – a 

későbbi Máltai Lovagrend – tagjai fogadták a zarándokokat, ennek egyébként 

számos jelét őrzik ma is (pl. Máltai Kereszt a zászlón). Ezt újították fel pár éve 

olasz önkéntesek, és azóta is a Confraternita di San Jacopo di Compostela di 

Perugia* tagjai teljesítenek itt szolgálatot: véletlenszerűen választanak ki egy-

egy párt – mindig egy férfit és egy nőt, akik addig talán nem is ismerték egymást 

-, hogy aztán itt töltsenek 15 napot. (Most a férfi klasszika filológiát tanít a 

perugiai egyetemen, a nő agrármérnök, és olyan jól illenek egymáshoz, hogy 

eleinte házaspárnak gondoltuk őket.) ők főznek, mosogatnak, takarítanak, és 

szeretettel fogadják a zarándokokat. Hogy miért pont ide építkeztek? Mert itt 

 
* Confraternita di San Jacopo di Sompostela di Perugia: az Asociación perugiai alszervezete. 



 

 

folyik a Pisuerga-folyó (a túloldal már Palencia provincia), s a rajta levő 12 

pilléres, romanikus híd, használható, mint annakidején! 

 Másfél kilométerre van Itero del Castillo, ami szigorúan véve nem is esik 

útba. „Vájtfülűek” tudják, hogy castillo kastélyt jelent, vagy várat. Nem véletlen 

az elnevezés: egy kis erődítményfaluról van szó: a Kasztíliai Grófság határait 

védte az erőszakos Leóni Királyságtól. 

 A leóni „nacionalisták” – inkább túlfűtött lokálpatrióták (mert azért 

nehogy már a leóniak külön „nemzet” legyenek!, - nevetséges volna) ma is azt 

hangoztatják, hogy Kasztília csak egy grófság volt, de bezzeg ők királyság. 

Amúgy meg az ő „nagy” királyságuk legfeljebb centikkel lehetett nagyobb a 

kasztíliaiak vacak „kis” grófságánál, és mért lenne érdem egy ilyen jelentőségét 

vesztett elnevezés? És mégis ez a demagóg szövegek alapja! Azt akarják, hogy 

León független legyen – mert most úgy hívják ezt az egységet, hogy „Castilla y 

León”, bár azt egy se bírta elmagyarázni nekem, hogy nekik mért is lenne jó az a 

fenenagy „függetlenség”. Attól még nem nő magasabbra a búza, sőt, az adó sem 

lesz kevesebb. De hát ezek a „spanyolok” már csak ilyen izgága népség! 

 Erről jut eszembe – a spanyolokról, meg a hülye lokálpatriotizmusukról – 

egy anekdota: mesélik, hogy egyszer egy nagyon okos francia járt erre, már 

vagy egy álló hónapja koptatta a bakancsait az Úton, és szerette volna pontosan 

érteni a dolgokat, hát feltette a kérdést egy spanyolnak: „Kedves uram, 

világosítson fel engem! Már sokmindent tudok, csak azt nem értem, hogy 

Spanyolország hivatalos pénzneme a duro*, vagy a peseta? És tessék mondani, 

hol találhatnék ebben az országban spanyolokat? Mert eddig csak baszkokkal, 

katalánokkal, andalúzokkal, meg madridiakkal találkoztam…” 

 Az olasz házigazdák nem tudnak spanyolul, de a nyelvrokonság miatt 

egészen sikeresen próbálkoznak a kommunikációval. Mondjuk néha kárbavész 

az igyekezet: ha egy spanyol a fejébe veszi, hogy ő nem és nem ért olaszul, 

akkor nincs az az isten, aki rávegye, hogy legalább próbálja meg. Szerencséjük 

van: én hajlandó vagyok megérteni az olaszt, és a közben befutott öt katalán 

biciklis is. 

 Az igazi olaszt onnan lehet felismerni, hogy iszonyú jó spagettit tud főzni. 

(Ez egy toposz.) Az itteniek tehát igazi olaszok: este nyolckor spanyolul 

felolvassák az esti imát, olaszul elmondják az asztali áldást, azután irgalmatlan 

nagy kondér spagettit tesznek az asztalra, meg salátát, sajtot, és kenyeret, és 

igazi perugiai vörösbort. 

 Mivel itt sincsen elektromos áram, hangulatos gyertyafénynél 

vacsorázunk. Persze mindenki mohón tömi magát: jól sikerült a spagetti, ízletes 

a perugiai sajt, ügyesen készítették el a salátát is, a jó bornak meg nem kell 

cégér, - szóval minden tökéletes. 

 A katalánok katalánul beszélnek, az olaszokat ez elbűvöli (engem is); az 

olaszok olaszul válaszolnak nekik, a katalánok ettől el vannak ragadtatva (én is); 

 
* duro: öt peseta. (Ez az eszement népség tényleg mindent duróban számol!) 



 

 

mi magyarul társalgunk, ezt mindenki érdeklődéssel hallgatja (én már 

megszoktam), tehát jól szórakozunk. A katalánok teljesen kiájulnak a magyar 

cinizmustól, de tetszik nekik: van hajlamunk az iróniára. A cinizmus meg – 

szerintem – az Alpoktól keletre egy bizonyos IQ-szint felett már kötelező is, de 

lehet, hogy „genetikai ártalom” Csernobil óta. 

 Visszafelé jövet a furulyázásunk aratott sikert, bár azt többször kérdezték, 

hogy „Csak szomorú népdalaitok vannak?”. Nem, van egy-két vidám is, de azok 

nem olyan szépek. „És akkor hogy szoktatok mulatni?” Elmagyaráztam nekik, 

hogy mit jelent az, hogy „sírva vigad a magyar”, de azt hiszem, nem egészen 

értették. Hja, ez más világ! Akinek némi fogalma van rólunk, annak a „kelet-

európai melankólia”, vagy a „magyar pesszimizmus” dereng csak, meg hogy 

volt „valami változás”, és valami „furcsa nyelven” beszélünk, „orosz gyarmat” 

voltunk, és túl közel vagyunk Ázsiához. (nem baj, én is tudok már egy-két 

dolgot róluk, amiket erre jártamban hallottam, éppen tőlük – csak így, magunk 

közt legyen mondva: „a katalánok kufárok”, „a baszkok vademberek”, „az 

andalúzok afrikaiak”, „a madridiak nagyképűek”, „az asztúriaiak ridegek”, „a 

gallegók lomhák”, „az extremaduraiak lusták”, és így tovább. Úgy is 

mondhatnám, hogy mindig van egymáshoz is egy-két keresetlen jószavuk.) 

 Lassacskán leégnek a gyertyák, mindenki ásítozni kezd, ideje lefeküdni. 

Kint tombol a szél (engem idegessé, ingerültté tesz), de jó vastagok ezek a falak. 

Éjszakára bezárjuk az ajtót, elfújjuk a gyertyákat, és mindannyian 

összekucorodunk a hálózsákjainkban. Közös megegyezéssel fél nyolcra kérjük 

az ébresztőt, suttogva beszélgetek még az egyik katalán fiúval, aztán elalszunk. 

 



 

 

„Hőség van. Ma a napfény 

nem sugárzik, lecsöppen.” 

(Vasadi Péter: Kígyótánc) 

 

Itero del Castillo – Población de Campos 
(kb. 17 km, 16. nap) 

  

 A kedves ébresztés mellé tejeskávé, kakaó, lekváros kenyér és keksz is 

jár. Örömünket tetézendő megszáradtak a kimosott ruhák is: mindenünk tiszta és 

száraz, mi kipihentek vagyunk és jókedvűek. Meleg kézfogással, szeretetteli 

mosollyal búcsúztatnak olasz házigazdáink. 

 Átmegyünk a hosszú hídon és máris Palencia provinciában vagyunk, 

Itero de la Vega községben. Ez is erődítményfalu volt, de hosszú-hosszú idő óta 

inkább mezőgazdasággal foglalkoznak lakói, mint határvédelemmel. Egy kis 

XIII. századi kápolnája van: Ermita de la Piedad, a rend kedvéért egy Zarándok-

Apostol szoborral. Ezen kívül egy úgyszintén gótikus eredetire ráhúzott XVI. 

századi templomot is látunk: ez a San Pedro. (Egy ideje valahogy már nem 

nagyon keltenek leküzdhetetlen érdeklődést bennem a templomok… Tudom, 

hogy eddigre mindenki más is így van ezzel, még a fősznobok is. Misére be-

beesünk időnként, ami protestáns létünkre figyelemre méltó, annál is inkább, 

mert ez az egyházi nyelvezet még nekem is gondot okoz néha, szegény Dóra 

meg nem is tud spanyolul. És ahol épp nyitva érjük a templomot, hát 

megnézzük. De kulcsot nem kérünk már el, és kitérőt sem teszünk emiatt. 

Végülis mire harmadszorra jártunk erre, már majdnem mindent sikerült 

megnéznünk. „Művelődésre”, „kulturális érdeklődésre” nincs itt mód, erő, és 

kedv…) 

 Boadillában megint templomnézőbe megyünk: az Asunción parókia-

templom (XVI. század) „elég szép” reneszánsz oltárképeivel és gótikus 

keresztelő medencéjével érdemelte ki látogatásunkat. A falu másik büszkesége a 

XV. századi kőoszlop, ami az Igazságszolgáltatás szimbóluma volt: valaha ez 

előtt hozták a bírósági ítéleteket, sőt általában itt is hajtották őket végre. 

 A település zegzugos, s sárga nyilakat valami ügyefogyott ember festhette 

fel: mind térdmagasságban van, lehetőleg olyan helyen, hogy autó parkoljon 

előtte. Tehát adott a lehetőség egy kis eltévedésre. Nem is hagyjuk 

kihasználatlanul, de aztán csak-csak kikecmergünk innen: a „szúnyogos” felé 

kell mennünk: itt folydogál a Canal de Castilla, magyarul Kasztília Kanálisa, 

amit a felvilágosult politikus, Ensenada márki kezdeményezésére készítettek 

kétszáz esztendővel ezelőtt a gabona vízi úton történő szállítására, 

vízimalmokban történő őrlésére, és természetesen öntözésre. Ez azóta is hasznos 

szolgálatot tesz a vidéknek, ellenben a zarándokoknak nem: vérszomjas 

szúnyogok uszulnak ránk, az égető napfény sem riasztja el őket, ami eléggé 

sajnálatos, mivel jódarabon ezzel a csatornával párhuzamosan halad az Út. 



 

 

 Szőke búzamezők, vakító égbolt között baktatunk kényelmesen. Az 

útikönyv szerint eddigre már mögöttünk van 400 km. Hurrá, már a felénél 

járunk, ha nem számítjuk a Compostela-Finisterre távot (95 km)! (Ja, és a 

visszautat!) 

 A zsilipeknél átmegyünk a Kanálison, és beballagunk az egyik kedvenc 

városomba: Frómistába. Nevét a latin frumentum („búza”) szóból ferdítették 

(na, vajon miért?), mertmivelhogy rómaiak laktak itt, de azelőtt egy kelta törzs 

(„Vacceo”) éldegélt egészen régóta a gazdag búzatermésből. Aztán – 

„menetrend szerint” – jöttek a vizigótok, őket a muzulmánok követték 

(értelemszerűen a VIII. században), majd jól szétdúlva otthagyták, egy darabig 

senkiföldje volt, utána a X. században hívott telepeseket doña Mayor, III. 

Sancho (a „Nagy”) felesége, Kasztília grófnője, és hozzá építtetett 1066-ban egy 

benedekrendi kolostort. 

 Ebből egy fantasztikus – de ócska szó! – templom maradt fenn, ami 

állítólag Spanyolország legszebb román stílusú temploma: a San Martín. (Én 

még nem láttam mindet, de szívesen elhiszem.) Háromhajós, nem túlzottan 

magas, a homlokzati oldalon két karcsú, henger alakú toronnyal, a főhajó túlsó 

végén még egy torony: nyolcszögletű, zömökebb, mint a másik kettő. Löszszínű, 

vagy néha okkersárga, mint errefelé majd’ mindegyik, lőrésszerű, pici, boltíves 

ablakocskákkal. Teljesen ép, egyetlen csorbult sarok, egyetlen lekopott, 

kiérdesedett kő nélkül. 

 De igazi szépsége belül rejtőzik: faragott oszlopfői a romanika 

csúcsművei lehetnek! Órákig tudnék nézelődni itt: megint azok a mesebeli 

szörnyalakok, páncélos vitézek, paradicsomi indák, mezítlábas zarándokok, 

stilizált arcú szentek, torz formájú lovak… És körbe-körbe mindenütt a 

„kutyácskák”: aprócska démonok. Valaki megszámolta őket: 315 van belőlük! 

És nincs köztük két egyforma: mindegyiknek egyedi arca van, más és más 

vonásokkal! 

 A boltívek szemnek kellemes arányban osztják szét a belső teret, s mint 

gömbölyű vállak támaszkodnak egymáshoz, a statika legbiztonságosabb 

törvényei szerint. 

 A feszületen XIII. századi Krisztus-szobor: szimmetriája hangsúlyozza és 

egy emberi vonással gazdagítja a templom mértéktartó harmóniáját. Minthogy a 

főapszis kissé elkülönülő terében, három ablak fényétől megvilágítva áll a 

kereszt, az építők szándéka szerint önkéntelenül is magához vonzza a tekintetet. 

És ezen a helyen is megvan az a „valami”, ami elcsendesülésre késztet, imára, és 

önvizsgálatra. Mintha a struktúra aláhúzná Isten jelenlétét, bár Ő mindenütt 

jelenvaló, de ezeken a helyeken szinte karnyújtásnyi közelbe kerül. Sokáig 

időztünk itt, mostmár ideje indulni. 

 Több templomot nézünk még meg: az Ermita de Santiagót (ez egy kicsit 

elhanyagoltabb, szintén romanikus, de valahogy túl szögletes: nem olyan 

kiegyensúlyozott, inkább egy kissé esetlen), aztán San Pedrót (ez – a 

változatosság kedvéért – gótikus, de van itt néhány Mengsnek, és Riberának 



 

 

tulajdonított festmény, meg egy XVI. századi Zarándok Szent Jakab), és végül a 

Santa María del Castillót (nevét a várról kapta, aminek maradványaira 

ráépítették, s az egyik oltárképet gyaníthatóan a híres galíciai mester: Fernando 

Gallego festette). 

 Az egyik téren San Telmo* szobra áll: kissé megzöldült, jókora 

bronzszobor. A Szent kereszttel a kezében áll egy teknőnyi méretű bárkában, - 

nyilván épp a hajósokat áldja meg, tudniillik az ő védőszentjük. 

 Beugrunk a postára (épp nyitva találjuk! – „Ez is az Út csodája!” – 

kántálja Dóra), hazaküldöm a Bibliámat, mert ugyan „nem csak kenyérrel él az 

ember”, de lelki épülésemnél jelen pillanatban fontosabb a testi erőnlét 

fenntartása, és rettenetesen fáj a vállam, ez a Biblia meg fél kiló. 

Naplórészletekkel, brosúrákkal, képeslapokkal együtt majd’ egy kilót tesz ki a 

csomag, - nagy „megkönnyebbülés” ez nekem. Mivel épp zeniten áll a Nap, hát 

miért is nem vánszoroghatnánk tovább? A szokásos „nagyszerű” időzítéssel, 

ugyebár… 

 Fertályórányi poroszkálás következik, kiépített „zarándokösvényen”: a 

főúttal párhuzamosan kőzúzalékkal felszórt utacskán. A táj sima, mintha frissen 

vasalta volna valami óriás. Természetesen sehol egy fa, vagy bokor. Balra, a 

túlsó oldalon – már a búzaföldön belül – kápolna áll: Ermita de San Miguel, 

romanika és gótika közötti átmenet. Kisebb, mint a legtöbb ház errefelé, és 

magátólértetődő, hogy zárva van. 

 Mai etap vége: megjöttünk: ez itt Población de Campos. Mivel ma már 

elég templomot láttunk, elemi lustaságból rögtön a refugióhoz megyünk. (Két 

hatágyas szoba, külön női és férfi tusoló, a konyhában nem csak működő tűzhely 

van, de még edények is! – csupa luxus.) 

 François már aggódott, hogy hol a csudában voltunk ilyen sokáig. Hja, 

kérem, nálunk első a lelki táplálék, meg a kultúra, de azért – puszta 

véletlenségből – némi testi táplálék is akad nálunk: főzünk. Hogy, hogy nem, 

François-nak van egy megkezdett doboz bora, ebédhez ihatunk egy pohárral, 

azután hosszas – estébe nyúló – beszélgetésbe kezdünk: a francia nemzeti 

gőgről, a fiatalok helyzetéről, Istenről, hitről, művészetekről, utazásról, jövőről, 

„nemzeti karakterről”, férfi-nő viszonyáról, előítéletekről… (Dóra közben 

elhanyatlott egy ágyon, és úgy is maradt pár órán keresztül. Szegény François 

úgyis csak kapkodta a fejét, hogy melyikünkkel beszéljen angolul, melyikkel 

spanyolul.) 

 Levezető sétaképp megnézzük a Magdaléna parókiatemplomot 

(szokványos: gótika, meg barokk toldás-foldások belül), a kis Virgen del 

Socorro kápolnát, azután – hagyományos sorrend – iszunk egy pohár sört a 

bárban. 

 Még viháncolunk egy kicsit, csendben üldögélünk az udvaron, de aztán 

feltámad az esti szél, a hűvös hidegre változik, bemegyünk. 

 
* San Telmo: Pedro González Telmo, 1190-ben született itt, Frómistában, a tuyi katedrálisban temették el, 

később szentté avatták. A hajósok, és tuyi egyházmegye patrónusa. 



 

 

 Bent nagyhangú biciklisek kártyáznak (ők nem szoktak elfáradni), 

François persze megint honfitársakra akadt, velük társalog. Rajtunk meg erőt 

vesz valami fáradt kedvetlenség, hát korán lefekszünk, holnap úgyis kemény nap 

vár ránk. 

  

 



 

 

„Senki vendége vagyok, napom végéhez érve. 

Előttem a végtelen éj, és fáradt vagyok.” 

(Rabindranath Tagore: A Kertész) 

 

Población de Campos – Calzadilla de la Cueza 
(kb. 32 km, 17. nap) 

 

 

 Kora reggel indulunk: hosszú út vár ránk. Megint a műösvényen 

megyünk, áthaladunk Villoviecón, az Ucieza-folyón, aztán egy darabig a folyó 

mentén visz az út. 

 Villarmentero szokványos kis falu, de érdemes benézni a Tours-i Szent 

Márton parókiatemplomba, mert van egy érdekes részlete: a mudéjar* stílusú 

kazettás mennyezet. 

 A műösvényen kis kitérőt teszünk: bemegyünk Villalcázar de Sirgába: 

már messziről hívogatott különös temploma, a Santa María la Blanca (XIII. 

század). A Templomosok hűbérbirtoka volt a település, gondolom, nem véletlen 

hát, hogy a templom ilyen kiemelkedően szép és furcsa alakú (jó építőmestereik 

voltak!): csupa szöglet, az egész szinte egyetlen vártorony, széles lépcsőn kell 

felmászni a bejáratig, ami borzasztó magas csúcsív alatt helyezkedik el, a 

homlokzatot pedig szemkápráztató, sziromszerű rózsaablak uralja. 

 Csak a hozzáértő számára felmérhető értékű ez az építészeti gazdagság, 

szakértelemmel ötvözött művészi arányérzék: az épület román és gótikus stílus 

közötti átmenet, latin kereszt alaprajzú, három hajós, precíz ívű 

keresztboltozattal, oszlopai inkább magas oszlopkötegek, a csúcsívek szinte 

észrevehetetlen szelídséggel olvadnak a mennyezet bolthajtásaiba. 

 A Fehér Szűz (Virgen Blanca) ülő kőszobra igen híres: (már említettem, 

hogy erről a Szűzről írt X. Alfonz a Cantigasban) azt rebesgetik, hogy sok 

zarándok neki köszönheti gyógyulását, akik pedig már-már reményüket vesztve 

tértek vissza Compostelából, mert Szent Jakab sem tudott rajtuk segíteni. 

 Egy legenda szerint – ismerős lesz a sztori – hajdanán egy fiatalembert 

azzal vádoltak, hogy az épülő templomból ellopott valami értékes sarokkövet, 

vagy valami ilyesmit, ezért aztán fel is akasztották, de a Szűz tudta, hogy 

ártatlan, úgyhogy gyorsan a lába alá helyezte az említett sarokkövet, így a fiú 

életben maradt, ártatlansága isteni bizonyítást nyert, és még a hiányzó kő is 

megkerült. Így ment ez akkoriban… 

 A Santiago kápolnában gótikus síremlékekben III. Ferdinánd (a „Szent”) 

hozzátartozói nyugszanak: ötödik fia, Fülöp infáns (róla azt mesélik, hogy 

szoros kapcsolatban állt a Templomosokkal), és felesége, Leonor Ruiz de 

 
* mudéjar stílus: „A 13-15. században spanyol földön virágzó, gótikus elemekkel átszőtt mór keverékstílus az 

építészetben és az iparművészetben.” (Idegen szavak és kifejezések szótára) 



 

 

Castro. Szinte megelevenedni látszanak rajtuk a faragott jelenetek: temetési 

szertartás, életképek, rengeteg emberalak… Szép munka! 

 Szemben egy nagy ház van, homlokzatán a Santiago Lovagrend 

címerével. Ezt a házat nem is olyan régen még a „Zarándokok Házának” 

nevezték, valószínűleg hospital lehetett valamikor. 

 Nagyon szeretik itt a zarándokokat, már régi krónikás zarándokok is 

dicsérték a villasirgaiakat, és mondák jártak szájról szájra olyanokról, akiket 

Isten megbüntetett a vendégszeretet hiánya miatt: egy szövőnek lebomlott a 

posztója, mert nem adott vizet egy zarándoknak, egy asszony kezében kővé vált 

a kenyér, mert megtagadta azt a zarándoktól, egyszer egy egész utca égett le, az 

utolsó házat kivéve, mert egyedül ott fogadtak be éjszakára négy zarándokot. 

 Az az igényes Aymerich Picaud is azt állítja a kódexében, hogy aki 

vendégül lát egy zarándokot, az nem is csupán magát az Apostolt, hanem 

személyesen az Urat szolgálja. És az itteniek nagyon tudják ezt: állítólag egy 

Pablo nevű fogadós ingyen ad ebédet és „zarándoklikőrt”, de mi sajnos nem 

találkoztunk don Pablóval, ezért szedhetjük is már a lábunkat Carrión felé, mert 

csak ott tudunk enni. (Sziesztázni is fogunk: majd este hatkor megyünk tovább 

onnan, ugyanis megint szabad ég alatt töltjük az éjszakát: „fedelünk” az Encina 

lesz – a szótár szerint ezt magyarul „kocsánytalan tölgynek” hívják -, az 

egyetlen fa 16 km-en, még Calzadilla előtt, merthogy ott nincsen refugio.) 

 Híres város ez: egy hatalmas (-kodó) leóni nemesi család, a Beni-

Gómezek hűbérbirtoka volt, akik távolról sem voltak grófok (azaz „condes”), 

épp csak üggyel-bajjal sikerült felkapaszkodniuk az uborkafára. Viszont jól 

tudtak nősülni: a fáma szerint ők vették el a Bajnok Cid (Rodrigo Díaz de Vivar) 

két lányát, és ezzel máris a nagy spanyol hősi eposz, a Cantar de Mio Cid 

szereplőivé, jobban mondva antihőseivé váltak. Az ének rájuk vonatkozó része 

arról szól, hogy ők gonoszul bántak újdonsült feleségeikkel mindjárt a lagzi után 

– akiket mellesleg pusztán a dús hozomány miatt vettek nőül -, aztán persze erre 

Cid dühös lett, és erélyesen „rendreutasította” Carrión „grófjait”, meg 

mindenféle szellemes módon bebizonyította, hogy az a két balfácán micsoda 

hitvány, gyáva féreg, és az egész udvar rajtuk röhögött attól fogva. Hogy ez a 

két lányának miként vált javára, azt senki sem firtatta, és persze az eposzból az 

sem derül ki, hogy mi lett a két „grófnéval” később, vagy hogy miért bántak 

velük úgy a férjeik, stb. Magunk közt vagyunk, hát bevallom: én személy szerint 

nem kedvelem Cidet, mert szerintem egy tipikus, hülye kasztíliai macho, de 

amúgy mindenki lelkes rajongója, mert mégiscsak ő Spanyolország – ill. 

Kasztília – nemzeti hőse. 

 Eléggé népes város volt ez már a középkorban is, fontos kereskedelmi, 

gazdasági központ lett, igaz, hogy azért erősen függött a szomszédos 

Sahagúntól.  

 A múlt században a napóleoni seregek alaposan feldúlták Carriónt, s főleg 

a műemlékek (közülük is a templomok) sínylették meg az inváziót. 



 

 

Némelyiknek a restaurációja máig sem fejeződött be, vagy fedezet híján el sem 

kezdődött. 

 Carrión híres szülöttei: Dom Sem Tob (jó kis név!) rabbi, az 1355-ös 

kiadású Consejos e documentos (mondjuk „Tanácsok és iratok”) szerzője. (Itt 

bevallom műveletlenségemet: még sose hallottam róla, - akit jobban érdekel, az 

járjon utána, én ma már eleget mentem!) És a másik: don Iñigo López de 

Mendoza (azaz Santillana márki), irodalmi zseni (1398-1458). 

 Nos, ennyi fül- (vagy fal-) szöveg után botorkáljunk beljebb. Itt mindjárt a 

Szent Klára Kolostort találjuk (XIII. századi, hadd nem mondjam milyen stílusú, 

robusztus kis épület), ami arról nevezetes, hogy Assisi Szent Ferenc itt szállt 

meg zarándok korában. Van egy múzeuma is, melynek leghíresebb – merthogy 

állítólag legszebb – darabja a Piedad („Kegyesség”), egy borzasztóan híres 

szobrász: Gregorio Fernandez remekműve. De a többi se kutya: vannak itt 

kéziratok, daloskönyvek, szobrok, bútorok, és egy hírneves apáca: Luisa anya 

festményei, akinek számos csodát tulajdonítottak halála után. 

 Sok templomot nézhetnénk meg hosszú sziesztánk alatt. A Beléni 

Miasszonyunkat, a San Juliánt (ő hospitalero volt valamikor réges-régen), és a 

Szent Ferencet. Ezek legyenek fakultatív programok, mi inkább az evést és 

pihenést választjuk helyette. 

 De semmiképp se hagyhatjuk ki a városfal tövében levő Santa María del 

Camino templomot, ami ugyan egy kissé kopottas, mállott, de kedves – ismerős 

– legenda tartozik hozzá: a vérbő arabok elég szellemes adórendszert dolgoztak 

ki, melynek egyik jellegzetesen keleties eleme volt az emberadó: Carrión is 

évente száz szűzzel tartozott valamelyik emírnek. (Képzeld el a korabeli 

népsűrűséget, és máris érteni fogod, hogy nem erkölcsileg kifogásolták a népek 

ezt az adófajtát, hanem főként azért, mert hosszú évek alatt ez már a 

népszaporulatot veszélyeztette.) Egyszer aztán a Szent Szűz csodát tett, már nem 

emlékszem pontosan, hogy mi is történt, úgy rémlik, hogy valami megvadult 

bikák törtek kis és kergették szét az adóbehajtókat, s attól kezdve megszüntették 

ezt az adót. Ennek örömére építették a XII. században ezt a zömök kis 

templomot. 

 A másik templom a Szent Jakab. Ezt azért kell látni, mert egyrészt 

megejtő hangulata van, másrészt mert a XII. századi homlokzati frízen 

részletesen kifaragott apostolokat láthatunk, középen a Pantokrátort, az 

Uralkodó Krisztust, ami elég ritka, mert amúgy inkább bizánci jelkép. Az 

archivolton azt a 24 vént ábrázolták, akik az Apokalipszis leírása szerint az 

Utolsó Ítéletkor Jézus mellett fognak állni, és rajtuk kívül még több emberalak 

reprezentál különféle munkákat, játékokat, csatajeleneteket. Szóval ez is egy 

olyan hely, ahol órákig elnézelődhet az ember, és még tanul is belőle. 

 A refugio előtt füves-fás tér van, itt ebédelünk, aztán szunyókálunk, meg 

François-val beszélgetünk. (Próbálja felvázolni a jövőmet, látván, hogy az én 

képességeimet meghaladja a feladat, pedig részben azért vagyok itt, hogy erre a 

kérdésre is választ kapjak.) 



 

 

 Dóra a templom oldalánál furulyázik, François narancsokkal 

zsonglőrködik, sajtosdoboz tetejébe dobtak „csalinak” pár durót, s várják, hogy 

„megfialjon”: hátha valami járókelő értékeli a produkciót. De, sajnos nem. 

François elindul négykor, megbeszéltük, hogy a Fa alatt találkozunk. Dóra még 

marad a fal tövében egy kicsit, én meg a „depiben”, aztán mi is útnak eredünk. 

  A városból kifelé menet megpillantjuk a furcsa, hideglelős hangulatot 

árasztó San Zoilo kolostort, és ezúttal bemegyünk. 

 A kórdobai mártír, San Zoilo relikviáinak építtette a XI. század elején 

Gómez Diaz gróf a monostort, amit száz évvel később cluny befolyás alatt álló 

bencések vettek át. Később a „legvonalasabb” jezsuitáké lett, s az ott folyó élet 

ihlette Ramón Pérez de Ayalát, az asztúriai írót nagy – jezsuitaellenesnek 

minősített – regénye, az „AMDG” (Ad Mayorem Dei Gloriam) megírására. 

 Az eredeti romanikus épület nem maradt fenn, csak a ráépített reneszánsz 

kolostor. Ezt Juan de Badajoz tervezte 1537-ben, és némelyek szerint egyike 

Európa szobrokban és faragványokban leggazdagabb kolostorainak. (Én még 

nem láttam az összes európai kolostort, de elhiszem, már csak azért is, mert itt 

az építőkön valószínűleg kitört a „horror vacui”, és szinte egyetlen 

négyzetcentimétert sem hagytak faragatlanul, díszítetlenül. Tehát ezt felülmúlni 

többé-kevésbé fizikai képtelenség.) A folyosó oszlopfőin mindenütt szobrok, a 

mennyezeten ahol csokorba gyűlnek az ívek, faragott fejek brossként fogják 

össze őket, mint rakoncátlan szövet ráncait, mindenhonnan arcok figyelnek, és 

minden egyes oszlopon koponya hanyagul keresztbe vetett lábszárcsontokkal… 

Na, innen a hátborzongató érzés: az ember libabőrös lesz, s nem csak a kőfalak 

hűvösétől: mintha fenyegető tekintetek követnének, mintha rossz szándékú, 

nyughatatlan kísértetek kószálnának láthatatlanul a termekben. 

 A temploma is szép, kifinomult, de bizony képtelen lennék imádkozni itt! 

A sekrestyében fura festmény: valami tortúrát, vagy kivégzést ábrázol, 

méghozzá szadista kéjjel kidolgozva a részleteket, és az a félelmetes az 

egészben, hogy annyira élethű a kép, hogy nem szabadulhatok az érzéstől: ez 

fénykép értékű, mert valós – írjam, hogy „eleven”? – modellek alapján dolgozott 

a festő! 

 Aztán ott vannak a carrióni infánsok is, vastag kőkoporsókban, 

olyanformán elrendezve, mint ahogy gondos gazdasszony takarosan eligazgatja 

a befőtteket a kamrapolcon… 

 Mindebből valami perverzitás árad, nekrofília, szadizmus, vagy ki tudja 

mi. Bárki készítette is, elég beteges ízlése lehetett, s jónéhány csúnya, ferde 

hajlama. Holtak nevei, szenvedő arcok képe, néma fenyegetése a refrénként 

ismétlődő koponyáknak (nincs köztük egyforma!, mind egyedi darab): te is 

meghalsz! Valami idegborzoló kéjelgés a szenvedésben, tobzódás a halálban, 

valami sötét iszonyat hatja át az egész épületet. Pedig szép, szépnek kéne 

látnom, és valóban: engem lenyűgöz ez, szeretném átérezni – nem számít, hogy 

még a csontjaim is dideregnek tőle -, hogy megértsem. 



 

 

 Kifinomult aberráció, s hozzá hatalmuk, pénzük is volt. Jobb nem 

elképzelni, hogy miket művelhettek ezek a „grófok” itt! Túl halkan suttogták el, 

s akkor még alig is figyeltem rá: nem szerették, sőt, gyűlölték, rettegték uraikat a 

carrióniak. Olyasmit rebesgettek, hogy még a mórok is jobbak voltak náluk, 

mert azok összeszedték a száz szüzet, aztán odébbálltak, de „ezeknek” semmi 

nem volt elég… Mostmár kíváncsi lennék a részletekre, de hát elszalasztottam a 

lehetőséget. Majd legközelebb mindent megtudok. 

 Most háromcsillagos hotelként működik a kolostor nagyobbik szárnya. 

Nem tudom: mások nem érzik, hogy itt úgy szivárog a falakból a nyirkos 

iszonyat, mint máshol a nedvesség? Dóra már vonszolna kifelé, rángat, hogy 

menjünk már, siessünk erről az elátkozott helyről kifelé, mert itt démonok 

vannak. Ha már egy közgazdasági programozó matematikus is így beszél… Hát, 

álljunk tovább! 

 A régi római úton (Vía Traiana) megyünk újra. Innentől kb. 20 km-en át 

megint a „semmi” vár: körben búzaföldek és legelők. Már lejjebb szállt a Nap.  

 A Carrión-folyótól majdnem 5 km-re van a Santa María de Benevívere 

Apátság. Gondozott park sövénye mögé rejtett romos épület. 1065-ben 

alapították a Szent Ágoston Rend kanonokjai, és zarándok-hospital is volt 

valaha. 

 Marad az út, a léptek, a kövek, a por, a végtelen horizont. Egy csenevész 

bokor árnyékában François üldögél. Cigarettázik, és persze szomjas. Megitatjuk, 

és együtt megyünk tovább. Próbálok valami haladósabb tempót diktálni, de túl 

kedvetlenek és fáradtak vagyunk hozzá. Pedig már alacsonyan jár a Nap, jó 

volna sietni, ha a Fa alatt szeretnénk tölteni az éjszakát. 

 Egy juhász hajtja el nyáját. A felvert por függönyén át nézzük, ahogy 

lassan a késődélutáni homályba vész az alakja, sötét felhőként gomolygó 

birkáitól körülfolyva. 

 Tüskés kórókat hintáztat a szél, susog a pusztai fű, itt-ott tölcsérbe perdül 

az álmosan lebegő homok. Nincsenek fák, csak Traianus Útja, és a lépteink. 

Még mindig fülledt a levegő. 

 Meg-megállunk, hosszabb pihenőket tartunk, el-elbeszélgetünk, „néha 

csak úgy magunk elé nézünk…”, valahogy nem akaródzik menni. Töprengős 

nap ez a mai: súlyos gondolatok nehezítik el a testünket, és talán a mögöttünk – 

és előttünk – levő majd’ félezer kilométer súlya is. 

 De aztán lassan felgyorsulunk: hajszol az idő. Kezd hígulni a földből 

felszálló meleg, erősödik a szél, ide-oda lökdös, fáradt lábunk meg-megbotlik a 

kiálló köveken. 

 Valahol a láthatár peremén elkezd sötétedni. A sötétség, mint vízben 

ülepedő hamu, lassacskán lehullik, s az alkonyatba alig-alig keverednek meleg 

színek: az ég peremén még az a szellőrózsa-szín is olyan távoli, szinte hűvös. 

 Miután feljön az esthajnalcsillag, tudjuk, hogy hamarosan szitálni kezd a 

harmat – itt éppen van: a Carrión, meg a távolabbi öntözőcsatornák miatt -, és 

nemsokára beköszönt az igazi éjszaka. 



 

 

 Már majdnem sötét van, amikor megpillantjuk a magányos Encinát. 

Letérünk hozzá az Útról, vetkőzünk, öltözünk, pakolgatjuk a holminkat: 

készülődünk a lefekvéshez. Elhelyezkedünk a hálószákokban. A pulóvert, 

hosszúnadrágot egyelőre csak odakészítjük, mert ha már most felvennénk – ami 

nem esne rosszul -, akkor nem lenne mit felvennünk hajnalban, amikor igazán 

hideg lesz. 

 Épp elaludnánk, mikor felfedezem délkelet felé az óriási narancssárga 

teliholdat: mindhárman felugrunk, hogy jobban lássuk, fényképezünk (olyan 

felesleges!), izgatottan bámuljuk a soselátott csodát. 

 Ezután persze nem lehet aludni, pláne mikor hatalmas bagoly röppen fel a 

fáról. Dóra csak a Micimackóból vett Bagoly körülírása révén tudja 

elmagyarázni François-nak az angol „bagoly” szó jelentését, s ettől kezdve 

közösen ismert rajzfilmek zenéit énekelgetik, egymás szavába vágva meséljük 

gyermekkori kedvenceink históriáit. 

 Éjfél után győz a fáradtság mégis: két óra körül elalszunk. 

 

 



 

 

„…valamilyen oknál fogva előre haladsz, nem nézel se jobbra, se balra, csak 

előre, meg le, a földre, a gyalogútra, eszedben sincs letérni, erre-arra nézelődni, 

a gyalogút üres, poros, megszokott, unalmas, és csak egypár gyomnövény övezi. 

Nem csinálsz mást, csak haladsz, de iszonyú lassan, lehet, hogy az egész 

egyébként pár félóra, de most nem, órákba telik az egyetlenegy lépés 

megtételének egyetlen mozdulata is, és nincsen semmi, ami figyelmedet arról a 

lépéssorozat-mozgáskombinációról egyetlen fontosabb villanásnyira elterelné, 

rutinos olajozottsággal figyelsz a mozgás folyamatára.” 

(Nagy Krisztina leveléből) 

 

 

Calzadilla de la Cueza – Sahagún 
(kb. 24 km, 18. nap) 

 

 

 Későn ébredünk: a Carriónból indulók már javában mennek el mellettünk, 

nevetve figyelik ébredezésüket. Hideg volt a hajnal. Reggelink egy doboz tej, 

nem sok. Fél tízkor kerekedünk fel, túl későn. 

 Egy óra múlva azonban már Calzadilla bárjában üldögélünk, forró 

tejeskávét kortyolgatva. 

 Szokás szerint a reggeli lapokat nézegetjük: követjük az atlantai 

eseményeket (már négy aranyunk van! Hajrá, magyarok!), úgyhogy már lassan 

amerre járunk, mindenki értesül a magyar eredményekről, akkora ovációval 

ünneplünk minden győzelmet. Aztán, mikor a spanyol válogatott megverte a 

magyar vízilabda csapatot, agyon is cikiztek minket, bár egy kocsmárosnak 

megesett a szíve rajtunk: szinte mentegetőzve mondta, hogy a magyar csapat 

jobb, csak most a spanyoloknak szerencséjük volt…) 

 A báron kívül nem sok érdekes dolog van itt: a templom (San Martin, 

XVI. század), ami a régi Santa María de las Tiendas Kolostorra épült – hajdani 

nagy apátság és a Santiago Lovagrend által fenntartott hospital – és régészeti 

ásatások eredményei szerint valahol a föld alatt egy római település romjai. A 

szomszédos Quintanilla de la Cuezában már feltárták a leleteket, és mondják, 

hogy nagyon szép mozaikokat találtak köztük. Kitérő lenne elmenni oda, hát ezt 

is csak hírből „ismerjük”. Millán Bravo útikönyve kitűnő forrás. 

 Késő délelőtt indulunk tovább, valószínűleg mára is kinéz egy napszúrás, 

tekintve, hogy ettől kezdve minden faluban megállunk vagy fél órára: erőt vett 

rajtunk a lustaság, meg a hőség. Az itteniek már megszokhatták volna, de ők se 

bírják jobban, mint mi. Mindig csak a kocsmárosok vigyorognak így délidőben: 

nekik nagy hasznot hoz a „zarándok-biznisz”. Ha itt laknék, én is olcsó bárt, 

fogadót nyitnék a zarándokoknak, meg én is zarándokbotokat, 

zarándokkulacsokat, zarándokkalapokat, zarándokkagylókat árulnék. 



 

 

 Lédigos valószínűleg Kasztília legporosabb, legfülledtebb faluja, a legyek 

számában is nyilván dobogós helyen van. (És állítólag La Mancha százszor 

rosszabb!) A parókiatemplomot Santiagónak hívják, unottan konstatáljuk ezt is. 

 Terradillos de los Templarios nevével némileg felcsigázza az 

érdeklődésemet: ez is a Templomosok hűbérbirtoka volt. Az útikönyv szerint 

erre már nem utal semmi jel. Csacsiság: az egyik házban lehet olcsón enni, inni, 

aludni és ingyen pihenni a fügefa árnyékában, vizet inni és beszélgetni a 

házigazdával, aki alighanem maga is templomos lovag, inkognitóban. Guillermo 

nyugodt, jóságos és bölcsnek tűnik, meg erősnek, pedig igencsak öreg már, de a 

szeme fiatal. A ház pecsétje is csodaszép: egy templomos lovag van rajta. De a 

lakásban is számos, a Templomosokra utaló jelet, tárgyat, szimbólumot láttunk. 

(Visszafelé jövet is betértünk ide, kaptunk enni-inni, pedig mondtuk, hogy nem 

tudunk fizetni: egyetlen durónk sincs már. Ezt a családot sem szabad elfelejteni: 

jó emberek.) 

 Kis falvakon ballagunk át: Moratinoson (itt folyna az Arroyo de los 

Templarios, a „Templomosok Patakja”, ha nem volna kiszáradva) és San 

Nicolás del Real Caminón (ez utóbbi szintén a Templomosoké volt). 

 Itt megint egy „láthatatlan” patakon (Río Sequillo) kelünk át és egy óra 

múlva León Provinciába érkezünk. Már látszik Sahagún, de még nincs az olyan 

közel, sajnos. 

 Ha tennénk egy kis kitérőt, megnézhetnénk egy kápolnát (Ermita de 

Nuestra Senora del Puente), ami – neve is erre utal – a Valderaducy-folyón 

átvezető románkori híd közelében van. A kápolna mudéjar stílusú, messziről 

csak magas harangtornya vonja magára a figyelmet. Nem megyünk el odáig: 

elfáradtunk. 

 Végre Sahagúnban vagyunk! Szerencsére a refugio közel van. Turisztikai 

Hivatal és előadócsarnok is egyben. Előtte modern, stilizált Szent Jakab szobor, 

elég idétlenül néz ki, de aranyos azért. Hatalmas új épület, csak egy nagy hibája 

van: 500 pts-t kell fizetni a szállásért, viszont van meleg víz a tusolóban, ez 

megér annyit. (Visszafelé különben sem fizettünk: aláírtunk egy nyilatkozatot, 

hogy nem fizetünk – „Indoklás: nincs pénzünk.”, és nem volt semmi gond, 

maradhattunk.) 

 Tartozom egy vallomással: én Sahagún összes műemlékét és templomát 

csak kívülről láttam. Ugyanis mindháromszor úgy érkeztem ide, hogy inkább 

voltam holt, mint eleven és valahogy ilyenkor csak az életbenmaradásra tudok 

koncentrálni. Azért ne csüggedj, hűséges zarándoktársam: ma is lesz „mese” a 

városról – történelem, kultúra, szentek, meg minden, ami szökött! 

 Sahagún nevének eredete meglehetősen homályos. Feltételezik, hogy 

etimológiailag San Facundóra* vezethető vissza. Egy régi római település – 

Camala – romjain épült fel. 904-ben határozta el III. Alfonz, hogy a környék 

 
* San Facundo: a szájhagyomány szerint a leóni centúrió, San Marcelo és felesége, Santa Nonia fia volt, 

valamikor az i. század I-II. század táján élt e provinciában. Legionárius lett, akit azért végeztek ki társai, mert 

áttért a keresztény hitre. 



 

 

központjává teszi a várost: koronabirtokaként jelentős anyagi támogatásban 

részesítette, privilégiumokat, megkülönböztető jogokat – fuerókat – 

adományozott, kolostort építtetett, melynek szerzeteseitől cserébe csupán annyit 

kért, hogy legyenek segítségére a terület újratelepítésében és gazdasági-

kulturális fejlesztésében. A megkezdett munka folytatása VI. Alfonznak 

köszönhető, akiről már tudjuk, hogy a nagy egyházi reformok tevékeny híveként 

szívesen együttműködött a Cluny Apátság bencés szerzeteseivel, sok esetben 

onnan hozattak papokat is. (Ehhez nyilván hozzájárult az is, hogy felesége, 

Constanza éppen onnan, Burgundból származott.) A híres cluny apátok közül 

kiemelkedett Bernardo de Sedirac, aki 1085-ben Sahagúnból került az éppen 

visszafoglalt Toledó érseki székébe és számos fontos egyházmegye püspöke 

úgyszintén ebből a városból származott. 

 A Sahagúni Apátságra támaszkodva erősítette meg itteni hatalmát VI. 

Alfonz, majd a terebélyesedő városnak további fuerókat adott, így elősegítette a 

külföldiek (gaszkonyiak, bretonok, németek, angolok, burgundiak, normandok, 

provanszok, lombardok stb.) betelepülését. Közülük természetesen sok 

zarándokként érkezett ide, aztán jobb sorsot remélve, itt maradt. 

 1085-ben VI. Alfonz megépíttette a napjainkban is használatban levő 

hidat, a Puente de Cantót, így megkönnyítette a kereskedők és zarándokok útját. 

 A Sahagúni Apátság a Camino de Santiago leghatalmasabb és 

legbefolyásosabb apátsága: birtokai a Guadarrama-folyótól a Kantábriai-

hegységig terjedtek. Kulturális központként is helytállt kolostora: messze földön 

híres scriptoriuma volt, ahonnan rengeteg értékes kézirat került ki szebbnél 

szebb miniatúrákkal díszítve. Nevezetessé vált óriási fogadója révén is, mely 60 

ággyal rendelkezett (ez abban a korban, mikor még a szegényebbek nagy része 

puszta földön vagy pokrócon, szalmazsákon aludt igen nagy luxusnak 

számított), több mint harmincezer liter búzával és annak tárolására szolgáló 

gigantikus hordóval (Cuba de Sahagún). Több hírességet, későbbi szentet is ez a 

hely nevelt: az ágoston rendi Sahagúni Szent Jánost (1430-1479), aki e város és 

Salamanca patrónusa lett; a ferences rendi Sahagúni Bernát testvért (1499-

1590), a modern antropológia atyját és Mexikó legnagyobb hittérítőjét, aki az 

indiánok életét tanulmányozta és nyelvtankönyvet is írt számukra az ő 

anyanyelvükön; a bencés Pedro Ponce de Leónt (1514-1584), a siketnémák 

oktatásának úttörőjét. Mindhármuknak szobrot állíttatott a város. 

 A Katolikus Királyok azonban inkább a valladolidi San Benito Apátságot 

támogatták, ezért Sahagún Hírneves kolostora Valladolidtól kezdett függeni, 

fokozatosan elveszítette előjogait is. Mindezek ellenére még a XVIII. században 

is egy virágzó egyetemet tartott fenn. 

 Ám a XIX. század végképp betetőzi az Apátság hanyatlását: az egyházi 

javak kisajátítása, majd sorozatos tűzvészek (a legutóbbi 1918-ban volt) 

pecsételik meg sorsát. A Santos Facundo y Primitivo Apátságból siralmas 

romok maradtak csupán: a XIX. századi torony és a XII. századi San Mancino 

Kápolna. 



 

 

 Van itt egy csigalépcső is, amely a régészeti feltárások nyomán egyenesen 

a rég letűnt múltba kanyarog: minél lejjebb ereszkedünk, annál régebbi korba 

érkezünk. Azok a kőlapok, ahol a régészek megtorpantak, a VI. századból valók. 

 Amit mi a városból ma láthatunk, az csak a felszíni, legvékonyabb réteg. 

Az alapján, ahogy ma kinéz Sahagún, bizony nem gondolná az ember, hogy 

évezredes múltra tekint vissza ez a hely: legtöbb temploma alig párszáz éves, 

netán múltszázadi csak, mindenütt modern épületek emelkednek, régi házakat se 

nagyon találunk, az egész egy teljesen huszadik századi városnak látszik. 

 A torony, aminek kapuja alatt holnap kimegyünk majd Sahagúnból, 

hiábavaló igyekezettel kéri számon az erre járóktól dicső múltját: mi is – mint 

oly sokan mások – közönyösen fogunk átsétálni rajta, épp csak egy futó 

pillantásra méltatva díszesen faragott szobrait, címerét, timpanonját. 

 Viszont megérne egy hosszasabb látogatást a benedek rendi apácák 

neoklasszikus stílusú Santa Cruz („Szent Kereszt”) kolostora, ami egy gazdag 

múzeumot fogad magába. Itt aztán tényleg a város múltjának legszebb emlékeit 

csodálhatjuk meg! Festményeket, az ötvösművészet remekeit (aranykelyheket, 

ereklyetartókat, feszületeket), díszes oltárképeket (van köztük egy 

churriguereszk* stílusú is), római kori márványkádat (egy tömbből csiszolták!), 

faragott kőszarkofágokat, szobrokat (köztük egy gazdagon ezüstözött Zarándok-

Madonnát a XVII. Századból), gobelineket és a kolostor templomában VI. 

Alfonz és négy feleségének (Alberta, Inés, Constanza, Zaida) egyszerű 

kőkoporsóit. 

 Az útikönyvek szerint érdemes megnézni a többi egyházi épületet is: a 

San Tirso templomot (romanico-mudéjar* stílusú, a XII. századból), a San 

Lorenzo templomot (gótico-mudéjar, XIII. század), a Convento de la Peregrinát 

(a „Zarándok-Szűz Kolostora”, XIII. század), a San Pedro de las Duenas 

monostort (hatalmas, hosszú téglaépület, XVI. század), és Sahagúni Szent János 

kápolnáját (XVI. század). 

 A mudéjar stílusú templomok egészen furcsán hatnak a megszokott román 

vagy gótikus épületek után: vörös téglából vannak, lépcsőzetes, lapos tetejű 

tornyuk van. Csupa egyenes és derékszög az egész, sok-sok hosszúkás ablakkal, 

némelyiken annyi a rés, hogy áttetszőnek tűnnek. Tényleg különleges 

kontrasztot képez a téglavörös az ég mélykékjével. De nekem mégsem 

tetszenek. Valahogy idegenszerű ez a stílus itt. Érdekes: talán ez az egyetlen 

város az Úton, amiről soha egyetlen fényképet sem készítettünk. 

 Szóval városnézés helyett sokáig ázunk a meleg zuhany alatt, aztán 

megintcsak sokáig tobzódunk vacsorázáskor is (saláta: sajt, tonhal, paradicsom, 

hagyma, sárgarépa, spárga, konzerv-zöldségekkel kiegészítve, sóval, borecettel, 

 
* churriguereszk stílus: José Shurriguera (1665-1725) spanyol szobrász-építészről elnevezett barokk irányzat, 

jellemzője a festőien dekoratív ornamentika. 

 
* A mudéjarról már tudjuk, hogy iszlám behatást jelent a képzőművészetben. Az építészetben fontos 

megkülönböztető jegye, hogy a kővel szemben előnyben részesíti a téglát és a fát. Ez a korabelitől jelentősen 

elütő stílusjegy teszi egyedivé Sahagún templomait, s általuk az egész városképet. 



 

 

olívaolajjal és hozzá a szokásos dobozos helyett valamivel igényesebb 

vörösbor), és még sokáig elbeszélgetünk utána. 

 Lefekvéskor eszembe jut a tavalyi éjszakánk ugyanitt: a szállásunk a 

hatalmas nagy épület „galériáján” van, lent tágas nézőtér és színpad. És éppen 

koncert volt – akkor Szent Jakab Napján voltunk itt, úgyhogy ünnepelt a város: a 

helyi zenekar a Magyar Táncokat is előadta, mi meg idefenn hallgattuk, még 

meg is hatódtunk tőle. 

 Most csend van, csak a zarándokok motoszkálnak: nagy a tömeg, a 

sosefáradt biciklisek közül sokan elmentek kirúgni a hámból és persze eléggé 

meghangosodva érkeznek vissza késő este. Hol van már a régi 

zarándokmentalitás, mikor még mindenki tekintettel volt a másikra és hagytuk 

pihenni egymást! 

 A gyalogos zarándokok azért most is csendben vannak: a többség már 

álomba zuhant a nehéz nap után. 

 Azt hiszem, „zuhanok” én is… 

 

 



 

 

„Visszatérni oda, / ahol sohase jártam. / Mivel nem volt, semmi sem 

változott. / Az asztalon (a kockás terítőn) félig üres 

pohárt találtam, mibe / nem töltöttem soha. 

Maradt minden ugyanúgy, / ahogy sohase hagytam.” 

(Giorgio Caproni: Visszatérés) 

 

 

Sahagún – Reliegos 
(kb. 31 km, 19. nap) 

 

 

 A biciklisek még zajosabban kelnek, mint ahogy este lefeküdtek, így hát 

az ébresztő is megvan. Nagy nehezen feltápászkodunk és talpra állunk (8-10 

vízhólyaggal ez is szép teljesítmény kora reggel!), gyorsan bekapunk valami 

sajtos kenyeret, liter tejet és indulunk is. 

 Hosszú hídon megyünk át a Cea-folyó felett, ez a mi Alfonzunk Puente de 

Cantója, ami – mondja az útikönyv – 1992-ig Sahagún egyetlen hídja volt. 

Hiába no, amit Alfonzék építettek, az többnyire maradandónak bizonyult! 

 A túloldalon híres mező jön: a Lándzsák Mezeje. Nagy Károly és Roldán 

az Aigoland nevű szaracén vezér csapatát üldözték, s ebből nagy-nagy csata 

kerekedett. Az Isten nevében hősi halált halt keresztények lándzsáiból fák nőttek 

ki, s azokból lett az itteni erdő. 40000 vitéz veszett oda, köztük Roldán papája, 

don Milón is. (Ja, meg Nagy Károly paripája.) Legalábbis a legenda így meséli. 

Mindenesetre az erdő itt van, szépen zöldell a forróság ellenére is. 

 Calzada de Cotónál kettéágazik az út. Az egyik rövidebb, ez egy 

műösvény, hófehér zúzalékkővel, ötméterenként egy-egy platánfa-csemetével, 

két kilométerenként fehér kőpadokkal, kőasztalokkal, kőkereszttel, 

kőoszlopokkal, s mindez a sivár, üvegsík „semmiben”. A másik hosszabb: 

egyetlen község – Calzadilla de Hermanillos – érintésével egészen Mansilla de 

las Mulasig vezet, tehát 37 km lenne, köves dombok közt a kietlen pusztában. 

Mi a rövidebbet választjuk, mert az van sárga nyilakkal kijelölve és a víz (a 

Víz!) miatt is: félek a szomjúságtól és ebben a hőségben ezzel nem lehet 

viccelni. Amúgy is „fájunk” és már induláskor fáradtak vagyunk, marad hát a 

műösvény, nevetséges „pihenőhelyeivel”. (Ugyan ki állna meg a préri 

legkellősebb közepén, tűző napsütésben csak azért, hogy egy napégette fehér 

padra leüljön, ahonnan a „panorámát”: a töküres búzasivatagot lehetne 

bámulni?! Valami értelmesebb dologra is költhették volna azt a pénzt, amibe ez 

került.) 

 A fák ültetését helyeslem, bár én azt már nem fogom megérni, hogy ezek 

árnyékot adjanak, de szép gondolat volt igazán. Mindegyikhez kisujjnyi vékony 

gumicsőben szivárog a víz folyamatosan, hogy ki ne száradjanak. Nagy 

beruházás ez is, azt hiszem. 



 

 

 Szaporán szedjük a lábunkat – hát amennyire ilyen sántán lehet -, hogy 

mihamarabb szabaduljunk ettől az ideőrlő monotóniától. Az egyhangú csendben 

csak kavicscsikorgás hallatszik, szinte visszhangzik a fejünkben a némaság, 

karcolja retinánkat a semmibe vesző, fehér horizont. (Egy fickó egyedül járta be 

azt a 60 km-t, ami ilyen műösvényből áll és azóta sem tudott leszokni arról, 

hogy a cipőjével beszélgessen…) 

  A kavicsok ahhoz elég aprók, hogy a szandálomba belemenjenek (az 

alattomos rohadékok mindig pontosan valamelyik gyulladt vízhólyagba tudnak 

belevájni!), de ahhoz nem, hogy kényelmes járás essék rajtuk. Bármilyen 

évezredes hagyományokra tekint is vissza itt az útépítés (Via Zacharias etc. – 

kötelező kelet-nyugati útvonal még anno, a római Birodalom idején), még lenne 

mit tanulniuk. Csak azt nem értem, hogy miért építenek itt, az Úton minden 

zarándokoknak készülő dolgot a zarándokok véleményének kikérése nélkül? 

 Én például remek utat tudnék elképzelni: mondjuk legyen kétcenti vastag 

tavalyi eukaliptusz-avarból, árnyas erdőben vezessen, mindenfelé gyönyörű 

spanyol hapsik kínálgassák a behűtött malagabort, legyenek itt-ott kényelmes 

franciaágyak (lehetőleg baldachinos!), ínycsiklandó ételek terüljasztalkán, éteri 

zene szóljon, ezer színben ragyogjon felettünk a szivárvány, meg a csillagos ég 

egyszerre legyen légkondicionálás is, lágy szellő sodorjon édes illatokat, 

kilométerenként legyen ötcsillagos refugio pezsgőfürdővel és gyógymasszázzsal 

stb. Vagy legyen igazi penitencia az út: felszórva százas szögekkel, 

üvegszilánkokkal, izzó parázzsal, jeges sárral, másfél méteres, buja 

tövisbozóttal, legyen hozzá perzselő napfény, szikes föld, kiszáradt kutak, 

bomló zarándoktetemek, sós vizű pocsolyák (langyosan!) vagy hetes eső, 

cuppogó, húszcentis sártengerrel, felhőnyi szúnyoggal, bögöllyel, heti egyszeri 

hideg étellel, s az is romlott szardíniakonzerv legyen és közben tökéletesen 

felhangolt kabócák sivítsanak üveghangon… De ez az út se nem élvezet, se nem 

penitencia, ahol most járunk. S közben ilyen víziók lefestésével múlatjuk a 

nálunk is lassabban vánszorgó időt vagy a halálról elmélkedünk vagy Dante 

Pokláról, esetleg a deriválásról, szintaxisról vagy különböző szentek minél 

kínosabb mártírhaláláról… Szóval jól megvagyunk, bár ezen a tájon és ezen az 

úton járva esténként már lyukas ötduróst se adnék az elménk épségéért. 

 Bercianost a XII. században telepítették be, méghozzá Bierzóból hozattak 

ide telepeseket. Van egy Ermita de la Virgen de Perales, meg egy 

parókiatemplom, reneszánsz Keresztelő Szent Jánossal, és a falu úrnőjének, 

doña Leonor de Quinonesnek a síremlékével. 

 Valahol itt, a puszta határban történt egy „sztori”, amit Domenico Laffi 

kollégánk mesél Viaggio a San Giacomo c. útleírásában: békésen mendegélt itt a 

társaival, egyszercsak egy halott zarándokot találtak, már pont megkezdték a 

farkasok a hullát, de aztán ők kihívták a bercianosi papot és eltemették rendesen 

a pórul járt sorstársukat. (Khm, sorstársunkat…) Szent Jakab azóta nyilván 

intézkedett: a farkasok rég kihaltak innen, úgyhogy a mi tetemünkön biztosan 

nem fognak holmi bercianosi ordasok lakmározni. De ezt előszeretettel szoktam 



 

 

elmesélni, ha erre járunk. Bűbájos história, nem? Persze ma már nem olyan 

kemény egy ilyen zarándokút sem, mint a régi szép időkben! 

 Nagy sokára El Burgo Raneróba érünk. Ez se cáfol rá a nevére: 

„Békásvár” valóban zengett a brekegéstől tavaly nyáron. 

 A falu híres szülötte a XV. századi sahagúni apát, építész és szobrász. 

Pedro del Burgo. (A sahagúni bencés kolostor múzeumában van egy őt ábrázoló 

szobor, amit a tanítványai készítettek: nem túl jóképű fickó!) 

 A boltban bevásárolunk, a refugio konyháján főzünk, sziesztázunk és csak 

délután indulunk tovább. 

 13 km-en át megint ráérünk a halál és az élet nagy kérdésein töprengeni, 

de leginkább már csak lehorgasztott fejjel poroszkálunk. Fejemen vizes 

törölköző – Eső után köpönyeg: napi betevő napszúrásom alighanem megvan 

már -, fáj a lábam, leégett a karom és a lábam és legszívesebben leülnék a porba 

nyafogni. Azok az aberráltak járnának erre, akik csinálták ezt az utat! 

 Na jó, gyerünk tovább, vezekeljünk, ki tudja, milyen bűnök terhelnék 

különben a lelkiismeretemet! Lehet, hogy hiábavaló úgyis az egész: 

egyfolytában bűnös gondolatok járnak a fejemben – fogjam a napszúrásra? -, és 

szerintem csak azért nem gyarapítjuk bűneink listáját, mert jártányi erőnk sincs 

hozzá. 

 Közben kinyitjuk az úti borunkat – jelen funkcióban „fájdalomcsillapító” 

– aztán egy kissé beletörődőbb hangulatban rójuk a kilométereket tovább. 

 Ahol az Út keresztezi a vasúti síneket, van megint egy pad, most 

csakazértis leülünk és nézzük a „nagybüdös Semmit”, meg az elballagó 

tehervonatokat. Az egyik villog egyet a reflektorával a tiszteletünkre. A 

következőnek már magunktól integetünk, a mozdonyvezető kihajolva int vissza 

– legyen jó napja neki is: utánakurjantunk egy „Holá”-t, aztán feltápászkodunk, 

pedig úgy elüldögélnénk itt szerintem egész éjszaka: néha intenénk a 

vonatoknak, elméláznánk a szentek életén és szörnyű mártírhalálán hajnalig. 

„Na, menjünk, mielőtt előjönnek a farkasok!” – gyerünk tovább! 

 Este kilencre érünk Reliegosba. Hosszú idő óta ez az első falu, ahol 

egynél több utca van, máris eltévedünk, de végül megtaláljuk a refugiót. 

 Odabenn épp vacsoráznak, még pont be tudunk kapcsolódni a 

„programba”. Mindenki itt van: François, José Luis, Toni, a katalánok… 

Mindenki üde és pihent: persze, ők már délután óta itt vannak. 

 Sokáig beszélgetünk, Aztán felmegyünk aludni. Sokan vannak, hát csak a 

földön jut hely. Nekem édesmindegy, tőlem szögeságy is lehet, csak a lábaimon 

ne kelljen állni-járni! 

 A fejem még csak félúton van a vízszintes felé, de már alszom is. 

 

 

 

 

 



 

 

„Kijátszani az időt / csak nekik van hatalmuk, / megszökni egy kis időre, 

és csillagokul / a halhatatlanság / terébe lépni, / a megélt létezés 

feledhetetlen ízébe…” 

(Kajetan Kovic: Csendélet) 

 
 

Reliegos – León 
(kb. 26 km, 20. nap) 

 

 

 

 Mindenki hajnalban kel – még sötét van odakinn – hát mi is. És 

meglepően gyorsan elindulunk: már alig várom, hogy Leónba érjünk! (Az a 

város, de legfőképpen a Katedrális az egész Út legfontosabb állomása 

számomra. Hogy miért van ez így, azt majd elmondom, ha odaérünk.) 

 Bő óra múlva már Manxilla de las Mulasban vagyunk. Hála Istennek itt 

végetér az a borzasztó műösvény. Sajnos, már most tudni lehet, hogy még ezt is 

visszasírjuk egyszer… 

 A boltívét vesztett Santiago Kapun át lépünk be. (Akik a másik úton 

jöttek, azok az Arco de la Concepción alatt haladnak át, a nyugati bejárat felől, 

míg mi délről.) 

 Mansilla de las Mulas történelmi város: már a rómaiak is egy egészen 

jelentős méretű települést találtak itt, mikor ideértek. Ők persze nyomban utakat 

építettek keresztül-kasul a vidéken, s azok egyike máig megmaradt – annak 

nyomán érkeztünk mi is: a kelet-nyugati katonai és kereskedelmi útvonal. 

Később ennek egyik csomópontja, úgynevezett „állomása” – mansión – lett 

Mansilla. Fontos hely azért is, mert az Esla-folyó itteni hídja volt messze földön 

az egyetlen átkelési lehetőség. Márpedig az Esla nem olyan, mint a legtöbb itteni 

folyó, amin bárki átcaplathat, feltéve, hogy nem bánja, ha derékig vizes lesz. 

 Furcsa játékot űztek az etimológiából a helybeliek: tudományos feltevések 

szerint a város neve a mansión („tartózkodási hely”) szó kicsinyítőképzős 

alakjából származik, de a népi 2logika” csavarintott egyet a dolgon: szerintük a 

név alapja mano en silla („kéz nyeregben”), s ennek eredménye lett a város 

címere is ez: nyereg felett egy kézfej. A mula pedig öszvért jelent. Hogy ez hogy 

jön a képbe, azt végképp nem értem, de valószínűleg a – fontosabb úti 

megállóhelyeken rendszerint bérelhető – teherhordó öszvérekre utal vagy talán 

az itt megrendezett nagy állatvásárokra. 

 A X. században itt is szükség volt újratelepítésre, s az ehhez járó fuerókat 

II. Ferdinánd leóni király adományozta a városnak 1181-ben és várat is 

építtetett, s hozzá magas kőfalakat a település védelmére, amelyek azóta is 

szilárdan állnak. Négy kapu nyílik a városfalon: a már említett Puerta de la 

Concepción, a Puerta Castillo, az Arco de Santa María és az Arco de San 

Martín. Ezek meglehetősen romosak, felső ívük hiányzik. Néhány helyen a 



 

 

fogadott bástyák is megvannak még. Ez határozza meg a városképet is: Mansilla 

messziről bevehetetlen erődítménynek tűnik, és jóval nagyobbnak is, mint 

amekkora valójában. 

 Ráérünk a városon belül is mászkálni egy kicsit, hát magátólértetődő, 

hogy megnézzük a templomokat, egyéb műemlékeket. 

 A San Martín és a San Nicolás de Bari eléggé romos állapotban vannak, 

gyakorlatilag néhány fal maradt csak belőlük. Sajnos ugyanilyen a San Agustín 

és a San Adrián kolostor is. A két régi hospital, a Sancti Spiritus és a Santiago 

már csak dokumentáció formájában „léteznek”: megvan mindkettő 1570-es 

házszabálya. 

 Viszont a városfalakon kívül a XVII. Századi Santa María parókia-

templom és az Ermita de Nuestra Senora de la Gracia (ő Mansilla patrónája) 

teljes épségben vannak, bár egyik se bizonyul feledhetetlen látványnak. (Mert 

elkényeztetett minket az Út a maga romanikus-gótikus felséges csodáival, így 

persze nem nagyon hat meg egy-két romos fal vagy egy „fiatalka” kétszázéves 

templom.) 

 Megtekinthetjük a Papok Malmát is, aminek megvan a régi-régi 

galambdúca, ilyet még úgyse láttam. (Most se fogok: nem találjuk.) 

 Az egyik teret Justina la Pícarának hívják és nem is véletlenül: 

érettségizett embernek tudnia kell, hogy mi az a „pikareszk regény”: afféle XVI. 

századi kalandregény, gunyoros-realisztikus stílusban adja elő a főhős 

csavargásait, kalandjait. Nos, az egyik ilyen műfajú alkotás főszereplője ez a 

Justina – véletlenül nő a főhős, ez se semmi! – aki fogadót nyitott éppen itt és 

szívesen látott bárkit, aki jól fizetett a vendéglátásért. 

 A románkori hosszú hídon át megyünk ki a városból. A folyónak 

köszönhetően olyan ez a rész, mint egy oázis a sivatagban: nyárfák, fűzfák 

szegélyezik a partot és van fű, ráadásul zöld, meg bokrok, zöldellő kukoricás. 

Bizony nem nagyon akaródzik visszatérni az okkersárga búzapusztaságba… 

 Az útikönyv szerint érdemes volna egy „pár kilométeres” kitérőt tenni. 

Négy nevezetesség is található a környéken: az első a Santa María de Sandoval: 

egy ciszterci kolostor, amely azon a területen áll, amit VII. Alfonz 

adományozott udvarnagyának, Ponce de Minerva grófnak és feleségének, 

Stefániának. Maga a gróf építtette a kolostort, amikor több éves rabság után 

visszatért a muzulmánok földjéről – ez egy irdatlan nagy, későgótikus 

épületegyüttes. 

 A második műemlék egy közel ezer esztendős rom: Lancia, ami az 

asztúriaiak utolsó erődítménye volt, egészen addig, míg ie. 26-ban a luzitánok el 

nem foglalták a Kantábriai Háború során – csak néhány térdig érő falmaradvány 

mező kellős közepén, 

 A harmadik látnivaló egy mozarab stílusú kolostor, a San Miguel de 

Escalada, amit kórdobai szerzetesek építettek a X. században – nagyon szépek a 

virágmotívumokkal díszített oszlopfői. 



 

 

 A negyedik pedig ismét egy ciszterci kolostor, a Santa María de Gradefes, 

ami a XII. század végén készült – ez alapján már könnyedén elképzelhető a 

stílusa. Sajnos mi ezeket sem láttuk, de – x-edig fogadkozás – legközelebb meg 

fogjuk nézni, ha erre járunk. 

 Háromheti gyaloglás után egyre türelmesebbé válik az ember: már nem 

érzünk sürgető vágyat, hogy valahová megérkezzünk. Életformánk a járás, a 

vándorlás, az Út. Nem zavar, hogy órák alatt tesszük meg nagy fáradtság árán 

azt a 20-30 km-t, amit szinte néhány perc alatt megtehet az ember kocsival, nem 

zavar, hogy „egynapi” utat egy hónap alatt járunk be. 

 Ó, hányszor futtattam végig az ujjamat a térképen: keresztül az Ibériai-

félszigeten! Mikor először tettem meg ezt – az első utamat tervezgetvén – nem 

értettem: miért tart ez olyan sokáig? És miért lesz belőle életreszóló élmény? 

Hisz csak egy kedélyes kirándulás lesz, vagy nem? Hát nem. Életem egyik nagy 

tévedése volt ez. Végighúztam az ujjamat egy arasznyi papírfelületen és persze 

nem fáradtam bele… Aztán megtettem egy „kétcentis” szakaszt belőle négy nap 

alatt, és majdnem belepusztultam. Utána aztán már tétován, hitetlenkedve futotta 

be az ujjam (reszketve) a térképen berajzolt „arasznyi” utat: hát lehetséges 

egyáltalán végigjárni ezt? Egyetlen kurta hónapocska alatt? 

 És amikor másodszor tértem haza majd’ kéthónapi gyaloglás-utazgatás 

után, dühösen csaptam be az atlaszt: hiszen ezen semmi sincs! Barna, ahol hegy 

van, de ki látná ebből a sajgó izületeket, remegő izmokat, vérző körmöt, gyulladt 

vízhólyagokat, didergést esőben, süvítő szélben? Zöld, ahol síkság van, de ki 

tudná ebből elképzelni azokat az izzó, végtelen napokat, hólyagosra égett bőrt, 

literszámra csorgó verítéket, azt az okkersárga sivatagot? Kék, ahol tenger van, 

de ki tudja, ha még maga nem látta, hogy milyen kék az Óceán, hogy milyen a 

Végtelen? Ceruzával kihúzva az útvonal, de bárki másnak az csak egy fekete 

vonal, míg én éveket öregedtem ott hetek alatt, majdnem minden megtörtént 

velem, ami mással talán egy hosszú élet alatt sem. 

 És mikor a csaknem háromhónaposra nyúlt harmadik útról hazatértem, 

hiába néztem a térképet: nem láttam azokat a hamis barna, zöld és kék színeket, 

sem a ceruzavonal feketéjét, hanem újraéltem a tizedmilliméterenként 

megelevenedő Utat. Az az arasznyi ceruzavonal már szimbólum lett: „arasznyi” 

utaim, amelyek hosszabbak mégis, mint az „arasznyi” életem. 

 Hát most megyünk a „ceruzavonalon”, ahol sárgásbarna a térkép színe, 

talán „két-három milliméternyire” vagyunk Leóntól és már megint hőség van, és 

már megint éhesek vagyunk, és már megint fáj a lábunk, és már megint fáradtak 

vagyunk, és nemhogy a nap, de tán még ez a perc is végtelen hosszúra nyúlik 

így. 

 Több falun megyünk át, ezek közül csak Villarentére figyelünk fel: itt 

hosszú-hosszú híd van, legalább húszíves. Különböző korok igényei és a folyó 

változó vízállása szerint toldozták-foldozták. Most nem látunk vizet alatta, 

pazarlásnak tűnik ez a rettenetesen elnyújtott híd, csak így: egy kiszáradt, sekély 

folyómeder felett. 



 

 

 A León előtti utolsó helység – Valdelafuente – kilométereken át 

türelmesen követi a főútvonalat, nyilvánvaló, hogy azon „élősködik”. Azután 

kisebb emelkedő következik, két hegy közötti nyeregben haladunk, de ez sincs 

alacsonyan: valamivel 1200 m felett járunk. Portillo-hegynek hívják, holott 

inkább völgyszerű. Szélesívű kanyarba fordulunk a végén és lépésről lépésre 

feltárul León látképe. 

 Még legalább öt-hat kilométerre van a Katedrális, de öröm már az is, hogy 

a tornyai idelátszanak. Alig tudom levenni róla a szemem: úgy vonz, mint 

máskor az utcai kutak csobogó vize. 

 És közeledünk: Ez itt „lent” már León. De nem türelmetlenkedünk (ahhoz 

túl meleg van), először azt a sportcsarnokot keressük meg, ami a szállásunk lesz, 

s mivel az ötig zárva van, beülünk egy bárba. Kipihenten szeretnék a 

Katedrálishoz érni, valahogy felkészíteni magam előtte erre az „ünnepre”. Igen, 

erre az Ünnepre… 

 Amíg itt üldögélünk, mesélek egy kicsit a városról. León – ahogy Millán 

Bravo útikönyve meséli – egy római katonai helyőrségből született. Galba hozta 

létre hispán kontingensekkel, még i.sz. 69-es trónralépése előtt. Egy nagyjából 

550 x 350 m-es téglalap volt a „város”, minden oldalon egy-egy kapuval: 

katonai „szabványméret”. Párszáz év múlva persze jöttek a germánok, az északi 

hadjárat során Muza foglalja el Leónt, utána I. Alfonz foglalja vissza a VIII. 

században. (Hagyományos forgatókönyv, nem?) I. Ordono, majd III. Alfonz 

újratelepítik, újjáépítik. Immár jöhet a felvirágzás! Jön is: II. Ordono az Asztúr-

Leóni Királyság fővárosává teszi 915-ben. Nem sokáig tart azonban a nagy 

virulás: 988-ban megérkezik Almanzor a maga kegyetlen muzulmán seregeivel. 

Úgyhogy lehet megint újjáépíteni, helyrepofozni. Ez a feladat V. Alfonzra vár. 

Ez idő tájt nem csupán befolyásos királyi székhely León, hanem egyenesen a 

legfontosabb keresztény város az Ibériai-félszigeten. Mégis, Kasztília és a Leóni 

Királyság egyesítésekor elveszti fővárosi rangját. 

 A zarándokok számára kis kitérőt jelent eljönni idáig, de ez eleinte 

szükséges volt, mert León volt az egyetlen jelentősebb város messze környéken, 

később pedig már végképp nem bánta senki azt a pár kilométerecskét, miután 

felépült a Bazilika és a Katedrális, na meg a szebbnél szebb hospitalok. Ettől 

kezdve a város fejlődése töretlen volt. Ma is a provincia fővárosa, ennél fogva 

adminisztrációs, gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi és kulturális központ. 

 Domenico Laffi (maga is zarándok) így írt a városról 1673-ban: „…León 

felé indultunk, ami 3 mérföldnyire* van, és déltájban értünk oda. A városba 

érkezvén rögtön a Püspökhöz fordultunk, hogy a dimisoriumot aláírja, és … 

elmentünk a katedrálishoz, ami nagyon szép és régi, de nem annyira, mint a 

burgosi… Itt valóban sok régi épületet látni, mert ez a város az egész Leóni 

Királyság metropolisza, ahol maguk a Királyok laknak. Elég sok kolostor van, 

mind barátok, mind apácák részére. Falakkal van körülvéve és egy síkságon 

 
* mérföld: 5,57 km 



 

 

fekszik. A nyugati részén folyik egy nagy folyó, és a partján áll egy nagyon 

nagy Hospital, mely a folyóra néz, San Marcosnak neveztetik és van egy szép 

temploma, ahol a papok élelmet adnak a zarándokoknak. És reggel elmentünk 

misét mondani a San Isidoróba… és nekünk adtak háromhavi perselypénzt… 

Majd ismét a városban sétáltunk, ami valóban igen szép, nagy és gazdag. Itt egy 

nagyon nagy piacot tartanak, ahol mindenféle áru megtalálható.”* – így látta 

Leónt egy XVII. századi zarándok. 

 Noshát, elolvastuk az útikönyveket, megittuk a sörünket, ettünk tapas 

(sörkorcsolya) gyanánt egy kis kagylót, pihentünk is közben, úgyhogy felkapjuk 

a hátizsákokat, aztán elsétálunk „toronyiránt”. Lehet nézni közben a sétálóutca 

fényűző kirakatait, a velünk ellentétben jólöltözött embereket, az öt-hat 

számjegyű árakat, modern csillogását egy gazdag nagyvárosnak. Az árnyas, 

szűk utcából kilépünk egy szélesebbre, végigömlik rajtunk megint a forró 

napfény. Innentől aztán félre a tréfát, a könnyed, laza hangnemet! Mert ez a 

hely, ahová most érkezünk, tényleg más. 

 Szívszorongva várom, hogy megpillantsam végre a legszebb templomot, 

amit életemben láttam. (Körülbelül így várhatja egy szerelmes, hogy 

viszontláthassa a kedvesét. Félek – még most is, hogy „csak” írnom kéne róla – 

hogy cserben hagynak a szavak és értelmetlen dadogásba fullad az egész 

„vallomásom”, pedig már két éve fogalmazom, már két éve keresem hozzá a 

legszebb szavakat… Már két éve keresem a szavakat: hiába.) 

 Hát megérkeztünk. Itt állunk a Katedrális előtt… Mi is mondhatnék? A 

szavak olyan gyengék, üresek, szegények… Vagy épp dagályosak, túlzók, 

díszesek e pőre szépség előtt. Hiába készültem erre a percre, hiába látnám 

százszor, ezerszer is: mindig bénító, torokszorító Csoda, amihez én csak 

térdenállva közelíthetnék. Mindannyiszor könnyes lesz a szemem, és csak 

bámulok (sós vízben lebegő, álomszép látomás), porban csúszó féreggé törpülve 

közeledek felé: leküzdhetetlen erővel vonz, de visszatartana a félénkség: 

méltatlan vagyok és törpe az én lelkem ekkora csodához… 

 Itt azt érzem, amit bármennyiszer adatik megélnem, mindig átformál, és 

átformálja az életemet is: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj!” És 

mégis megtörténik velem: újra és újra rámtalál az Isteni Kegyelem! Talán itt 

még inkább, mint bárhol a világon. Én nem tudom ennek a helynek a titkát, de 

az bizonyos, hogy itt gyakrabban történnek csodák. 

 Ez a Katedrális nem szép, nem gyönyörű, nem csodálatos, hanem 

egyszerűen ez a felmagasztosult, megdicsőült alázat, a leghalkabb, 

legcsendesebb s épp ezért legvalódibb Tökéletesség. 

 Hogy szép-e? Szép, mint a legmeghatóbb, legnagyszerűbb, legőszintébb, 

legünnepélyesebb himnusz. Szép, mint a szabadság. Szép, mint a megbocsátás. 

Szép, mint a kegyelem. Szép, mint a gyász. Szép, mint az ünnep. Szép, mint a 

születés és a halál. Szép, mint a titkolt szerelem. Szép, mint a fájdalom. Szép, 

 
* Az idézetet Millán Bravo útikönyvéből „loptam” és fordítottam. 



 

 

mint az elragadtatás. Szép, mint a fény és árnyék testvérisége. Szép, mint a 

hatalom. Szép, mint a végtelen. Szép, mint a feltámadó remény. Szép, mint a 

vigasztalás. Szép, mint a törvény. Szép, mint az idő és mint az időtlenség. Szép, 

mint Isten létezése. Szép, mint a parttalan örökkévalóság… Hogy valóban szép-

e? Én nem tudom… 

 Még ne lépjünk be, jó? Álljunk meg egy kicsit előtte, járjuk körbe, 

csodáljuk meg a tornyait, boltíveit, támpilléreit, rózsaablakát, szobrait, a 

faragásokat, a dísztornyocskákat a gólyákkal, a kapuk és ablakok csúcsívét, a 

máriaüvegeket, az egész lenyűgöző architektúrát. Formák tékozló gazdagsága, 

mértéktartó tökéletesség, magasztos egyszerűség… Minden szó sántít, 

reménytelen… 

 És bent végképp elnémít a rácsodálkozás: tágas, magas belső tér, hosszú, 

karcsú oszlopok, színes üvegablakok homályos szivárványfénye, kifejező erejű 

szobrok, festmények… Mikor még kevesen tudtak olvasni, szobrokba, képekbe, 

színekbe, formákba „írták” a bibliát, hogy a legszegényebb, a legtudatlanabb is 

„el tudja olvasni”, meg tudja érteni. És matériába öntötték a korukat, a hitüket, 

erejüket, reményeiket, kétségbeesésüket, rajongásukat, bűnbánatukat. Minden 

amik-akik voltak, amit éreztek vagy tudtak, anyagi formában jut kifejezésre itt. 

 Megrendítő élmény belépni ide, valósággal földre taszít a föléd boruló 

nagyság. Ez is olyan hely, ahol le kell térdelni, ahol fejet kell hajtani, ahol 

önkéntelenül is imádkozni kell… Porba sújt a bűnbánat és felemel a kegyelem: a 

Katedrális tiszta magasságaiba nézve éppen azt a megbocsátó, gyengéd, de 

hatalmas parancsot hallod: „Emeljétek fel szíveteket!” És itt a szív először 

tényleg saját hibáinak, bűneinek, kétségeinek, tévedéseinek, mulasztásainak 

mélyébe száll alá, hogy azután túláradó kegyelemmel felemelkedhessen 

Istenhez… Itt érzem azt, hogy én parányi vagyok és Isten hatalmas, de 

egyszersmind azt is érzem, hogy az Ő nagysága engem is felemel. Én nem 

tudom mi ez, de azt hiszem, hogy valami egészen nyilvánvaló, szépséges Csoda. 

És soha nem felejtem el, hogy ez itt megtörtént velem. 

 Millán Bravo ezt írja: „A Santa María de la Regla Katedrális a francia 

inspirációjú spanyol gótika mesterműve. Építése a XII. században kezdődött, 

azon a helyen, ahol a római város termálfürdői, II. Ordono palotája és a 

romanikus katedrális állt. Latinkereszt formájú, háromhajós templom, 

deambulatóriummal, sugárirányban öt apszissal, amelyek további kápolnákra 

oszlanak. Belül csodálatos a trifórium magasságában levő több mint száz nagy 

ablak fénye. Az ezeket fedő máriaüvegek talán a legjellegzetesebbek – 

szépségük miatt – ezen a hatalmas, gyönyörű épületek, amit nem hiába ismernek 

’Pulchra leonina’-ként.” De ezek csak szavak, a Katedrális nem ez. Ennél jóval 

több és persze leírásban meg sem közelíthető. Látni kell! Ott lenni, bemenni, 

órákat tölteni el odabent, körbejárni kívül-belül ötször, tízszer, százszor… És 

még talán ennyi is kevés. 

 Még az iménti katarzis hatása alatt, szinte kábultan lépünk ki az erős 

napfénybe. Megerősödve jöttem ki, de valahogy út lépkedek még mindig, mint 



 

 

az alvajáró. Tiszta, lágy, puha lebegés ez, pedig muszáj visszatérni a 

„valóságba”. 

 Aznap este már csak vacsoráztunk, beszélgettünk a többiekkel, aztán 

sokáig forgolódtunk a tornacsarnok kemény padlóján, mire elaludtunk. 

 Hogy mégis teljes képet kapj, kolléga, Te is a városról, megpróbálom 

röviden összefoglalni a benyomásaimat, ismereteimet León műemlékeiről. 

Csonka lesz így ugyan az élmény (hisz előfordult ez már máskor is, ugye?), de 

azért mégiscsak valami. Bocsásd meg hát a töredékességet, felületességet, 

hanyagságot: mögöttünk van félezer kilométer, előttünk ki tudja hány – 

bevallom: fáradt vagyok ma este… 

 A városba egy XVII. századi hídon keresztül érkeztünk, az volt a Puente 

Castro. (Utalván az ókori zsidó castrumra, ami itt volt, s amit a XII. században 

leromboltak.) Jó kis híd ez, ne hagyjuk ki a felsorolásból! 

 Emlékezzünk meg a városfalakról – van belőlük III. századi római és 

XVI. századi is – azok is hasznos szolgálatot tettek a városnak. Kapukat 

nyitottak rajtuk, hogy a zarándokok akadálytalanul, kerülő nélkül érkezzenek a 

Bazilikához. Ezek közül fontosabbak: a Puerta de Santa Ana és a Puerta 

Moneda. Ez utóbbin át egyenesen a Santa María del Mercado templomhoz érünk 

(XII. század), melyben a Virgen del Camino (León patrónája) szobrát láthatjuk, 

meg gótikus „kutyuskákat” az oszlopfőkön és szép ablakrácsokat. 

 Másik közeli templom a San Marcelo*, XVI. századi. Bent a neves mester, 

Gregorio Fernández szobrait csodálhatjuk meg, és a főoltáron egy ezüsturnát, 

mely a templom névadó szentjének földi maradványait tartalmazza. 

 És megérkeztünk a Szent Izidor Bazilikához (Real Basílica de San 

Isidore), amit 1063-ban szenteltek fel a célból, hogy befogadhassa Hispánia 

püspökének relikviáit, melyeket a királyi pár, I. Ferdinánd és doña Sancha 

kívánságára Sevillából hoztak ide. Nevét pedig onnan kapta a Bazilika, hogy 

Szent Izidor állítólag mindenféle csodákat művelt itt a hozzá forduló 

zarándokokkal. Van egy négyszögletes tornya, a Kakastorony. Nevezetes az 

északi bejárata, amit az Esteban Mester által készített szobrok (a Bárány és a 

Bűnbocsánat) tesznek különösen értékessé. 

 Még az alapító királyok határozták el, hogy ezen Bazilika kriptájában 

építtetnek Királyi Panteont. Ez el is készült: mennyezetét olyan sűrűn díszítik a 

szebbnél szebb XII. századi freskók, hogy emiatt a „Spanyol Romanika Sixtus 

Kápolnájaként” emlegetik a művészettörténészek. A freskók fehér alapon 

szürke, okker, sárga és vörös színűek, az Újtestamentum és az Apokalipszis 

egyes jeleneteit mutatják be, valamint egy különleges kalendáriumot, mely 

mezőgazdasági tevékenységek formájában ábrázolja az esztendőt. 23 uralkodó 

holtteste nyugszik itt. Mesélik, hogy amikor II. Fülöp megépíttette a maga El 

Escorialját, s elkezdte oda gyűjtögetni a királyok földi maradványait, lemondott 

 
* San Marcelo: a VII. Légió centúriója volt, aki keresztény hite miatt halt mártírhalált a III. században, itt, 

Leónban. 



 

 

arról, hogy ezt a 23 koporsót is odavitesse, amikor meglátta a gyönyörű 

Panteont. 

 „Mellesleg” a San Isidoro kincstára egyike a leggazdagabbaknak 

Európában: itt őrzik Szent Márton miniatúrákkal ékes Bibliáját, Szent Izidor 

pénzesládáját, doña Urraca kelyhét, Carrizo elefántcsont feszületét stb. 

 A Monasterio Hostal de San Marcos valaha zarándokszálló volt „Krisztus 

szegényeinek befogadására”, ma pedig előkelő, színvonalas luxushotel (a nem 

éppen szegény turistáknak). A telket még doña Sancha királyné adományozta 

1151-ben a „szükséget szenvedők ellátására”. Fel is épült a tervezett hospital. 

1513-ban Katolikus Ferdinánd és a Santiago Lovagrend építtette meg a jelenlegi 

épületet a régiből, a régihez. A hosszan elnyúló építmény egy zarándokszállóból 

és egy kétszintes lakórészből állt. Fényűző platereszk stílusú a kolostor, melynek 

külső dízsítőelemei (Mórölő Szent Jakab a bejáratnál, faragott zarándokkagylók 

tömege a falon, keresztek stb.) egyértelműen utalnak az alapító Rendre. Belül 

múzeum van, ahol mindenféle régiséget láthat az, aki nem sajnálja a belépőre a 

pénzt: régi szőnyegeket, festményeket, órákat, faliszőnyegeket, faragott 

asztalokat, miegymást. Előtte elegáns, gondozott ágyásokban mindig élénk színű 

virágok nyílnak, s erről is csak az jut eszembe, ami sok más spanyol 

műemléknél szokott: el kell ismerni, hogy ezek aztán megbecsülik, amijük van! 

 Nagyon romos a San Salvador del Palat del Rey, ami egy X. századi 

mozarab stílusú monostor. A San Isidoro építése előtt királyi panteon volt. 

 Világi épületek közül kiemelkedő jelentőségű a Casa de Botines: Gaudí 

neogótikus alkotása, ami a múlt század utolsó évtizedében készült. A Mester 

eredeti stílusa természetesen nyomot hagyott a leóni építészek művészetén is, de 

a jellegzetes leóni hangulat sem maradt hatástalan Gaudíra. A szürkésfehér, 

tornyocskás épület meglehetősen kirí a városképből, de jó értelemben: friss 

színnel gazdagítva azt. (Sajnos magántulajdon, így csak kívülről lehet 

megtekinteni. Vajon kinek volt pénze ezt megvásárolni?!) 

 „Elég szép” a Városháza is (1677-ben épült), barokk-klasszicista 

homlokzattal. (Nekem ugyan nem tetszik, mert túlcicomázták, de attól még 

szép.) 

 A Guzmánok Palotája XVI. századi, mostanság a tartományi képviselők 

üléseznek itt. A belső udvar állítólag „elbűvölő”! 

 A Luna grófok palotájából csak a XIV. századi homlokzat (a Bazánok és a 

Quinónok fegyverei vannak rajta kifaragva), egy nagy, három csúcsíves balkon, 

és egy XVI. századi torony maradt meg. 

 Prado márki palotája sem járt jobban: abból már csak a XVII. századi 

homlokzat áll. Egyébként nem látogatható: magántulajdon. 

 Vannak persze más – „csak” múltszázadi – épületek is, de olyanokat 

itthon is látni. És az aréna, a Plaza de Toros is elengedhetetlen „kelléke” egy 

nagyvárosnak, de az természetesen nem önmagában érdeke, inkább a benne 

tartott bikaviadal izgalmas látványosság. (Minden külföldi számára ez a 



 

 

„legspanyolabb” jellegzetesség, de sajnos, már ezek színvonala sem a régi. 

Legalábbis a spanyolok úgy mondják.) 

 Nos hát, ennyi volt a „fiktív városnézés”. Valójában mindezt megnézni 

kb. 4-5 nap lenne időben és 20-25 km térben. Mi inkább apránként látogattuk 

végig a műemlékeket, templomokat, múzeumokat, úgy emlékezetesebb az 

élmény. Ezúttal csak egy-két templom megnézésére futotta időnkből-erőnkből 

és persze a Katedrálisra. Ez minden alkalommal 3-4 órás „program”, amit 

ráadásul minél többször igyekszünk megismételni, mikor Leónban vagyunk. 

 Hosszú út áll még előttünk, sok meleg (és sok hideg!) nap, úgyhogy 

vonszolódjunk el a tornacsarnokig, terítsük le a polifómunkat valahová, ahol egy 

talpalatnyi hely akad, bújjunk bele a hálózsákba, tegyük a bakancsot-szandált a 

fejünk alá és hamar aludjunk el! 

 

 

 



 

 

„Szomjan veszek a forrás vize mellett, / jóllakva is örökkön éhezem, 

legalább negyven órát érzek egynek, / bicegve járok s mégis délcegen, 

nem sűrget engem, csak a türelem.” 

(Charles de Orléans: Ballada a Blois-i költőversenyre) 

 

 

León – Villadangos del Páramo 
(kb. 20 km, 21. nap) 

 

 Reggel 8-ig el kell hagyni a tornacsarnokot, így aztán marad másfél óránk, 

amíg kinyitják a Katedrálist. Addig odasétálunk, dideregve nézegetjük a 

kirakatokat. (François-t persze idegesíti ez a női „ostobaság”.) Beülünk a 

Katedrálissal szemben egy bárba, elfogyasztjuk a reggeli tejeskávénkat és 

közben a stílusokról csevegünk, Istenről, a gótikáról, a francia oktatási 

rendszerről, meg arról, hogy ki az „Igazi Zarándok”. Persze semmiben sem 

értünk egyet, de hát vitatkozni csak így jó. Aztán végre kitárulnak azok a 

gyönyörűszép kapuk és újra belépünk a Katedrálisba. 

 Ismét lenyűgöz az ablakok színesre szűrt fénye, a magasbatörő szerkezet, 

a márvány domborművek … és persze megint a Csoda: a kegyelmi ajándék, 

szívet-lelket megtisztító katarzis. Mise az egyik zárt kápolnában: „a bűnösökhöz 

jött el Krisztus, hogy megváltsa őket, hogy megváltson minket, de a megváltás 

csak azokra érvényes, akik teljes szívvel hiszik ezt” … Angelius Silesius néhány 

sorát idézte egyszer egy könyv, már nem emlékszem a címére, de azok a sorok 

itt mindig eszembe jutnak: „A menny benned van, de a pokol kínja is, / amit 

választasz és amit akarsz, az lesz a tiéd mindenütt.” Azt hiszem, úgy van. Sőt: 

úgy legyen! 

 Újra könnyes búcsú a Katedrálistól, de mosolyogva, mint Puente la Reina 

kápolnájában: „vannak helyek, amik mindig visszavárnak”. Tudom, hogy ide is 

visszatérek még, többször is. 

 Lassacskán kiballagunk a városból, tovább nézelődve. Átmegyünk a 

Bernesga-folyón (a XVI. századi hídon) és máris Trobajo del Caminóban 

vagyunk, ami gyakorlatilag egybeépült Leónnal. Így aztán olyan érzésünk van, 

mintha sose érnénk ki a városból. 

 De a helyzet azután se javul: ipari körzetek, feltúrt domboldalak, 

közlekedési csomópontok stb. következnek, itt-ott megint az N-120-ason járunk, 

végül beérünk Virgen del Caminóba. Még ez is külváros számba megy, pedig 

magában is elég nagy város. 

 Nevét León védőszentjéről kapta és egy igencsak modern szentélyt is 

kapott a Camino Szűze. Ha szent, akkor legenda: a fáma szerint 1514-ben 

megjelent Alvar Simón pásztornak itt a Szűz, és megparancsolta neki, hogy 

építsen egy szentélyt a számára, ami meg is történt, csak aztán később 

lebontották és ezt építették helyette. 



 

 

 Messziről szembeötlik a hatalmas, keresztben végződő, krétafehér tornya, 

közelről pedig egészen meglepő képet nyújt a templom: abszolút modernista 

stílusban készült 1961-ben, tervezője a portugál Francisco Coello atya. 

Hatalmas, tégla alakú épület, a homlokzatán kissé „torz” formájú apostolokat 

látunk, s középen magát a Szent Szűzet: hosszúkás, csupa tört vonalból álló, 

hatméteres, stilizált bronzfigurákat, melyeknek egyenként hét mázsa a súlya. 

Ezeket José María Subirach szobrász készítette, s az útikönyv szerint „a spanyol 

modernista egyházi szobrászat egyik legreprezentatívabb szoboregyüttese” ez. 

 Az eredeti XVII. századi templomból egyedül a barokk oltárképet 

tartották meg, természetesen a Szűz portréja miatt. Van egy érdekes fogadalmi 

ajándék mellette: egy pénzesláda, meg egy lánc, Alonso de Ribera nevű 

kereskedő adománya, aki a Szűz csodálatos közbenjárása révén került haza a 

mórok fogságából, méghozzá éppen ebben a ládában, s ezekkel a bilincsekkel 

együtt. Kellemes kis utazás lehetett! 

 Épp végetért a mise, mire ideértünk, de legalább nyugodtan 

körbesétálhatunk a templomban. Furcsán kopár: semmi dísz, teljesen 

visszafogott a világítás (ablak amúgy nincs is), mégis kellemes a szemnek. Van 

hangulata, meg kell hagyni, pedig az ilyen modern – sőt, kifejezetten modernista 

– épületeknek nem szokott lenni. „Ez is az Út csodája” – mondhatnánk… 

 Bőségesnek aligha nevezhető ebédünket elköltvén újra csak lassan 

indulunk tovább. Nagyon párás ma a légkör, még a napsugarak is csak vergődve 

törnek át rajta. Nyomasztó, sőt fullasztó a „levegő” – vagy az a meleg, nyúlós 

valami, amit helyette erőlködve „belélegzünk” – valószínűleg ezért vagyunk 

megint olyan levertek. 

 Valahogy mégiscsak bemászunk Valverde de la Virgenbe (a „Szűz Zöld 

Völgye” – bírom ezeket a helységneveket!), ami meglehetősen régi település, 

pedig milyen kicsi. (Vajon mitől állt meg a növésben?) 

 Folytatjuk vonszolódásunkat a lassan forró lekvárhoz hasonlatos 

„légkörben”. Ilyenkor bezzeg hiába izzad az ember: ragacsos nyálkaként tapad a 

bőrre a párával vegyes verejték, rosszabb, mint egy selejtes szaunapizsama… 

 San Miguel del Camino következik. Még jó, hogy előtte átböngésztem 

az útikönyvet, úgyhogy most elmesélhetem, hogy a templomban – persze  Szent 

Mihály Arkangyalnak szentelve – volt egy XV. századi Szent Jakab szobor, amit 

átvittek Leónba. (A környékből minden jobb „cucc” oda vándorolt előbb-utóbb.) 

 Tovább folytatódik a reménytelen párologtatás és lassított filmbe illó 

vánszorgás. Még „kellemesebbé” teszik ezt az út mentén gyakorta heverésző 

elgázolt kutyák tetemei, a feloszlás különféle periódusaiban. Találgatjuk, hogy 

melyik dög mikori, a még felismerhető formájúakról meg, hogy milyen fajtájú 

lehetett a megboldogult eb. És az émelyítő bűz ebben a forró párában még 

elviselhetetlenebb, amit tetéz a kiomló belek, vicsorító fogsorok, napszítta 

csontokra feszülő koszlott bőrcafrangok látványa, s hozzá az útkarbantartók 

áldozatos munkáját idéző egy-egy pár fehér gumikesztyű… (Szinte látom 

magunkat, ahogy mi is elhullunk itt – vagy minket is elcsapnak – és jön a kis 



 

 

sárga autó, kiszáll az alulfizetett munkásember, felhúzza a kis gumikesztyűjét, 

elegánsan felcsippenti a tetemünket az útról, behajítja az árokba, finnyáskodó 

mozdulattal utánunk dobja a kesztyűt és fütyörészve indul tovább, a következő 

dögig…) 

 Mit mondjak? Ez biztosan nem ”az Út csodája!” De a visszaúton bájos 

élményben volt részünk: kis plüssnyuszit találtunk az árokban! És sokminden 

mást is lelhet ám a zarándok főút szélén: márkás karórát, türkízköves karkötőt, 

hajcsatokat, félpár férfipapucsot, teniszzoknit, szinte még ehető szendvicseket, 

visszaváltható üvegeket, baseball-sapkát, összetört mobiltelefont, lógó belű 

magnókazettát, használt óvszert, töméntelen mennyiségű sörös-, kólás-, üdítős 

és ásványvizes dobozokat, miegymást. Kész szociológiai tanulmány 

megfigyelmi, hogy miket vesztenek-dobnak el a spanyolok így, autós száguldás 

közben. Innen tudni lehet, hogy mi a kedvenc sör-, cipő-, karóra vagy 

óvszermárkájuk, hogy miket csinálnak – és miket nem – vezetés közben stb. 

 Már régesrég szomjasak vagyunk és valahogy hiába próbálunk 

gyorsabban előrevergődni. Ennyi erővel akár olvadt szurokban vagy sűrű 

tejbegrízben is próbálkozhatnánk a járással! Már-már kétségbeesetten próbálunk 

szaporábban menni: kínos ez a mászás… 

 Tavaly érdekesebb volt errefelé: eltévedtem öt-hat kilométert, valahol itt 

értem ki az Útra és mielőtt még elunhattam volna magam – egyedül voltam, 

eleinte úttörőindulókat, majd egyre vontatottabb magyar népdalokat énekeltem, 

végül már csak dünnyögve nyöszörögve nyöszörögtem valami sirató-félét – és 

akkor leszólított egy szatír, nagyon ciki volt az egész, aztán meg annyira lekötött 

az erőfeszítés, hogy ne aludjak el jártomban, hogy simán túlmentem 

Villadangoson, mehettem vissza később. Az idén pedig a visszautat az tette 

enyhébbé, hogy itt már akkor bőven szeptember volt és az Út mellett mosolygós 

almák értek, meg barack, meg szőlő és mi persze végigkóstoltunk mindent 

pofátlanul, mert hisz akkor már igencsak éhenkórászok voltunk. 

 Egyszercsak Villadangosba érünk. Túlmegyünk ugyan a refugión, de az 

idén valamivel hamarabb kapok észbe, mint tavaly. Délután négy óra, ájult 

hőség, halott csend, a szállás dugig, alhatunk a földön. Másra nem is nagyon van 

erőnk, csak azok a rohadék legyek ne nyüzsögnének itt is! Mert ezek kérem, 

spanyol legyek: kicsik, szemtelenek és csípnek. 

 Mára már csak mosás-főzés, vízhólyag-ápolás marad, némi csevely 

Jordival, a spanyol felsőoktatás gyér színvonaláról, aztán hamar elalszunk. 

 Szóval itt se sok közvetlen élmény ér a helyi látványosságokból, úgyhogy 

ismét az útikönyvre hagyatkozva mondok „esti mesét” Villadangosról. 

 Nos, ez is igen régi község: a rómaiak „Vía Traiana”-ján helyezkedett el, 

még mint asztúr település: Vallata. Időben aztán egy rövid cezúra következik, 

majd újra említik a dokumentumok: a Reconuista elején újratelepítették, ekkor 

már „Viadangos” néven szerepel. (Nem fogok „etimologizálni”, de úgy tippelek, 

hogy „Vía de”-valamiből származik a név, a páramo meg ugart jelent – abból 

van is a környékben épp elég.) 1111-ben – végre egy könnyű évszám! – nagy 



 

 

csata volt itt: VII. Alfonz (az „Imperátor”) és mamája, doña Urraca seregei 

ütköztek meg a hölgy ex-férjének, I. Alfonz (a „Harcias”) aragón király 

csapatával. Patakokban folyt a vér, fejek hullottak porba, meg minden, ami 

ilyenkor szokott. Az útikönyv elfelejti megemlíteni, hogy ki győzött. Lehet, 

hogy nem is ez a fontos, csak a vérontás? 

 Mi érdekelhet még minket? Na, mi? Hát persze: a templom! 

Természetesen Szent Jakab nevét viseli, Mórölő „változatban” szobor is 

ábrázolja őt. Hullákon gázol fehér lovával, épp egy vérben fetrengő mórt készül 

leszúrni – hát nem idilli, keresztény kép?! A XVIII. századi „katonadivat” 

szerint van öltözve: térdig érő barna köpenyruhát visel, csizmával és 

háromszögletű kalappal. 

 Mindjárt emellett zarándokként jelenik meg, az oltárképen pedig szintén 

az Apostol életéből vett jeleneteket láthatunk. Köztük a híres clavijói csata is 

meg van festve: amikor Szent Jakab lépett közbe és így aztán már könnyűszerrel 

legyőzte II. Abderramán túlerőben levő seregét a leóni király. 

 A szentek között „új arc”: San Claudio bukkan fel. (San Marcelo fiainak 

egyike, a helybeliek saját védőszentje.) 

 Nem különösebben szép, s nem különösebben érdekes ez a templom, 

ráadásul mindig pont zárva van, mikor én járóképes állapotban lennék. Ilyenkor 

elolvasom, hogy mit írnak az útikönyvek, megkérdezek egy-két embert, aki 

látta, hogy milyen, helybeliektől lehet tudni a legendákat, vagy itteni pletykákat 

ezzel kapcsolatban. Így aztán mindenről legalább egy vázlatos, közvetett 

benyomást szerezhetek és azután már nyugodtan hajtom álomra azt a napszúrta, 

szélkócolta, töprengő fejemet: lám, mégse maradtam ki semmi jóból! 

 

 

 



 

 

„… szétnyitott tenyérrel / köszöntsd a napot, mert most még 

feléfordulva állunk és lelkes / földeken, csillanó földeken csörren 

ütődő szárba szökkenve a búza.” 

(Radnóti Miklós: Köszöntsd a Napot!) 

 

Villadangos del Páramo – Murias de Rechivaldo 
(kb. 32 km, 22. nap) 

 

 

 Korán indulunk, mert ma is meleg lesz, ki kell használnunk a délelőtt még 

elviselhető hőmérsékletet. Az első falu, San Martín del Camino közel van. 

Nem is nézelődünk – nincs is mit – haladunk tovább. „Faljuk a kilométereket!” 

– más reggelink úgysincs… 

 Most kellemetlen szakasz következik: ismét az N-120-ason megyünk, 

másfél órán át. Utána végre letérünk róla, hogy egy mellékúton át érjünk 

Hospital de Órbigóba. 

 Nem akármilyen hely ez! Nagy harcok színtere volt: 452-ben a vizigótok 

itt verték le a szvéveket, aztán itt is óhajtottak maradni. Ezt persze nem nézte 

tétlenül III. Alfonz (a „Nagy”): megküzdött velük és nyert, pontosan 900-ban 

Ettől kezdve a kor viszonyaihoz képest békés évszázadok következtek, míg 

aztán beköszöntött a bajnokok érája: megjelentek a lovagok. 

 Nem nélkülözünk hát mondák és lovag-romantika tekintetében: 1434-ben 

nevezetes lovagkaland helyszíne volt ez a városka, pontosabban a hídja: a 

Puente de Órbigo, ami „meglepő” módon a bővízű Órbigo-folyó két partját köti 

össze, s nem is akárhogy: 19 (nem egyforma szélességű) boltívből áll, legalább 

150 m hosszú és csodaszép. 

 Nos, akkor jöjjön a hősmonda. A XV. században vagyunk, javában dívik a 

lovagi szellem: becsület és hírnév dolgában a fegyvereké a döntő szó, 

természetesen a lovagság törvényei szerint. Igen, tán még a szerelemben is a 

bajvívás eredményétől függ minden, legalábbis gyakorta ezen múlik, hogy egy 

rajongó bajnok elnyeri-e szíve hölgyének kegyeit. Hősünk, don Suero de 

Quinones is hasonló helyzetbe került: életre-halálra beleszeretett Leonor de 

Tovar úrhölgybe s – a korabeli játékszabályoknak megfelelően – „kegyetlen” 

dáma meghódítására más módot már nem lelhetett, mint rettenthetetlen 

hősiességének bizonyítását – bajvívással. Nem kicsinyeskedett számok 

tekintetében: kereken 300 lovagot kívánt legyőzni! Szándékát 1434. januárjában 

jelentette be II. János király, Mária királyné, Henrik herceg és don Alvaro de 

Luna hadvezér előtt, jóváhagyásukat kérve és elnyerve lovagi kalandjához. A 

lándzsatörések színteréül az órbigói híd egyik partjának tisztását választotta, 

ahol aztán valóban egyetlen vereség nélkül forgatta kopjáját: július 10. és 

augusztus 19. között megállított mindenkit, aki a hídon áthaladt és közülük 

azokat, akik erre méltók voltak (értsd: elismert lovagok, fegyveres harcosok, 

külföldi bajnokok etc.), azokkal megküldött. Amulettként a doña Leonortól 



 

 

kapott kék selyemszalagot viselte karján, mégis megsebesült az egyik párbaj 

során, de ez sem akadályozta meg a hősi tett véghezvitelében. Ezután rögtön 

Compostelába zarándokolt (az ottani katedrális egyik kápolnájában őrzik a kék 

selyemszalagot még ma is), hogy bűnbocsánatot kérjen a kiontott vég miatt. 

Valószínűleg miután ilyen fényesen bizonyította, hogy a kerek világon aligha 

akad nála merészebb bajnok, nyilván elnyerte a hölgy szerelmét, bár erről már 

nem szól a fáma. Viszont valamelyik legyőzött lovag, don Guitérrez de Quijada, 

évekkel később bosszút állt: 1458-ban megölette don Suerót – ezúttal a 

lovagiasság szabályait mellőzve… 

 Egyébként a helység neve – hospital – egyértelműen arra utal, hogy 

valaha zarándokszálló működött itt. A templomot pedig San Blasnak (azaz Szent 

Balázsnak) szentelték, akiről tudjuk, hogy a betegek védőszentje, hát 

valószínűleg kórház (szintén hospital szóval illették akkoriban) is lehetett 

Órbigóban. 

 Nagy bevásárlást, hatalmas reggelit csapunk a híd túloldalán, aztán 

nekivágunk egy nehéz szakasznak: 11 km „semmi” jön, ráadásul fel- és 

lemászunk majd egy mesetára, közben pedig – mikor épp nem kaptató, illetve 

ereszkedő vár ránk – az aszfalton rongálhatjuk amúgy is csikorgó-recsegő 

térdizületeinket. És persze, lassan delelőre hág a Nap is, de – tudván, hogy 

hamarosan Bierzo hegyei között visszavágyjuk még majd a forróságot is – 

emiatt most nem panaszkodunk: talán ez az utolsó igazán izzasztó napunk… (Ez 

nagyjából így is lett: túl gyorsan beköszöntött az ősz, nem beszélve arról, hogy 

Galícia különben is hűvös és nedves hely. Legalább volt mire 

visszaemlékeznünk, mikor már hosszú-hosszú hetek óta fáztunk!) 

 Hát, felmásztunk az „asztalkára”: megint 1200 m magasságban járunk. 

Ahol felérkezünk, kőkereszt áll: a szájhagyomány szerint Astorga püspöke itt 

verte le szandáljáról a port, s nézett vissza szomorúan elhagyott 

egyházmegyéjére. Mi ezzel szemben örömmel pillantunk le: már csak 4 km 

Astorgáig! 

 Lesétálunk, átmegyünk San Justo de la Vegán, majd a Tuerto-folyón 

(még pataknak is kicsi), néhány vasúti sínen és máris látjuk a város két 

legnevezetesebb épületét: a Gaudí-palotát és a székesegyházat. 

 Még messze van a városközpont, pláne a refugio. Ami ráadásul zárva is 

van délután 5-ig. Addig sörözünk, pihenünk. Akkor azután kiderül, hogy nincs 

hely – még a földön sincs! – ezután döntünk úgy, hogy továbbmegyünk pár 

kilométert a következő szálláshelyig (ahol ugyanígy járunk majd: teltház). De 

naplementéig rengeteg időnk van még: jöhet a komótos városnézés! Nem láttunk 

mindent itt sem, de a szokásos módon csak-csak kiegészül a kép: háromszor 

jártam itt, háromszor böngésztem át brosúrákat, nyári kiadványokat, 

útikönyveket – mindig elolvasom a másokét is – beszéltem helybeliekkel, nálam 

tájékozottabb zarándokokkal, turistákkal stb. 

 Astorga (Asturica latinul) asztúrok székvárosa volt valamikor, meg a 

rómaiak idejében is fontos csomópont: meghatározó jelentőségű a földrajzi 



 

 

helyzete: az „Ezüstút” (ami délről jön) és a már említett Vía Traiana 

kereszteződésénél épült fel ez a város. 

 Egyébként ez az egyik legrégebbi püspöki székhely: a hagyomány szerint 

még maga Szent Jakab alapította, bár okiratokban csak a III. századtól szerepel. 

Szvévek laktak itt, akiknek persze pusztulniuk kellett, miután a vizigótok 

elfoglalták a várost. Ők hamarosan keresztény hitre tértek – hiába no, akkoriban 

ez volt az európai „civilizációs belépő” – olyannyira, hogy a VII. században 

több (Szent Valér, Szent Toribiusz és Szent Fruktuózusz nevével fémjelzett) 

szerzetesmozgalom bölcsője is lett Astorga. 

 Természetesen a zarándokút befolyása is érvényesült: 23 hospital volt itt 

valaha! (Ma pedig egy van és ott sincs hely! Ez majdnem akkora szégyen, mint 

az, hogy Leónnak nincs rendes refugiója.) Emellett a San Crispín cég 

cipészeinek felhatalmazásuk volt arra, hogy akár vasárnap is megjavítsák a 

zarándokok elnyűtt cipőit, szandáljait. Relikviaként őrzik azt a vasreteszt és 

lakatot, amelyeket a várkapu őrei nyitogattak az érkező zarándokoknak. Ezen 

kívül lépten-nyomon Szent Jakab valamilyen (faragott, vésett, festett, hímzett 

stb.) ábrázolásába botlunk, s ami a fő és egyedülálló érdeme a városnak e 

tekintetben: a Gaudí-palotában látogatható a Museo del Camino de Santiago, 

ahol a Szent Jakab Úttal kapcsolatos dolgokat (műtárgyak, dokumentumok etc.) 

állítanak ki. Ennek létesítését Marcelo González Martín, Spanyolország érseki 

prímása kezdeményezte. 

 Mivel stratégiai jelentőségű városról van szó, magátólértetődő a 

városfalak megléte. Ezeket még a rómaiak idején rakták, aztán koronként 

bővítették, magasították, vastagították, javítgatták az épp „aktuális” 

tulajdonosok. Szép kis henger alakú kiszögellések fodrozzák cirka 10 m-enként 

(nem vagyok egy várfal-szakértő, úgyhogy bocs: fogalmam sincs, hogy ezek 

mire szolgálnak) és nem is olyan magasak, illetve az a biztos, hogy a földből 

nem látszik ki több belőlük 6-12 m-nél. Elég jó állapotban van a fal, történészek 

és stratéga-hajlamú egyedek élvezettel képzelnek el itt mindenféle csatákat. A 

Történelem legyen a tanúm: ha valaki nagyon be akart jönni ide, az – városfal 

ide, vagy oda – be is jött. Tény azonban, hogy az eddig látottak közül ez a 

legszebb. 

 A Római térre érve képzeletben visszapörgethetjük az időt majd’ kétezer 

esztendővel: római kori épület maradványait látjuk, méghozzá precízen feltárva, 

feliratokkal ellátva (egy ház alapjairól van szó): Cloaca (azaz csatorna, jobban 

mondva vízvezeték), Muros (házfalak), Opus signium (habarcs-burkolat), Opus 

spicatum (téglaburkolat), Caldarium (házi termálfürdő „forrókamrája”), 

Tepidarium (ugyanennek langyosabb változata), Frigidarium (értelemszerűen a 

leghidegebb fokozat) és még mozaikmaradványok is vannak – alighanem medve 

és valamilyen madarak lennének ezek a figurák. Ezen kívül más akkori leletek is 

találhatók a városban (érmék, feliratos kövek, más termálfürdők romjai), egy 

„háromszemű” híd és a híres Ergástula (a rabszolgák börtöne), nem is beszélve 

a csatornahálózat egy részéről, amit még ma is használnak! 



 

 

 A főtér – jóval odébb az előzőtől – látványossága a Városháza: XVII. 

századi barokk, csupa túlfinomult elegancia – a turisták imádják fotózni, nekem 

bezzeg nem teszik. Három tornya van, ezek közül a két szélső erkélyes-csúcsos, 

a középső pedig négyszögletes, egy órával és faragott-cirádás városcímerrel – 

ebből csak az ezt mancsukban tartogató, lábujjhegyen tipegő, sovány 

kőoroszlánokra emlékszem. Egy boltíve is van, egy nagy haranggal, két oldalán 

két kisharanggal – negyedóránként kongatással, óránként harangjátékkal. 

 Van egy ferencesrendi kolostor, annak emlékére, hogy zarándokként itt is 

járt Assisi Szent Ferenc. Okirat ugyan nem tanúsítja, de könnyen lehet, hogy ezt 

ő maga alapította, hálából az astorgaiak vendégszeretetéért, akik betegsége alatt 

itt ápolták. És áll még a X. századi Hospital de San Juan is, ahol annakidején 

megszállt. 

 A kedves kis gótikus kápolnát, a San Estebant se felejthetem ki a 

felsorolásból, már csak azért sem, mert az előbb említett Hospital és e között 

van a Befalazottak Cellája, ami egy kocka alakú építmény, ahová a „rosszéletű” 

nők kerültek. A kápolna egy kis belső kapuján át léptek be ide, amit azután 

rögtön befalaztak, s ők ezen a pár négyzetméteres, egyetlen picike, rácsos 

ablakkal ellátott helyen imádkozással töltötték hátralevő napjaikat. Úgy mondja 

a fáma, hogy gyakorta megesett, hogy jámbor zarándokok úgy próbáltak 

enyhíteni a befalazottak nyomorúságán, hogy saját szegényes eledelüket 

csempészték be nekik. Egy latin nyelvű szöveget véstek az ablakocska alá: 

„Emlékezz az én helyzetemre, mert ez lehet a te sorsod is. Ma én, holnap te.” 

Hát, az biztos, hogy ez eléggé elrettentő lehetett! 

 És akkor jöhetnek a legérdekesebbek: a székesegyház és a Gaudí-palota. 

Tulajdonképpen kétpercnyire vannak egymástól, mondhatni szomszédos 

épületek, pedig a két stílus olyan elütő, hogy szinte csukott szemmel is látható a 

különbség, így aztán – legalábbis szerintem – egyik sem tud érvényesülni 

igazán: már ahogy beérkezünk versengeni látszottak egymással: a Gaudí-palota 

volt közelebb, mesebeli építményként inkább magára vonta a figyelmet, de 

rögtön mögötte ott „tolakodott” a katedrális, ami viszont méreteiben nagyobb. 

Az előbbi egy tündérálom: szinte lebegő-könnyed mesepalota, az utóbbi pedig 

csupa veretes nagyság, súlyos méltóság és tömör fenség. Zavaró az összhatás 

egy kicsit. 

 A Catedral de Santa María építését 1471-ben kezdték, gótikus stílusban, 

aztán minden későbbi kor rajta hagyta „kézjegyét”: a gótikus elemek 

dominanciája mellett megfigyelhetünk reneszánsz jegyeket a déli oldalon, de 

igencsak burjánzanak a barokk cirádák is, főleg a bejáratnál. Két nagy tornya 

van, köztük a díszes, XVIII. századi homlokzat kiemelkedő részén rózsaablak, 

sok-sok faragás és szobor. Három hajója három sokszögű apszisban végződik, s 

mindegyiknek vannak oldalkápolnái is. 

 Ahogy elnézegettem, itt is csak hümmögtem, hogy szép, szép, „elég 

szép”, de különösebben nem hatott meg. Annál inkább elámultam, mikor 

beléptem. (Kora reggel volt, rajtunk kívül senki nem volt ott.) Az oszlopok elég 



 

 

vastagok ugyan, de olyan hosszanti „redőket” formáznak, mint öreg tölgyek 

szimmetrikusan gyűrt kérge, és megdöbbentő magasságú, tágas belső teret 

tartanak évszázadokat semmibe vevő szilárdsággal. És – mint a leóni 

Katedrálisban – az egyenesen felfutó, s lenyűgöző magasságokban kecsesen 

összehajló csúcsívek megint az eukaliptuszerdők függőleges harmóniáját idézik, 

tetézve a máriaüvegek színes fényeivel, a függőlegesnek ható, szinte 

visszahangzó reggeli csenddel. Álmélkodva, meghatottan járok körbe: hiszen 

ennek a templomnak hangulata van! 

 Igen, a gótika az mégiscsak gótika: számomra némileg „ígéret” (mint a 

romanika is), vagy inkább „garancia” arra, hogy ha egy ilyen épületbe lépek, 

akkor Isten Házába lépek, és ahol – mellesleg – elkápráztat az a kövekbe 

faragott, általuk-bennük kifejezésre jutó Csoda, amire eddig még nem találtam 

magyarázatok, és – jobb híján – „hangulatnak” nevezek. Persze az esztétikai 

élmény sem marad el soha. 

 Hát, dicsőség Istennek, és dicsőség az emberi szellem és kéz munkájának 

itt is, és mindenütt! 

 Többek között illik fejet hajtanunk Gaspar Becerro (a főoltár alkotója), és 

Gregorio Fernández (egy Szeplőtelen Szűz – szobor készítője) tehetsége előtt, 

de legfőképpen egy anonim mestert illessünk méltó tisztelettel és csodálattal: az 

ő keze munkája egy romanikus szobor, a Felséges Szűz. Megintcsak a 

legegyszerűbb a legtökéletesebb… 

 Innen is viszünk hát magunkkal egy jó adagot a szívet-lelket melengető 

nagyon tiszta, nagyon keresztény, és nagyon emberi Csodából, útravalónak. S 

nem csupán ez súlytalan önmagában, hanem a többi terhünket is könnyebbé 

teszi. 

 És amit nem láttunk (drága volt a belépő): a Katedrális Múzeuma. Ez a 

régi Tanácstermet és a Santa María mellékkápolnát foglalja el a székesegyházon 

belül. 1954-ben létesítették, s tíz termében állítanak ki igen értékes műtárgyakat. 

 Ezek közül külön említést érdemel az a X. századi szelence, amit San 

Genaldino astorgai püspök kapott ajándékba Asztúria akkori uralkodójától, III. 

Alfonztól. Szintén nagyon értékes darab egy XII. századi ékkőberakásos 

feszület, és egy vasalt, festményekkel díszített XIII. századi romanikus ládika, 

valamint egy X. századi arab illatszertartó, a fatimai kristálymetszés remeke. 

Ezek mellett számos festményt, szobrot, körmeneti keresztet, az astorgai 

ezüstművesek legszebb alkotásait gyűjtötték itt össze, természetesen legtöbbjük 

vallásos tárgyú darab. 

 Palacio Episcopal de Gaudí – gondolom, ezt nem kell fordítani -, a katalán 

mester, sőt, zseni tervei alapján készült – ahogy már mondtam – mesepalota ez: 

szürkésfehér falakkal, tornyocskákkal, sok-sok fura alakú ablakkal, szinte élek, 

derékszögek, és sarkok nélkül. 

 E műnek is története van: 1120-ban doña Urraca (León királynéja) 

adományozott egy telket Astorga püspökének, melyre egy hatalmas palotát 

építettek, lakhelyül Asztúria mindenkori püspökének. Ez 1886-ban tűzvész 



 

 

áldozata lett. Ekkoriban Grau – egy katalán, tehát Gaudí „földije” – volt a 

püspök, aki személyesen utazott Barcelonába, hogy felkérje a Mestert: tervezzen 

egy új püspöki palotát Astorgának. A munkálatok meg is kezdődtek 1889-ben, 

ám négy évvel később Grau püspök elhunyt, s ezután már nem volt aki elsimítsa 

a nézeteltéréseket Astorga városatyái és Gaudí között. A súrlódások végül oda 

vezettek, hogy a Mester – munkáját félbehagyva – visszautazott Barcelonába és 

magával vitte a terveket is. Hogy a mű mégse maradjon befejezetlen, az „utolsó 

simításokat, – valójában igen nagy, sőt, elnagyolt vonalakban a főbb részeket – 

Ricardo García Guereta építész fejezte be. Így hát sosem fogjuk megtudni, hogy 

milyen lett volna a Palota, ha Gaudí csodaszép álma valósult volna meg. 

 Belülről is minden neoklasszikus, vagy szecessziós: nem takarékoskodtak 

itt a fantáziával, szabadon csaponghatott, hajladozó formákat ölthetett a játékos 

képzelet, nagyvonalúan burjánzanak a finom, díszítő-szépítő ötletek. Az 

előcsarnoknál beljebb sajnos itt sem jutottunk: a belépőre persze nem futotta… 

 Fakultatív programként ajánlotta tavaly valami füzet a Val de San 

Lorenzo meglátogatását („Szent Lázár-völgy”, mintegy 7 km-re innen), ami a 

gyapjúfonó kézműves mesterség hírneves központja: állítólag itt készítik 

(többnyire kézzel!) Spanyolország legszebb gyapjúholmijait: ruhadarabokat, 

falikárpitot, szőnyegeket… 

 A másik – turistáknak ajánlott – unaloműző program a szintén közeli 

Teleno megmászása: csupáncsak 2300 m magas. Köszöntem a programajánlatot, 

és… megelégedtem annyival, hogy hallottam róla. Nem sánta zarándoknak való 

ez a hegyi sport! Amúgy is várnak még minket nagy hegyek… 

 Körsétánkról visszatérve együnk még egy kis dinnyét, igyunk egy kis tejet 

– habár a város csokoládéiról és vajas kalácsáról híres, de sajnos ilyesmit mi 

nem engedhetünk meg magunknak, különben is: ez az Út penitencia, hát csak ne 

hajhásszuk az élvezeteket! -, aztán kapjuk fel a hátizsákot és vágjunk neki az 

útnak, mert közeleg a szürkület, és ilyen fájó lábakkal nem tudunk nagyon 

sietni! 

 Itt egy alternatív út is lenne: aki el akarja kerülni az Irago-hegyet, az 

választhatja Bembibre-Ponferrada útirányt is. Mi nem választunk: követjük a 

sárga nyilakat, bármerre vezessenek is. 

 Dóra és François épp az „Old McDonald” dalocskát harsogják – ilyen az, 

ha dögfáradt az ember. Egy kilométer múlva Valdeviejasba érünk. A falu túlsó 

végén helyeske kápolna áll: Ermita de ’Ecce homo’, amit ugyan a középkorban 

építettek, de ez ma már nem nagyon látszik rajta: az elmúlt kétszáz esztendő 

alatt többször átépítették. (Olyan picike, nem is értem, hogy mit lehetett ezen 

annyit építgetni!) 

 Végre bemászunk a „célba”: Murias de Rechivaldo olyan falu, amelynek 

egyetlen kövezett, betonozott, vagy aszfaltozott utcája sincsen, van viszont sok 

ronda korcs eb, lökdösődő birkák, szállongó por, és egy refugio, amit félórányi 

keresgélés és kérdezősködés után találunk meg, holott csak három utcája van a 

falunak. 



 

 

 És odatalálván sincs okunk örvendezésre: Épp csak annyi hely van a 

betonpadlón, hogy hárman elférünk, némelyek két összetolt asztalon alszanak, - 

sok jó ember kis helyen is sok jó ember! -, a zuhanyzóban iszonyatosan hideg a 

víz (didergésrekord: fogmosásnál majdnem elharaptam a fogkefét, úgy 

vacogtam), és fizetni is kell. 

 De mi már nem törődünk semmivel: megesszük a tonhalkonzervünket 

kockasajttal, megisszuk a tejet, fejünkre húzzuk a hálózsákot és máris mélyen 

(értsd: a padlón) alszunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„…együtt / hullok a víz zuhatagával, / magamba hullok, magamhoz se 

érve, / önmagam közepébe, / és távol önmagamtól, / itt vagyok 

s nem tudom, hol ez az itten, / milyen nap is van ma? / ma csak ma van, 

mindig ma van, és én csak egy időpont, / mely belevész 

az előttbe s utánba, /igen és nem, / soha s mindig között…” 

(Octavio Paz: Soliloquium) 

 

 

Murias de Rechivaldo – Manjarín 
(kb. 25 km, 23. nap) 

 

 A többiek motoszkálására ébredünk, hajnali 5-kor. Mihelyt akad három 

üreg ágy, máris átköltözünk, és álomból álomba szédülve alszunk tovább, 

egészen 9-ig. akkor megesszük a maradék sajtot, megisszuk az utolsó doboz 

tejet, s mivel kint borús idő van, ráérősen levelet írunk, beszélgetünk, és csak 

11-kor indulunk útnak. 

 Tehettünk volna egy pár kilométeres kitérőt: a műutat választva Castrillo 

de los Polvazaresbe jutottunk volna, ahol hamisítatlan középkori hangulat 

uralkodik: vörös kőből rakott házikók vannak ott, sötét „kvarckő” tetővel, zöld 

ajtókkal, szűk utcácskákkal. Sajnos csak utólag hallottunk erről… 

 Egy óra múlva Santa Catalina de Somozában vagyunk, ami – mint neve 

is mutatja (Somoza – sub montia – ’hegyalja’) már az Irago-hegy lábánál 

fekszik. Van egy vadonatúj, kicsi refugiója, és nagyon-nagyon vendégszerető 

lakói, meg egy temploma, ahol Szent Balázs valamilyen ereklyéjét őrzik. 

 Újabb óra elteltével El Gansóba érünk. („A lúd” – micsoda helységnév!) 

Már látszik, hogy El Bierzóban járunk: a tetők – az e tájon annyira jellemző 

módon – itt-ott szalmával fedettek, de már látni a hegyvidékekre jellemző 

szürkésfekete palakő tetőket is, és az első kőházakat is itt pillantjuk meg: eltérő 

méretű, simára faragott sötétszürke-sötétbarna-piszkosszürke nagy köveket 

illesztenek egymáshoz ügyesen, kőkerítések esetén habarcs nélkül, s némelyik 

így is már ezer éve áll! Néhol tán a vastag moha tartja össze. 

 Általában jó 40-50 cm szélesek ezek a falak, és – mint mondják – nagyon 

jó hőszigetelők, csak sajnos a nedvességet nem tartják kívül. Így aztán olyan 

klíma van a belsejükben, mint egy barlangban: nyáron kellemesen hűvös, télen 

pedig kellemetlenül hűvös, és sose melegszik át. Viszont nem repeszti szét a 

fagy (túl nagy hidegek nincsenek is errefelé), nem rongálják meg a vad őszi 

szelek, és nem szakad be a tető méteres hótól sem. Egyébként a szalmatető a 

hagyományos kelta építészetre jellemző, és tényleg: a bierzóiak túlnyomó része 

kelta származású, s közülük a különösen konzervatív hagyományőrzők 

ragaszkodnak ehhez a kelta stílushoz. 

 Mellékes megjegyzés: „autentikus” hangulatú a Bar Cowboy: a tulaj 

rettenthetetlenül vígkedélyű fickó, hadarva és garmadával ontja magából a 

poénokat – spanyol humor: meg lehet szokni, ha elég fáradt az ember, akkor 



 

 

úgyis bármin tud nevetni, és itt legalább ellenpontozást kap a keserű-fanyar, 

cinikus magyar humor is. Olcsón adja és vödörnyi pohárban a tejeskávét, pláne a 

bort. A helybeliek szerint nem főz jól, de a szakértelem hiányát izzó lelkesedés, 

töretlen jókedv és túláradó kedvesség ellensúlyozza. (Ha jobb napja van, 

állítólag, ehető tortillát is tud készíteni.) A falon, meg a plafonon mindenféle 

mezőgazdasági kézműves szerszámok lógnak. Legalább egy órát eltöltöttünk itt, 

szakadatlanul vigyorogva. (Mikor mondtam neki, hogy visszafelé is fogunk 

jönni, nagyot kacsintva felkiáltott: „Képzelem, milyen bűnöket követhettetek el, 

hogy ennyit kell vezekelnetek!”) Mondhatni, bearanyozta a napunkat, legalábbis 

az elkövetkező pár órát. 

 Lassacskán haladunk felfelé a hegyen, műúton, úgyhogy nem nagyon 

fárasztó. Viszont aggasztóan fekete felhők gyülekeznek… No igen: közeledünk 

a hegyvidéki, majd az óceáni éghajlat felé. Vadul zöldellő, „gyapjas” 

paratölgyerdők mellett megy az út, körülöttünk mindenfelé hegyek. Okkersárga 

helyett mostantól új alapszínek várnak. Kőszürke, ködszürke, szürkészöld, 

sötétzöld… És növekvő páratartalom, hetes esők, nyirkos-hideg éjszakák és 

nappalok, vagy metsző szél és harapnivalóan kristálytiszta levegő. 

 Még mielőtt Rabanal del Caminóba beérnénk, elmegyünk az Ermita de 

San Cristo de la Vera Cruz mellett (kicsike: épphogy észrevenni), aztán – már 

Rabanal főutcáján – következik az Ermita de San José (XVIII. századi – 

Bierzótól végig,. Galíciában is a barokk dominál), aztán a hajdani Hospital de 

San Gregorio épülete jön, és a Négysarkú Ház (itt szállt meg II. Fülöp király, 

mikor erre járt). Utána a Santa María parókiatemplomot látjuk (kivételesen 

romanikus, XII. századi, és… elég érdekes formája van: nini, már megint azok a 

huncut Templomosok voltak itt!), és az egyik házra azt mondják, hogy az a 

Templomos Rend tulajdona volt, afféle „függelék”: ugyanis a Templomosok 

legnagyobb vára a közeli Ponferrádában van – holnap megnézzük -, 

valószínűleg ez a kis birtok is oda tartozott, mintegy védelmezendő a 

zarándokokat a Monte Iragón való cseppet sem veszélytelen átkelés során, és 

segítve őket itt tartózkodásuk idején. 

 Majdnem szemben van a refugio (San Gaucelmo* nevezetű), amit angolok 

tartanak fenn: mindig van itt egy angol házaspár, természetesen az Asociación 

ottani alszervezetének megbízásából. Teljesen „összkomfortos” szállás ez: 

működő konyha van, meleg víz a zuhanyzóban, könyvtár (!) és társalgó (arra 

mindenesetre jó, hogy zsúfoltabb napokon – mint pl. a mai – itt is alhassanak 

zarándokok a padlón), tejeskávés reggeli, angol humor, meg minden, ami kell. 

 Viszont egész Rabanalban nincsen bolt, úgyhogy iszonyatosa drágán az 

egyik bárban vettünk tejet: ebéd és vacsora egyben. Máris indulunk tovább. 

 Sajnos szemerkél az eső, de nem várhatunk tovább: tudván tudjuk, hogy 

úgyse áll el napokig. Ázottan, éhesen, hideg széltől vacogva megyünk, mégis 

van még erőm elgyönyörködni a környező hegyekben. A legelők parcellákra 

 
* San Gaucelmo: Bierzo vidékének evangelizátora, később a zarándokok itteni védőszentje. 



 

 

vannak osztva, és méter magas, szürkésfehérre kopott kőfalakkal vannak 

körbekerítve. Innentől már nem nagyon lesznek birkák, hanem tehenek, tehenek, 

tehenek mindenütt, akár az osztrák Alpokban. Kövér a fű, szép a jószág is: a 

magyar teheneknél kisebbek, fürgébbek az itteniek, vadak, és hegyes szarvúak. 

Meg kellett tanulnom tavaly, hogy itt ők az urak: az itatónál mindig adj 

elsőbbséget a csordának, és húzódj félre, mikor vágtában zúdulnak le a 

hegyoldalon! Itt még dívik a rideg marhatenyésztés: nem mindegyik tehén látott 

ezek közül istállót, az biztos. 

 Már szinte zuhog az eső, meztelen lábamra csapkodja a jéghideg vizet a 

szél, pulóverem súlyosan nyúlik a vállamon, néha kicsavarom az ujját, meg az 

alját, ha már nagyon csöpög belőle a víz. Beázik lassan a hátizsák is: nem lesz 

felvehető száraz ruha, sem száraz hálózsák a hideg éjszakára. Fázunk, és 

kedvetlenül sietünk előre, pedig tudjuk, hogy meleg ott sem vár. Sőt, hetekig 

nem vár meleg ezután… 

 Még mindig felfelé visz az út, pedig már így is 1500 m felett vagyunk. 

Foncebadón elhagyatott „kísértetfalu”: állnak a házak, de romokban, lakatlanul. 

Néha megnyikordul egy leszakadt ajtó, vagy ablakdeszka, szinte percegve 

mállanak a kövek az esőben, gyomos fű nő hajdani kertek helyén, beszakadt 

tetők alatt rozsdás eke, borona, szúette bútorok, és az egyetlen – még látható – 

ösvényt sár borítja, s benne zarándokbakancsok nyomai. Nem valami vigasztaló 

látvány, pedig ránk férne egy kis szívmelengető élmény. 

 Kis lejtő jön, és mindjárt itt állunk a Vaskereszt előtt: ez az Út egyik nagy 

pillanata: a Cruz de Ferro időtlen idők óta itt állt (bár magát a hosszú faoszlopon 

álló vaskeresztet egyszer már kicserélték – az eredeti a Museo de Camino-ban 

látható Astorgában), és évezredes hagyomány, hogy minden erre járó zarándok 

egy követ hajít a tövébe. Ez a szokás még a római hódítás előtti időkbe nyúlik 

vissza, talán egészen pogány korokig, mikor még a „Világvége” (Finisterre) felé 

vándorlók jártak erre, azután a romanizáció alatt összefüggésbe került valahogy 

Merkúr istenség kultuszával, aki az utazók védnöke volt a római mitológiában. 

 Hát, korok mentek, kultuszok, istenségek, hitek váltották egymást, de a 

hagyomány maradt, sok évezreden át. A kőhalomból mára többméteres domb 

lett. Egészen pici kavicsoktól a nagy harminccentis szikladarabokig mindenféle 

méretben vannak itt kövek, s a göcsörtös, repedezett faoszlop tetején 

Compostela felé tekint a kereszt. 

 1504 m-en vagyunk, esik az eső, süvít a szél, és még legalább 230 km-re 

van Santiago de Compostela. Hiába is faggatja a szem a láthatárt: nyugat felé 

esőfüggönyt lengető hegyvonulatok látszanak csak, és… elérhetetlenül messze 

van még az Óceán… Induljunk hát tovább! 

 Csendesül lassan az eső – nekünk már úgyis mindegy -, és végre 

Manjarínba érünk. Ez a tanyaszerű falucska ugyanúgy néz ki, mint 

Foncebadón, csak még romosabb: tetőtlen kőfalak sorakoznak, inkább csak 

romok. És egy elkerített zarándoktemető, korhadt kis fakeresztekkel, távolabb 

még egy pici temető, egy forrás-kút, és a refugio: „Una luz en el Camino”, azaz 



 

 

„Egy fény az Úton”: helyrehozott kis kőház, és benn meleg fogadtatás, pattogó 

tűz, forró tejeskávé… 

 Mikor ide érkezem, mindig úgy érzem, hogy haza jövök. Tudom, hogy 

várnak (itt mindenkit várnak!), méghozzá szeretettel, fogyhatatlan szeretettel. 

Nincs vízvezeték, nincs villany, nincs zuhanyzó, nincsen ágy, semmi sincs, csak 

hideg estéken égő tűz, a padláson néhány agyonhasznált matrac, mindig ugyanaz 

a vacsora (zöldségek, fokhagymaleves, kenyér, vörösbor), ugyanaz a reggeli 

(kenyér, tej, kávé), ugyanaz a harangszó, ami érkezéskor fogad, és búcsúztat, 

amikor elmégy. Tomás is – az öreg templomos lovag – ugyanaz évről évre (az ő 

műve ez a hely, többezer ember gondol rá hálával), ugyanaz a pecsét a 

lovagkereszttel („non nobis” – a Templomosok jelszava: „Ne nekünk, Uram, 

hanem a Te dicsőségedért!”), ugyanaz a forró kézfogás, ugyanaz a lélek mélyét 

kutató tekintet a vastag szemüveg mögül, ugyanaz a magnószalag forog évről 

évre (gregorián dallamok itt, a hegyek katedrálisában, és kelta dudaszó), 

ugyanazok az emberek laknak itt (társadalomból kilépettek, kimenekültek, békét 

és önmagukat itt, a tekintetnek szabad távlatokat nyitó tájban keresők), ugyanaz 

a két „házőrző” liba is, a három nagy farkaskutya, ugyanaz a szél, ugyanazok a 

régi-régi kőfalak, az eső, a nyughatatlanul bolyongó szürke felhők, a 

tovakanyargó Út, érkező és távozó zarándokok, arcok, hangok, összevillanó 

mosoly, megmelegedő tekintetek… 

 Furcsa szerzetek is megfordulnak itt, merthiszen hangulata van ennek a 

háznak, s az erre fogékonyak szívesen elidőznek itt. Néha átjönnek a közeli 

Mataveneros hippikommunájának tagjai, vagy valamelyik ittlakó barátai, 

jóismerősök, és kíváncsi turisták is el-elvetődnek erre. 

 De télen megáll az élet: többméteres hó hullik, zarándokok se nagyon 

járnak… Milyen lehet itt élni olyankor? Milyen lehet, mikor más híján az 

embernek minden gondolata önmaga felé száll, és önmagában ér véget? 

Számlálatlanul telnek az egyforma napok, már nem hiányzik a „civilizáció”, már 

nem hiányoznak emberek, már nem hiányzik semmi: a személyiség önmagába 

fordulva óriás felhővé nő, ami mindent beborít, csupa csend minden, hangsúlyos 

minden mozdulat, ezerszeres visszhangot kelt minden szó, aztán már csak 

forognak a napok,  hónapok, évszakok, évek, mint egy imamalom, a tér a 

végtelenbe tágul, az idő megszűnik, s marad egy áttetsző álomsziget az Űrben: 

te magad… Így képzelem az életet itt, s gondoltam is rá, hogy talán ittmaradok. 

De még sokat kell vándorolnom, sokat kell tanulnom, sok-sok millió lépés van 

még a lábaimban, és többféle végtelen várja még, hogy pont az én tekintetem 

fogja be, várnak még a Föld útjai, és én nem állhatok meg… 

 Tomás több tucatszor bejárta a Camino de Santiagót, és azt jövendölte, 

hogy én még többször fogom. A szemembe nézett, és azt mondta: „Sok út vár 

még rád, és elérkezett az idő, hogy egyedül vándorolj, mert magányos zarándok 

leszel egész életedben, bármerre jársz is, bárki kísér is majd. Sokat kell utaznod, 

mert sok szó van benned, sok üzenet. És sokan várnak épp a te szavaidra. Nem 

félj, áldás lesz minden utadon, bármennyit szenvedsz is majd.” Hát… 



 

 

némelyeknek ilyeneket mond ez az öreg templomos, és reggel-este sajátos 

szertartásokat tart, imával és karddal. Lehet, hogy bolond, lehet, hogy szent. 

Lehet, hogy jó ember, lehet, hogy nem. Lehet, hogy szemfényvesztő kuruzsló, 

lehet, hogy valóban mágikus lovag. Saját világa van, amit ő teremtett, s hogy az 

valódi, vagy csak egy beteges álom? A vélemények úgy fele-fele arányban 

megoszlanak. De azt hiszem, nem mi vagyunk azok, akik ezt megítélhetjük. Ő 

ételt ad nekünk, meleget, és szállást éjszakára. Ittmaradhat bárki, amíg csak 

kedve tartja, akár örökre is, és élhet itt a maga és az ő törvényei szerint. Hála, 

tisztelet, szeretet és köszönet illeti hát, nem kritika. 

 Ázott-fázott zarándokok érkeznek, elbeszélgetünk a tűz mellett. Aztán 

körbeüljük a nagy asztalt, közösen vacsorázunk. Kevésbé éhesen, kissé 

átmelegedve elálmosodunk. 

 Kislétrán felmászunk a tetőtérbe. Többen is fekszünk egy-egy matracon, 

sőt, lent sincs egy négyzetméter szabad hely sem. Egy gyertya pislákol még, 

Tomás bereteszeli az ajtót, a kis padra ül a tűz mellé. Mindenki alszik, ő pedig 

őrzi az álmunkat. Az eső halkan dobol a háztetőn felettünk… 

 



 

 

„Az ég örök, a föld maradandó.” 

(Lao Ce: Tao Te King) 

 

Manjarín – Ponferrada 
(kb. 22 km, 24. nap) 

 

 Eső motoz a palatetőn, gregorián ének és zarándokok mormolása 

hallatszik fel: lent már reggeliznek. 9 óra, a többiek rég felkeltek, már csak két 

katalán biciklis srác van mellettem. Egyszerre ébredünk fel, megállapítjuk, hogy 

még mindig zuhog. Összemosolygunk, és visszafekszünk aludni, még jobban 

összebújva. (Isidra még félálomban is teszi a szépet: fülembe súgja: 

„Megengeded, hogy rólad álmodjak?”, - hát persze, azt lehet…) 

 Lemegyek reggelizni. Dóra már elment (ma különváltunk, egy egész 

napra). Csuromvizes zarándokok nyüzsögnek minden talpalatnyi helyen, inkább 

kimegyek az esőbe: elmegyek a zarándoktemetőig, le a szakadékszerű völgyig, 

fel a kedvenc sziklámhoz egy kis csendes meditációra. 

 Nem érzem az esőt: feloldódom ebben a lebegő, nedves szürkeségben. 

Hegyek, végtelen égbolt, suhanó szél, kőházak… Szabadság, tisztaság, 

határtalanság… Isten kezenyoma: az Örökkévalóság… 

 Észre sem veszem, hogy már egy órája ülök a sziklán, teljesen átáztam-

átfáztam. Sétálok az esőben, víz csöpög a hajamból, ruhámból, vizes lábam 

csúszkál a sáros szandálban, a töredezett, elvékonyodott gumitalpak ingatag 

sziklákon szökdécselnek, már térdig nyúlt a pulóverem a nedvességtől, lilára 

fagytak a kezeim, úgy érzem, átfúj a testemen a jeges szél, nevetek és 

megsimogatom a nyirkos mohát a falakon, hozzásimulok a hideg kövekhez, 

nézem, ahogy az eső zarándoksírok felett áztatja a kis fakereszteket, szitáló 

párafüggöny libben, itt-ott felfedve a mélységes völgyeket, hegyszorosokat. 

 Csak az eső hallatszik és az elsuhanó szél, mintha a világ peremén fáznék, 

egyesegyedül, mintha magam lennék a kerek világon. Nevetek: fújjon át a szél, 

áztasson el az eső, legyek én a szél, legyek én az eső, szürke molekulák fagyos 

szikla mélyén, feltáruló végtelen a hegyek között, legyek én a nedves visszhang, 

legyek Tomás harangjának továbblebegő hangja, legyek didergő zarándokok 

fáradt-sietős lépte, nyomok az aszfalton, cipőre tapadó sár, s kőként lezúduló 

szélroham, egyhangúan ázó legelők sötétzöld csendje… Én legyek! Én legyek a 

föld, a víz, az ég, az örökkévaló anyag! Harmóniában a Mindenséggel – 

hétköznapi varázslatom, s közben órák telnek el észrevétlen… 

 Fogvacogva, reszketve szaladok vissza a házhoz, valaki rám néz, s helyet 

szorít a tűznél. Nézem a lángokat, a nedves, fáradt arcokon táncoló fényeket, 

megcsillanó pupillákat, nyíló mosolyokat, gőzölgő bögréket szorongató fázós 

kezeket, tűz felé nyújtogatott vizes lábakat, hallgatom a zarándokok beszédét. 

Valaki lehúzza rólam az átázott pulóvert és kiteríti a tűz fölé, valaki száraz 

pokrócot terít rám, töröközővel szárítja a hajamat, emberek nyüzsögnek 

körülöttem, jót tesznek velem és én még mindig megbűvölt némaságba, 



 

 

tehetetlenségbe burkolózva ülök szótlan-mozdulatlanul. Valaki erős ujjakkal 

kimasszírozza a hetek alatt csomókká merevedett fáradtságot és fájdalmat a 

nyakamból, vállamból, valaki leveszi vizes szandálomat és a tűz fölé akasztja, 

valaki meleg pulóverébe bugyolálja a lábaimat. Valaki halkan, kedvesem 

megszólít, csendesen üldögélünk tovább, a kiskutya is hozzám bújik. Valaki 

forró tejeskávét nyom a kezembe, valaki gyengéden átkarolja a vállamat és 

megrázogat: „Hé, alvajáró szép hölgy, ébredj!”, már mosolygok és kap egy 

puszit Isidra búcsúzóul. 

 Aztán lassan átmelegszem és felállok, hogy más is odaférjen a tűzhöz. 

Nézem a fénylő arcokat, aztán forró tejeskávét töltögetek és reszkető kezekbe 

adom a bádogbögrét, vizes ruhákat akasztok a tűz fölé, fáradt vállakat 

masszírozok, vizes lábakat dörzsölök meleg törölközővel, kedveskedő szavakat 

mormolok, panaszokat hallgatok, görnyedt vállakat karolok át nevetve, almát 

hozok be, vízhólyagokat ápolok, kenyeret szeletelek, jótanácsokat és 

szeretetteljes mosolyokat osztogatok és vigyázok, hogy senki ne lépjen rá a 

kiskutyára. 

 A tűz fénye mellett már egy kis belső melegség is felcsillan az arcokon, 

boldog vagyok: közénk költözött egy órára a Csoda, részem lehetett, része 

lehettem… 

 Kóbor kutyák, kóbor emberek, megfáradt vándorok… Manjarín mindenkit 

befogad. A Kockásfülű Nyúl szerettem volna lenni mindig, s itt az lehetek. Az 

lehettem néhány órára. Gondoskodó szeretetet kaptam és adtam, újra hagytam, 

hogy megtörténjen a Csoda. De hív a messzi Óceán, indulnom kell tovább, 

pedig úgy maradnék itt! Akár örökre is… 

 Tomás szótlanul nézi, ahogy húzom a bakancsomat (sziklás terepen 

nagyot lehetne zuhanni vizes szandálban, inkább nem kockáztatok), aztán 

odatérdel elém, kezébe fogja a kezem, halkan mondja: „Magányos vándor vagy 

és az is maradsz, de soha nem leszel egészen egyedül, ugye tudod?” Tudom. És 

azt is, hogy Jézusnál jobb útitársa nem lehet senkinek. 

 Tomás meghúzza a harangot, megragadja görbe vándorbotját és elkísér 

egy darabon. Nehéz az elválás: többször búcsúzkodunk, a falu utáni keresztnél 

végleg: „Ugye tudod, hogy mindenki, aki elmegy, az egy darabot magával visz 

belőlünk? És ez a hiány néha nagyon tud fájni…” – „Tudom, Tomás, de ugye 

tudod, hogy mindenki, aki egy darabot elvisz belőled, az itthagy cserébe egy 

darabot önmagából, neked?” – „Hiányozni fogsz…” – „Te is nekem.” – 

„Imádkozni fogok érted minden nap.” – „Én is érted…” – „Indulj már, túl 

nehézzé teszed a búcsúzást… Menj! Fiatal vagy és várnak az utaid. Ugye, hiába 

mondanám, hogy vigyázz magadra? Hát, Isten áldjon!” – „Isten áldjon…” 

 És nagy léptekkel nekivágtam újra az Útnak és nem is néztem hátra, mert 

tudtam, hogy visszajövök még. Mert hiszen tudjuk, hogy „vannak helyek, amik 

mindig visszavárnak”… 

 Szemerkél az eső még egy darabig, aztán eláll és kisüt a Nap is, igaz, még 

elég sápadt fénnyel, de már bíztatóan. Elérem az Irago-hegy csúcsát (1520 m 



 

 

körül), ami itt fensíkká szélesül. Az egyik kanyarnál François üldögél a 

völgyoldalban, nézelődik, elmélkedik talán, én meg nem zavarom: 

továbbmegyek. 

 El Acebo után fakultatív kitérő: pár kilométerre van Compludo, ahol 

1968-ban nemzeti műemlékké nyilvánítottak egy kovácsműhelyt, ami állítólag 

már a VII. században megvolt, sőt, már a rómaiaknak is öntöttek itt vasat, 

kovácsoltak fegyvereket. Egy kis folyó vizét fogták be hajtóerőnek: az mozgatja 

a szerkezetet, melynek kalapácsa percenként 180-szor sújt le az üllőre és 

ugyanez az erő hajtja a levegőt a fújtatóba is. Francisco Sánchez, egy 

kovácsdinasztia leszármazottja mutatja be a felújított, ma is működőképes 

műhelyt. Talán mondanom se kell: én ezúttal nem tettem meg ezt a kitérőt, de 

aki nem túl fáradt, annak megéri… 

 Kis falvak következnek, meredek lejtők, nyíló virágok, hatalmas 

gesztenyefák, zuhogó patakok, sziklafalak, csodálatos panoráma, mindenütt 

smaragdzöld hegyek, kőházak kiugró balkonnal, sziklaösvény, illatos bokrok, 

suhogó cserjések, hegyibozót… Érik már a vadszeder is feketén. Hihetetlenül 

tiszta a levegő, szinte visz az Út, sodor a szél, pillanatoknak tűnő néhány óra 

múlva beérkezek Molinasecába. 

 Molinaseca csodaszép, festői kisváros a hegyek lábánál, kristálytiszta 

vizű folyója van, telt zamatú borai, gyönyörű házai és sok-sok turista látogat ide. 

Éttermek, bárok, fogadók, panziók, borpincék, mindenféle boltok várnak, 

csalogatnak. 

 Zarándokok Hídján – romanikus kőhíd, felújított állapotban – megyünk át 

a Meruelón és lehet fürdeni a folyóban (tavaly megtettem, sajnos az idén kissé 

túl hideg van a szabadtéri fürdőzéshez), sétálni a keskeny utcákon, bort kóstolni 

(Bierzo híres borvidék!) vagy betérni a szép refugióba. (Teljes „összkomfort” 

vár itt is és a barátságos házigazda: Alfredo, aki külön örömmel látja a 

magyarokat és imád beszélgetni, nagyon jó ember!) Megnézhetjük a 

templomokat: rögtön a hegyről lejövet láthattuk a XVIII. századi Virgen de las 

Angustias barokk kápolnát (persze zárva van), a város közepén pedig a Szent 

Miklós templomot, ami neoklasszikus (szintén zárva), úgyhogy nem is olyan 

érdekes… 

 Békés, kedves kis város ez. Az itteniek jókedélyű, „bulista” emberek. Jó a 

kedvük, az üzleti érzékük, a szívük és a boruk is, mi kell még? Szóval elsőre 

megkedveltem őket. 

 És újra tovább! Egyetlen hosszú „nekifutással” érkezem célba: ez itt 

Ponferrada. A Sil-folyón kell átmenni, ami a városon belül fut össze a 

Boezával, és máris sietek a refugio felé: Dóra már vár, François eltűnt. Először 

helyet keresünk, utána egy gyors zuhany, bevásárlás, evés, röpke városnézés, 

mosás és lazítás: csevegés a katalánokkal. 

 Tehát nem ezen a napon ismerkedtünk meg a város nevezetességeivel, 

viszont – ha már ilyen türelmesen (türelmetlenül?) velem tartasz – nem hagylak 

„idegenvezetés” nélkül. 



 

 

 Ponferrada neve hídjára utal (pons ferrata – „vasalt híd”), merthogy olyan 

súlyos gránittömbökből készült a híd – a XI. században, osmundo astorgai 

püspök parancsára -, hogy szükség volt arra, hogy itt-ott vasrudakkal, 

lemezekkel erősítsék meg. Ezután, hogy híd is lett, a zarándokok már el sem 

kerülhették volna a várost. Annakelőtte jelentéktelen kis asztúr-római település 

volt, de aztán jöttek a vizigótok (V. század), majd a mórok (IX. század), végül a 

keresztény erőké lett a végső győzelem és a város (X. század). III. Alfonz vagy 

II. Ferdinánd telepíttette újra Ponferrádát és hűbérbirtokként a Templomosoknak 

adományozta, akiknek a XII. századtól ez lett a legfontosabb székhelye, nagy 

várat is építettek (erre még visszatérünk), fellendítették a kereskedelmet, a 

gazdasági életet, de – sajnos – a Rend felszámolásával el kellett tűnniük innen 

is. Szerencsére a város nélkülük is egészen jól működik tovább, ma is jelentős 

központja Bierzónak. 

 Mellesleg megy a vita itt is: Bierzo szeretne Galíciához tartozni – hisz 

jobban illik oda gyönyörű tájaival, kedves lakosaival, és sokan beszélnek 

gallegóul, emlékeznek a kelta ősökre -, de León is ragaszkodik hozzá: „Hát 

sajnálják tőlünk ezt a kicsike zöldet is?!”, meg különben is: ez itt León „húzó” 

része: ők sokat dobnak a közösbe, ezért is gondolják, hogy jobban 

boldogulnának Galícián belül, vagy netán egyedül. („Még mit nem?!” – 

hördülne fel erre mindkét szomszéd. Pedig VII. Ferdinánd idején, 1822-ben 

önálló provincia is volt, Villafranca del Bierzo fővárossal.) 

 Az a helyzet, hogy Bierzóval bárki jól járna: természeti kincsei, 

mezőgazdaság szempontjából kitűnő mikroklímája, lakóinak szorgalma, a 

képzett munkaerő valóban főnyeremény. Jellege révén (hegyek, éghajlat, nyelv, 

szokások, történelem, népének eredete stb.) Galíciához passzolna, s ezt 

mindenki tudja, a bierzóiak szíve is arrafelé húz (az összes autonóm 

tévécsatorna közül egyedül a galíciait kívánják fogni, hogy csak egy példát 

említsek a sok közül), de León röhög a markába: közismert tény, hogy a 

kormányzat igencsak óvakodik megbolygatni a területbeosztást, pláne 

nemzetiségi identitás alapján, mert hátha akkor megindulna a lavina: jogos 

követeléseikkel fellépnének baszkok, andalúzok, katalánok, meg mindenki más 

és akkor aztán… Talán széthullana Spanyolország, ami lehet, hogy tényleg nem 

más, mint „történelmi hiba”, „Madrid kényszerképzete” vagy „ibériai 

mozaik”… 

 A Templomosok Vára „az egyik legrégebbi és legszebb példája 

Spanyolország katonai építészetének” – írja Millán Bravo útikönyvében. Hajdan 

felvonóhídja is lehetett a várnak és az eltelt hét évszázad ellenére – mint a 

Templomosok építményeinél már megfigyeltük – meglepően épen maradtak 

magas falai, fogazott körbástyái, egyszóval az egész vár. A nyitva tartás persze 

nem a mi zarándok-napirendünkhöz igazodik, úgyhogy ezt sem sikerült belülről 

megnézni. A többiek azt mondták, hogy nem sokat veszítettünk: nincs bent 

semmi érdekes, ha csak az nem, hogy belülről is láthatod a falakat. 



 

 

 A másik szembeötlő műemlék a székesegyház – Bierzo patrónájának 

szentelve -, a Basilica de Nuestra Senora de la Encina. 1573-tól 1660-ig 

építették, de stílusában leginkább XVI. századi. Legenda is kapcsolódik hozzá: 

állítólag a Szűz megjelent egy encinánál (ez egy helyi fafajta), amit épp akkor 

vágtak ki, hogy a templom építésénél felhasználják. Magas, több szinten 

erkélyekkel szabdalt tornya van, belülről viszont nem túl tágas, reneszánsz-

barokk keverék stílusú. 

 Felsorolás szinten végigfutunk a városon (muszáj, ha valahol egy 

szupermarketet akarunk találni táplálékszerzés céljából): átmegyünk egy kapuív 

alatt (Arco del Reloj), melynek – mint neve is jelzi („az Óra Íve”) – egy óra van 

beépítve a tetején levő torony-féleségbe. (Az órát nem állították át nyári 

időszámítás szerint, állítólag nem nagyon lehet állítgatni, mert ahhoz Madridból 

kellene valami külön erre az órafajtára képzett specialistát, ami drága.) 

 Ezután kiérünk a főtérre, ahol gyors pillantást vetünk a Városháza barokk 

épületére és máris megtekintettünk minden látnivalót. 

 Van egy csomó nagy park is, meg jópofa hidak a folyó(k) felett és körös-

körül gyárak, bányák, ipartelepek, egészen közönséges tömbházak és 

mindenféle XX. századi szemét… Olyan, mint a legtöbb – keretein túlnőtt 

spanyol nagyváros: a belváros szépen óvott, műemlékjellegű házakkal van tele, 

parkok, szobrok, szökőkutak stb., a külváros meg egészen olyan, mint nálunk 

bármelyik igénytelen lakótelep. Azzal a különbséggel, hogy itt nem szürkék és 

fantáziátlanok a tömbházak, sok a zöld, nem tornyosul a szemét és a gyárakat 

igyekeztek a lehető legmesszebbre telepíteni a várostól. 

 Refugiónk – majdnem a várral szemben – elég régi épület: mindenhol 

recsegő deszkapadlók, hullámosra görbedt lépcsőfokok, hulló vakolatú falak. 

Reménykedünk, hogy majd egy másik időpontban dől össze. 

 Fejenként fél liter gyümölcsjoghurt a vacsoránk, méghozzá csokival – a 

hűvös napokra való tekintettel nem fukarkodtunk a pénzzel: kell egy kis 

jutalomfalat a nagy didergésre! 

 Este a katalánokkal arról beszélgetünk, hogy kinek milyen férfi/nő tetszik. 

Persze a katalánoknak (és általában a dél-európaiaknak) az északi típus az 

ideáljuk: magas, szőke hajú, kék szemű, hűvösebb vérmérsékletű stb. Jordinak 

minden fiatal nő, Toninak minden nő tetszik – úgy látszik, a fiúk nem túl 

válogatósak. 

 Kérdik, hogy milyen az én ideálom? Ó – mondom – én kevéssel beérem: 

csak egy csöpp esze legyen (legalább annyi, mint nekem) és nagy türelme (több, 

mint nekem) és jó szíve (jobb, mint nekem), az nem érdekel, hogy hány éves és 

hogy néz ki, csak azért ki merjek vele menni az utcára. Nagy a felzúdulás: „Hát 

így nem fogsz te itt találni senkit magadnak! Láttál már egyáltalán olyan férfit, 

aki jószívű és még esze is van? Pláne annyi, mint neked?!” A fiúk is 

rámtámadnak: „Te túl igényes vagy! Nem ismerjük a magyar hapsikat, de itt 

Spanyolországban biztosan nem találsz ilyet!” Na és? Hát mondtam én, hogy 

keresek? „De miért nem? Itt, délen a szerelem a legfontosabb! Alkalmazkodnod 



 

 

kéne a szokásainkhoz, ha már itt vagy!” – így a fiúk. Ezzel a poénnal aztán zárul 

is a csevely: ki kell teregetni a ruhákat, de előtte még ki kell ehhez fűznünk a 

cipőinket, ugyanis madzag az nincs. 

 Lefekvéskor persze megy a morgás: valaki már megint horkol, egy másik 

a fogát csikorgatja etc., etc., etc. – a szokásos esti „műsor”. (Én speciel 

álmomban beszélek – mondta Eva – főleg magyarul, de az utóbbi időben már 

spanyolul is. Mi lesz ebből?! Pedig hagynak szóhoz jutni egész nap, kíváncsi 

lennék, hogy mi az, amit csak az éj leple alatt merek elmondani?) 

 Ezek a sodronyos ágyak nem valami kényelmesek, de egy ideje már 

annyira nem számítanak az ilyen „földi” dolgok, csak legyintek: „Penitencia!” – 

hiszen szinte minden mindegy párszáz kilométer gyaloglás után… 

 

 



 

 

„A környék nem is egyszerűen kellemes – valósággal tökéletes volt, ha az 

ember egyszer elszánta magát, hogy ne ámításnak, 

hanem álomnak tekintse.” 

(G. K. Chesterton: Az ember, aki Csütörtök volt) 

 

 

Ponferrada – Villafranca del Bierzo 
(kb. 23 km, 25. nap) 

 

 

 Reggel 8-ig el kell hagyni a szállást, magától értetődő, hogy mi vagyunk 

az utolsók: hideg van kint, nem nagyon óhajtunk fagyoskodni, de muszáj. 

 Ponferrada épp elég nagy ahhoz, hogy az ember kényelmesen 

eltévedhessen benne. Nos, mi élünk is a lehetőséggel, mégpedig alaposan. Nem 

baj, ma úgyis keveset kell mennünk, vigasztalódunk. Aztán „pályára állunk” és 

egyenletes tempóban haladunk tovább. 

 Az időjárás éppen olyan amilyenre azt szokás mondani szerte a világon, 

hogy „szép időnk van”: ragyogó, ám nem forró napsütés, fújdogáló szellő, 

kellemes hőmérséklet. Majd lesz még meleg is… 

 Szokásos módon – a változatosság kedvéért ez alkalommal hivatkozzunk 

időhiányra – kihagyott kitérők: Santiago de Penalba – mozarab templom, a 

„spanyol preromán Építészet gyöngyszeme” – így Millán Bravo, tiszteletbeli 

„zseb-útitársunk”); Santo Tomás de Ollas – szintén mozarab stílusú 

templomocska; San Pedro de Montes – egy néhai apátság romjai, amit még 

maga Szent Fruktuózusz alapított a VII. században, utána Szent Genádium 

javítgatta 795-ben, olyan ügyesen, hogy egészen a múlt századig – az egyházi 

birtokok kisajátításáig – működött is, illetve hát miséztek benne. 

 Ponferrádából egyébként elég nehéz kijutni: a város elnyúlik, mint a 

túllisztezett tészta: először ipari negyed jön, aztán a hozzánőtt Cuatro Vientos 

(„Négy Szél” – ezek a nevek!), utána annak az ipari körzete, s rögtön azután 

Camponaraya következik, ami magában is eléggé terjedelmes városka, 

ráadásul egyik se valami izgalmas hely. 

 Ahogy kiérünk a város szélére, nagy-nagy földtúrást láthatunk: iszonyatos 

méretű gépekkel hegyeket mozgatnak meg: egy hegyet odébb pakolnak, egy 

másikat lesimítanak, a harmadikba völgyet vájnak… Egyszerűen fantasztikus, 

hogy mire képes az ember ezekkel a fémszörnyetegekkel! Ha Don Quijote már 

néhány ócska vidéki szélmalmot óriásoknak nézett, miféle irdatlan gigászokat 

képzelt volna ezek helyébe?! 

 De még a „földtúrás” előtt, jobban mondva annak lábánál van a Bierzói 

Borgazdaság épületegyüttese, melynek bejáratánál egy felirat szíves szóval 

invitál egy pohár borra. Mivel nincs a közelben senki – ez még nem volna baj, 

hanem bor sincsen! – nem iszunk bierzói bort. Legalábbis itt nem. 



 

 

 Már Camponarayában is eltévedtünk, itt pedig az átterelgetett Út miatt 

végképp összezavarodunk. Egy munkásember odakiabál, hadonászva mutatja az 

utat – szegény fickó, nyilván már zsibbad a karja a sok integetéstől: gondolom, 

mindenki más is eltájolódott itt. 

 Innentől aztán sima az út, vagyishát hepehupás, hegyes-völgyes, de 

legalább nem lehet eltévedni. Szőlőföldek között mendegélünk – ó, milyen jó 

volt itt csemegézni a visszaúton, szeptemberben! – gyümölcsösök is vannak – 

még nem érett, pedig sehol sincs kerítés, de visszafelé bepótoltuk ezt is: 

alaposan megdézsmáltunk egy mandulafát, de szedtünk almát, körtét is. Itt-ott 

nyaralókhoz tartozó zöldségeskertek mellett baktatunk. Milyen finom 

főzőhagymákat lehet szedni a lecsóhoz! – de tavaly még a nyers krumplit sem 

vetettem meg, ha éhes voltam… Végül beballagunk Cacabelosba. Neki is van 

egy folyója: a Cua. Nyáron alig patak-méretű, de lehet, hogy későősszel, 

koratavasszal valóban folyó. Most nem látszik annak. 

 Amilyen kicsi ez a hely, olyan sok látnivalót sorolnak fel az útikönyvek. 

Mi meg csak átmentünk rajta! (Bocs, de hát az ember szeretne már odaérni 

ilyenkor. Oda? Hová is tulajdonképpen? A napi szakasz végére, vagy az Út 

végére, vagy a Világ Végére vagy az utazás végére?) Közvetítem hát a hűséges 

zseb-útitárs információit és szentül megfogadom, hogy „legközelebb, esküszöm, 

nem hagyom ki!”, aztán majd meglátjuk, mi lesz a fogadkozásból… 

 Cacabelos is középkori helység, de először a XII. században említik 

okiratok, ugyanis 1108-ban földrengés pusztította el, de hamarosan újjáépíttette 

Diego Gelmírez, Compostela püspöke. Ekkor készült a Santa María de la Plaza 

templom, amit később, a XVI. században átépítettek, s az eredetiből csak az 

apszis maradt meg és a bejáratnál egy XIII. századi szobor a Szent Szűzről. 

 Szerencsés helyzetben volt egyébként a falu: jogilag közvetlenül a 

koronához tartozott, egyházilag pedig Compostelához, így különféle 

privilégiumokhoz jutottak az itt lakók. De termékeny földön is fekszik 

Cacabelos és a Camino de Santiago szintén előnyt jelentett a település életében. 

 Szerkezetileg tipikus útmenti falu: egy hosszú főutcából (Zarándokok 

Utcája) és néhány rövidke – erre merőleges – mellékutcából áll. A főtéren Szent 

Rókus kápolnája (a Szentet zarándokként ábrázolja a benti szobor) és a Cua 

túloldalán is van egy kápolna: Quinta Angustia szentélye, amit egy hajdani 

hospital-ermita helyén építettek a XVIII. században. (Aranyos az egyik 

oltárképe: Szent Antallal kártyázik a gyermek Jézus.) Van egy Régészeti 

Múzeum is, ahol preromán és római kori leleteket állítottak ki. 

 Ismét néhány elszalasztott kitérő: kb. 2 km-re fekszik (tulajdonképpen 

majdnem útba is esne) Castrum Bergidum, a hajdani asztúr főváros, miről nevét 

kapta ez a vidék (Bergidum – Bierzo). Szintén a közelben áll – a renováció 

ellenére siralmas állapotban – egy monostor: San Salvador de Carracedo, amit 

a X. században építettek, s később ebből lett a Santa María la Real ciszterci 

apátság. 



 

 

 Tovább lépegetünk – a változatosság kedvéért most aszfalton -, Pieros 

elhagyása után újra kertek között megyünk, kis dombot kerülgetünk és egy 

újabb emelkedő tetején már Villafranca del Bierzo kezdődik, elnyúlva a 

völgyben és körös-körül felkúszva a hegyoldalakra. 

 Ha egy másik úton jöttünk volna, akkor láthattuk volna a Szent Jakab 

templomot (X. század), a város egy másik bejáratától fél-egy kilométerre. Híres 

kis templom ez, merthogy itt van a Puerta del Perdón, a Bűnbocsánat Kapuja és 

aki az alatt átmegy, az ugyanolyan teljes feloldozást kap, mint azok, akik 

elmennek Composteláig. Azok kedvéért adományozta ezt a privilégiumot III. 

Callixtus pápa – aki egyébként spanyol származású volt – a XV. században, akik 

valamilyen oknál fogva (idős kor, betegség, pénzszűke, időhiány stb.) nem 

juthattak el egészen a Szent Városig. Kicsike templom ez, dísztelen, egyszerű, 

kívül van a városon és kevesen tudnak róla ahhoz képest, hogy milyen fontos 

privilégiuma van. 

 Villafranca – mint neve is mutatja – egyike azon spanyol városoknak, 

amelyek az Útnak köszönhetik létüket: ahol a Valcarce és a Burbia-folyó 

összefut, zarándokként érkezett frankok telepedtek meg, s a város aztán gyorsan 

gyarapodott, hiszen a nyugat felé levő hegyeken mindenki a Cebreirón keresztül 

tudott legkönnyebben átjutni, a Szent Jakab Út is arra megy (holnap mi is 

megmásszuk!). Így, közlekedési útvonal mentén jobban fejlődött a kereskedelem 

is. A város egyébként felváltva volt királyi és hűbérbirtok. A gazdasági és 

tudományos-kulturális élet akkor kapott lökést, amikor – VI. Alfonz idején – 

cluny szerzetesek érkeztek ide is. És persze egyre fontosabb szerepet töltött be 

Villafranca a környék életében. Ez a múlt században tetőzött: ekkor – VIIl.  

Ferdinánd uralkodásának néhány évében – Bierzo Provincia fővárosa lett. 

Miután Leónhoz csatolták Bierzót, a város nyilván veszített jelentőségéből. 

 Mindjárt az első épületek egyike a refugio: az Ave Fenix. (Van egy új, a 

városi önkormányzat által létesített is, csakhogy annak nincs „hangulata” és 

fizetni is kell.) 

 Meglehetősen érdekes látványt nyújt: kevéssé kifejező ugyan, de mégis 

így fogalmazok: úgy van „összetákolva”. Ez nem azt jelenti, hogy nem áll 

szilárdan, a durva hegyi szelekkel dacolva, dehogyis!, hanem csak arra utaltam, 

hogy kissé szedett-vedett benyomást kelt. Mert nem kőből, nem fából, nem 

fémből van ám! Mindenféle anyagot beleépítettek, akár egy jól sikerült 

madárfészekbe. Anyagaiban a sátorponyva, vastag fólia és farostlemez dominál, 

belül pedig háromemeletes ágyak vannak – tipikus: fémvázas, sodronyos, 

gödrösre feküdt matraccal – a padló maga a puszta döngölt föld. A 

„mellékhelyiségek” se nem mellékesek (mindjárt a bejárat mellett vannak), se 

nem „helyiségek” (kisszekrény méretű farost-fülkék). A zuhanyzó szintúgy: 

farost-fülke, mozaik-törmelék a földön, egy lyuk a lefolyó, egy csőből jön a 

meleg (!) víz. A refugióhoz bár is tartozik, viszonylag olcsó árakkal, családias 

hangulattal. 



 

 

 Ó, és a „tulaj”: a Jato! – mindenki így nevezi, a vezetéknevén. Ő kezdte 

építeni ezt a helyet, de büszkén meséli, hogy már a nagymamája is szívesen 

fogadta házába a betérő szegény zarándokokat. A mai napig ő tartja fenn a 

családjával: a bárpultnál lányai szorgoskodnak (gitározni és főzni is tudnak), ő 

maga pedig – magas, deresedő hajú, inas, villogó szemű férfi; hihetetlen 

mennyiségű energiája van! – mintha egyszerre több helyen is jelen lenne: a 

legváratlanabb pillanatokban bukkan fel és tűnik el, de mindig mindenütt ott 

van, ahol szükség van rá – márpedig mindig mindenhol mindenkinek épp rá van 

szüksége. Öles léptekkel rohangál (gyakorlatilag egy kondenzcsíkot lehet csak 

látni belőle), közben mindenkihez van pár kedves szava. Gyógyít, 

energiamasszázst ad, bíztatást, lelki támaszt, gyógynövény-készítményeket 

minden bajra, vigasztalást minden gondra. A keze ügyébe kerülőknek jól 

átgyúrja a vállát, hátát, vádliját, lábfejét, közben van ideje mindenféle szép 

dolgokról mesélni, kocsival felhordani a Cebreiróra a gyengék, fáradtak, lusták 

hátizsákjait. Felügyeli az esti nagy, közös vacsorát, mindenkivel vált néhány 

szót. Maga pecsételi le a Credencialokat és minden pecsét mellé egy-egy 

mondatot kanyarít („Az Út a fény”, „Az Út béke”, „Uram, vidd ezt a csillagot 

Compostelába”, „Az Út: szeretet – a szeretet: Út” stb.), és – akárcsak Tomás 

Manjarínban – ő is mindenkit befogad néhány napra, ha kell. 

 Sokszor, sokféleképpen bejárta már az Utat és sok más utat is. Mindenkit 

szeret, mindenki szereti – muszáj: nem lehet nem szeretni – és mindenkivel 

törődik, aki hozzá fordul. Érdekes ember: csupa szív, csupa derű, csupa elsöprő 

lendület. Érdekes? Annál jóval több! Egy-két éve már magyarokat is látott: 

szeret is minket nagyon: magyaroknak külön ölelés jár, „exkluzív” mosoly, meg 

amit csak kérsz tőle! 

 Beérkezés után rögtön ágyba zuhanok, a többiek pedig sörözni mennek és 

bevásárolni. Gyorsan regenerálódunk már: húsz perc után én is frissen indulok 

városnézésre. Régi ismerősként üdvözlöm kedvenc városom minden épületét, a 

várat, meredek utcáit, sikátorait, templomait, lépcsőit… 

 Itt az ember folyton vagy felfelé kaptat vagy lejtőn szalad lefelé. Hegyek 

közt kicsi, mély völgyben fekszik Villafranca, hát természetes, hogy egyetlen 

sík utcája sincsen. Azt hiszem, épp ezért szeretem annyira: nem kedvelem a 

sima helyeket és ez aztán végképp nem az! 

 Kezdjük a körsétát Villafranca Márkijainak Váránál, mert ez a 

legnagyobb és mert – sajnos – erről tudok a legkevesebbet. A XVI. században 

épült, úgyhogy egészen épségben maradt. Nem túl magasak a falai, sem a 

körbástyái és viszonylag nagy, négyzet alakú ablakai vannak, meg egy 

hosszúkás, kúpszerű tornya. Bejutni nem lehetett. Millán Bravo szerint az 

Álvarez de Toledo család tulajdona és Cristóbal Halffter zeneszerző kedvenc 

„búvóhelye” (meghiszem azt!). Azért én mégiscsak a régebbi épületeket 

szeretem… 



 

 

 Mint például a középkori Szent Ferenc templomot, ami (kedvenc itteni 

imádkozó helyem) – mint sok más templom, kápolna, kolostor az Úton – a Szent 

ittjártára emlékeztet. 

 A XVII. században – a már nem létező Szent Rókus Hospital alapjaira 

építve – egy kolostort is emeltek vele szemben, a ferences rendi apácák számára, 

ami ma is működik. 

 A túloldali templomba járnak imádkozni és – figyeltem őket – némelyik 

apáca 4-5 órán át mély áhitatba merülve morzsolgatja a rózsafüzért ott. Mind 

szeretettel mosolyogtak, mikor beléptem: eldugott kis hely, más nem nagyon jár 

oda és furcsa volt, hogy ők makulátlan, keményített ruhájukban üldögéltek ott, 

én meg betoppantam a forró utca poros zajából ebbe a hűvös, félhomályos 

csendbe, méghozzá térdig porosan, poros szandálban, szakadozott pólóban és 

rövidnadrágban, barnapirosra égve, merev térdekkel… Jó volt ott ülni, sokáig 

maradtam, közben az apácák jöttek-mentek: az egyik bejövet megsimogatta a 

vállamat, egy idősebb nővér kimenet megállt előttem, a lábaimra nézett, 

elmosolyodott, a fejemre tette a kezét, megáldott és odasúgta, hogy mindannyian 

fognak imádkozni értem is. Annyira jólesett az a felém áradó szeretet, pedig 

sose láttak azelőtt. Körbesimogattak a pillantások és érezni lehetett, hogy 

ezekben a percekben Isten színe elé viszik az én ügyemet is. Megint enyhült a 

görcs a vállaimban, nem fájt már a térdem, a talpam is kevésbé sajgott és 

eltöltött a ritka adomány: mélységes belső békesség, újra a Csoda… 

 Ennek az utcának a távolabbi végén van – erre merőlegesen – a hatalmas 

Santa María de Crunego székesegyház, amit 1529-ben építettek. Saját káptalani 

testületük illusztris tagokkal 1862-ig működött. Háromhajós, túl nagy épület ez, 

nagy kupolájával szinte uralja ennek a résznek a városképét. 

 Ugyanebben az utcában emelkedik a reneszánsz – Millán Bravo szerint a 

római Gesút utánzó homlokzattal – San Nicolás templom, ami méreteiben szinte 

vetekszik a székesegyházzal. A XVII. század elején alapította a márki, azóta 

jezsuita kollégium. 

 Ebben a templomban sincs semmi izgalmas különlegesség, lebilincselő 

műalkotás vagy legalább a hangulat, amit én szeretnék érezni mindenhol. Van 

viszont fényűző aranyozás, méltóságteljes, hűs félhomály, kívül pedig előkelően 

finom ornamentika. Ezeket a nagy templomokat mindig csak megnézem, de a 

Szent Ferenc kápolnába be is megyek, sőt, órákat szeretek bent eltölteni, mert 

ott van miért. 

 Kedves Millán kollégánk javasolja, hogy tekintsük meg Corullónt is, de a 

szíves ajánlás rosszul folytatódik „6 km-re délre Villafrancától”… „Na, ezzel el 

is dőlt a végkifejlet. Maradjunk annyiban, hogy őt idézem személyes 

impressziók helyett: „Corrullónban Szent Mihály és Szent István romanikus 

templomai találhatók és a XIV. századi vár. Nem messze onnan megtekinthető 

Visoniában az úgyszintén romanikus San Fiz templom, amit Szent Fruktuózusz 

alapított és a Hospitaleros Lovagrendhez tartozott.” 



 

 

 Mivel nagy hegyek vannak körös-körül, nem csoda, hogy sok vár van a 

környező helyeken: León tartománynak ez a széle mind a mai napig. A Cebreiro 

túloldalán már más a klíma, más népek laknak: az ott már Galícia. Stratégiailag 

fontos tehát ez a hegység. Várak, castrumok épültek a hegyeken átvezető utak 

mellé is: Castro de la Redonina, Castro Sarracín, Castro de Veiga, és így tovább. 

Ezen várak urai útvámot szedtek az arra járóktól (zarándokoktól is), esetleg 

kirabolták őket, vagy elszedték tőlük, ami megtetszett nekik a holmijuk közül s 

aki nem fizetett, azt kardélre hányták. Sőt, néha pusztán nagyúri passzióból is 

lepuffantottak egy-egy arrajárót. (Na ja: a „sötét középkor”!) De az útvámhoz 

évszázadokon át ragaszkodtak, míg végül a mi kedvenc VI. Alfonzunk meg nem 

tiltotta ennek behajtását a zarándokoktól, 1072-ben. 

 Ennek a rendeletnek persze nem örült mindenki úgy, mint a zarándokok, 

erre utalnak a krónikákban egyes feljegyzések: fegyveres összetűzésekre is sor 

került például, mikor Auctares várura kereken megtagadta a királyi rendelet 

betartását. Hogy végül hogyan rendeződött a dolog, azt nem tudni. Mindenesetre 

nekünk már bizonyosan nem kell út- vagy kapuvámot fizetnünk. 

 Délutáni sziesztámat eltöltöttem a csatangolással, imádkozással, 

meditációval, heverészéssel, útikönyv-lapozgatással, viszont enni is kéne már. 

Szerencsére befut Dóra, François és a katalánok, körbeüljük az asztalt és 

mindenki előpakolja, amije csak van, nagy részét el is fogyasztjuk. 

 Utána közösen elmegyünk egy bárba. Spanyol szokás szerint a széles 

járdán állnak az asztalok-székek, a hűvös szél ellenére mi is odaülünk. Mentás 

kávé, jegekávés tea, tejes tea, kakaó…, van itt minden. Persze a katalánoknak 

van pénzük és meg is szokták az ilyesmit, mi azonban sokalljuk már a bárba 

járást – nem mintha nem esne jól, csakhogy fogytán a pénzünk – meg az árakat. 

 Itt a mindennapi élet része, hogy az ember legalább a nap felét, de 

minimum 2-3 órát egy bárban vagy cofeteríában töltsön. „Kötelező” még 

hétvégén a bulizás is, ami abból áll, hogy este 11 felé csapatostul nekierednek a 

fiatalok, végigjárnak 8-10 bárt, esznek, isznak, beszélgetnek, aztán éjjel 2 körül 

elmennek valami diszkóba vagy más táncos helyre és hajnal 6-ig fergetegesen 

mulatnak. (Péntek és szombat éjszaka csak, nyilván merthogy ki is kell pihenni 

azt az éjszakát valamikor.) Egy ilyen buli-nap persze belekerül – anyagi kerettől 

függően – 5-50 ezer pesetába. Hol engedhetné meg magának ezt egy csóró 

magyar, akinek ráadásul az egész heti gürcölés-stresszelés (főállás, másodállás, 

éjszakai műszak, tizenkétórázás, vállalkozás, üzlet, bérmunka, fusizás, háztartás, 

család stb.) után nincs is kedve egy ilyen éjszakához?! 

 Mi, szegény zarándokok meg csak beszélünk róla – ismerkedem a mai 

spanyol szokásokkal, legalább így: szóban-elméletben -, aztán éjfélkor szép 

csendesen „haza” megyünk aludni. 

 Istenem, mikor fogunk már legalább kétszer ugyanabban az ágyban 

aludni? Mikor lesz már csupáncsak egyetlen talpalatnyi hely, amit a magaménak 

tudhatok?? Mikor fog valaki magyarul „Jó éjszakát!” vagy „Szép álmokat!” 

kívánni??? 



 

 

 Még motoszkálunk egy kicsit és már félálomban suttogom mindenkinek a 

maga nyelvén: „Buenas noches!”, (Bona nit!”, „Bon nui!” és Dórának külön: 

„Jó éjszakát!” 

 

 



 

 

„Kutya rossz lesz azokra a hegyekre felmászni.” 

(J. Hasek: Svejk) 

 

Villafranca del Bierzo – Hospital de la Condesa 
(kb. 35 km, 25. nap) 

 

 

 Ismét mi indulunk el legkésőbb, méghozzá hármasban: François-val 

együtt. Olyan az időjárás megint, kora reggel, amilyenre azt szokás mondani, 

hogy „szép időnk van”. Tényleg szép: derült, kellemesen friss a levegő, lágy 

szél fújdogál. A hangulatunk is jó (egyelőre). 

 Már a városon belül kettéágazik az Út: az egyik a műutat választja, ami 

lankás szerpentin több kis falu érintésével, csak egy kicsit unalmas, a másik 

(„Csak jó gyaloglóknak!!!” – hirdeti egy felirat a hegy aljában) egy 

sziklaösvény, fel egy hegyre, tovább a gerincen, egészen Porteláig, ahol 

visszatér a másik, rövidebb és simább úthoz. Mi jó gyaloglóknak érezzük 

magunkat, úgyhogy nagy merészen nekivágunk a hegyi útnak. És nem fogjuk 

megbánni: gyönyörű hegyek, mély völgyek vesznek körül, tiszta levegő, 

csodálatos panoráma – és persze egy „veterán” zarándokhoz méltó erőpróba. 

 Tavaly a másik utat választottam – akkor épp nem voltam „jó gyalogló” – 

így mesélhetek azokról a falvakról, amiket most kihagyunk. 

 Az első Pereje. Még középkori hangulatot árasztó hely ez, dolgos 

földművesek és iparosok lakják és – Millán Bravótól tudom – egy elmérgesedett 

egyházi összetűzés okozója is volt: Cebreiro apátja zarándokszállást építtetett itt, 

holott ez a terület még a villafrancai cluny szerzetesek fennhatósága alá 

tartozott. Az ügy elrendezésébe bevonták a leóni uralkodópárt (IX. Alfonzot és 

doña Urracát) és II. Orbán pápát is. A végkifejletről sajnos nem ír M. B., de az 

tény, hogy manapság nincsen Perejében refugio, bármelyik apátság 

felségterülete legyen is… 

 A második elkerült helység Trabadelo. Nagyjából Perejéhez hasonlít. 

Kápolnája Szent Lázár nevét viseli, templomát Szent Miklósnak ajánlották – az 

Út tulajdonképpen nem megy el ezek mellett, úgyhogy én nem is láttam őket. 

Viszont M. B. szerint a közeli Aldares-csúcson állhatott a hírhedt Auctares vár, 

ahol útvámot szedtek az erre járóktól. Nem lehetett valami erős vár, ha mára 

semmi sem maradt belőle! 

 Közben mi már lihegve kapaszkodunk felfelé a sziklatörmelékes, 

kavicsos, gazos, meredek ösvényen. Én előrementem: imádom a hegyeket, 

élvezem az ilyen kaptatókat, Dóra és François viszont utálja az ilyesmit. 

 Már régesrég ledobáltuk magunkról a pulóvereket és verejték csordogál a 

hátunkon a hideg szél ellenére. Hátizsák- és hegyi-„fűtés” egyszerre! 

 Hegyek közti hegyen mászunk, már-már fáradtan, pedig hol van még a 

Cebreiro! A sziklafalon felirat: „Szeretet, Béke, Szabadság”, valamivel odébb 

egy másik: „Az Út a Fény”, azután még egy utolsó: „Kitartás: minden lépés 



 

 

Santiagóhoz visz közelebb!” – igen, csakhogy maga az Út – kinek-kinek a 

személyes Útja – nem ér véget ott. És amikor valamihez közeledünk, 

egyszersmind távolodunk valami mástól… 

 Portela előtt bevárom Dóráékat: vadszedret legelészve, ráérősen baktatok, 

immár legelők, zöldségeskertek között. 

 Egy százéves néni ízes gallego nyelven, furcsa, kántáló hangon ajánl az 

összes szentek és az Úr oltalmába, jó utat kíván és még utánam szól, hogy a 

második kút vize hidegebb, abból igyak. Mit sem ért a figyelmeztetés: olyan 

szomjas vagyok, az első itatónál a csap alá fekszem inni. 

 Bevárom Dóráékat, aztán húzzuk az időt: François lelocsol a kútnál, 

kekszet eszegetünk, egy borjúméretű kutyát próbálunk felélénkíteni: őt is 

lelocsoljuk, keksszel kínáljuk, de még a magyar káromkodások is leperegnek 

róla: mindössze annyit érünk el, hogy az egyik behunyt szemét félig kinyitja és 

felséges, méla nyugalommal végigmér minket. (Nem tehetek róla, de az jut 

eszembe, hogy ez a kutya esetleg okosabb, mint mi hárman együttvéve…) 

 Közben zajlik a falusi idill: két kiskölyök trágyát hord, vödörből locsolják 

egymást és óriási gumicsizmáikban kergetőznek nevetve, egy néni oldalvást 

ülve egy csacsin két tehenet hajt az úton, aztán két pirospozsgás, erős nő – 

nyakig zárt, sötét ruhában, kendőben vagy karimátlan kalapban, sárcipőben – 

szintén szamárháton siet valahová, egy kamaszfiú traktort vezet, tehenek jönnek 

az itatóhoz… Mindenkin ugyanazt a rendíthetetlen nyugalmat látni, csendes 

derűt: ők tudják, hogy nekik jó, hogy az élet békés és nyugodt és hogy ez nagy 

adomány. Ők már majdnem gallegók: Ugyanolyan barátságosak, jószándékúak, 

segítőkészek. És kíváncsiak az idegenre, meg szeretik is, a zarándokokat pedig 

tisztelettel, jóakarattal fogadják. Nagyon békés, jó emberek. 

 Már Ambasmestasnál járunk: itt ömlik a Valcarcébe a Balboa. A régi 

római útból megmaradt egy kis darab itt és pár éve még állt a hozzá tartozó 

háromlyukú híd is. Sajnos ahhoz hasonlóan rommá lettek a hajdani várak is: a 

Castro de Veigának még a köveit is széthordták, a távolabbi Castro 

Sarracenicumnak se látszik nyoma. (Éppen ezer éve építtette magának Astorga 

és Bierzo grófja, Sarraceno.) 

 Most egy nagyobb település jön: Vega de Valcarce. Itt pihenőt tartunk, 

ami a tervezettnél jóval hosszabbra nyúlik: bevásárolunk – errefelé már gyakori, 

hogy bár és szatócsbolt egyben van: a pult körül falusi férfiak a meccset nézik a 

tévében, a másik helyiségben pedig mi válogatunk a barackok, tonhalkonzervek, 

házisajtok közül – meg is ebédelünk a folyóparton. Nem sokáig állunk ellen a 

gyöngyöző sodrás csábításának: amúgy ruhástól belecsobbanunk és úszkálunk 

egy kicsit a jéghideg hegyi vízben. François a partról nézi gyermeteg 

pancsolásunkat, beletörődéssel tűri viháncolásunkat. Lehet, hogy ő sem jár 

rosszul: ugyanis mi utána majd’ egy óra hosszat didergünk fogvacogva: vizes 

ruháinkban rosszul bírjuk a metsző, hideg szelet. Legalább lendületesebben 

indulunk tovább, hogy kimelegedjünk! 



 

 

 A lendületünk el is tart egészen a következő – másfél kilométerre levő – 

Ruitelánig, ahol újra meg kell állnunk: sziesztaidő van és ma még nem ittunk 

tejeskávét! Beülünk hát a kis, családias bárba. 

 Kivételesen nem M. B. útikönyvéből, hanem itt, egy beszédes néni 

csacsogásából tudom meg: e falucska mellett élt valaha – jó ezer esztendeje – 

San Froilán, a remete, aki később León püspöke lett. (Ezek a „gyapjas”, sűrű 

erdők tényleg jó remete-tanyák lehettek! És más idők voltak azok, bizony: 

aligha akadna ma már olyan ember, aki Isten iránti szeretettől és hitbuzgalomból 

erdei remeteként tudna élni. Elrontott minket az elmúlt ezer év, a „civilizáció”!) 

 Végig a Valcarcével párhuzamosan, annak völgyében, aszfalton haladunk, 

Herreríasig. A név minden bizonnyal a „ferrería” szóra vezethető vissza: nagy 

hagyománya van itt a vasöntésnek, a kovácsmesterségnek, mivel sok fémbánya 

található a környező hegyekben. 

 M. B. útikönyve említi, hogy 1177-ben II. (Plantagenet) Henrik angol 

király zarándokként el akart jutni Compostelá-ba, és valószínűleg e célból ő 

maga alapíttatott néhány angol fogadót, szálláshelyet az Út mentén. Ezek egyike 

lehetett az Hospital Inglés itt, amit III. Sándor pápa egyik 1178-as bullája is 

megemlít. (Ó igen: egyébként Henrik király mégse zarándokolt Szent 

Jakabhoz…) 

 Nos, innentől kemény rész jön: nincs megállás a csúcsig! Meredek kaptató 

következik újra: 8 km-en át folyamatosan felfelé fogunk menni, és már nem 

műúton, hanem igazi zarándokösvényen. Közben két falun még átmegyünk, 

aztán hamarosan Galíciába érünk. (Kőoszlop fogja majd mutatni a határt, 

Galícia címerével, zarándokok felfirkált neveivel, bölcs mondásaival.) 

 Megcsodálhatjuk a kőből rakott mosómedencéket, amik olyan 

jellegzetesen galíciai „díszletek”, a legelésző teheneket, a harsogózöld legelőket, 

az erre-arra terelgetett, nyitott csatornákban szaladó, kristálytiszta, hegyi 

forrásvizet, - öntözés a legelőnek, itató a gulyának -, óriási kutyákat, kedves 

embereket. 

 Ha Kasztília volt a száraz okker, akkor Galícia a nedves zöld. Az előző 

vidék csupa sivárság, csupa halál, ez meg itt csupa zsibongó eleven élet. Óceáni 

éghajlat: minél közelebb érünk a Nagy Vízhez, annál nedvesebb, nyirkosabb, 

csöpögősebb, mohásabb lesz minden. Itt még csak olyan, mintha tavaszi 

burjánzásba fogott volna minden, ami zöld, viruló: üde „tavasz” 

szeptemberben… Az esős rész majd később jön: csontig hatoló, hideg 

nyirkossággal, sűrű-sötét erdőkkel, csüngő zuzmókkal, embernyi páfrányokkal, 

szörcsögő mohapárnákkal, térdig érő sárral, a legváratlanabb helyekről fakadó 

forrásokkal. 

 Mendegélünk felfelé, lassan elfogy az erdő: erős szél fúj, szakadéknyi 

mélységbe tűnnek a völgyek. Marad a vízcseppektől ragyogó fű, párától 

csöpögő píneák, szitáló ködpermettől fénylő árvalányhaj-félék, és keskeny 

ösvényünk az egyre meredekebb hegygerincen. 



 

 

 1300 m magasságban lépegetünk a Kantábriai-hegység vonulatának 

délnyugati csücskén, a friss levegőtől szinte kitáguló tüdővel, sőt: kitáguló 

szemmel, szívvel és lélekkel. 

 Kezdődik a visszaszámlálás: megjelenik az első mojón, kilométerkő: 

„152,5 km Santiagóig”. Ettől kezdve kilométerenként találunk majd ilyen 

oszlopocskákat. Szinte fáj, hogy már csak ilyen kevés van hátra. Másrészt jól 

tudom, hogy valamivel azért több lesz ez, és nehéz, nagyon nehéz lesz. Utána 

még 95 km Finisterréig, és azután… 

 Pihenőt tartunk kevéssel a mai cél előtt: egy harapnivalóan zöld 

hegyoldalon leheveredünk. Felsüt épp a nap. Lent, valahol a távoli völgyből 

harangkondulás hallatszik, fel-felfénylik egy ház-, vagy istállótető, messziről 

tehénbőgést és kolompszót visszhangoznak a szomszédos ormok. A hangokat 

szinte lebegteti, ide-oda lebbenti a párapamacsokkal együtt a szél, lehetetlen 

volna a távolságot felbecsülni: érzékcsalódásnak rémlik a fül számára minden 

inger itt, akárcsak a szemnek a valószerűtlen tündérmese-táj. Valósággal beissza 

a tekintet a feltárulkozó messzeség látványát, a hihetetlen zöldet, előgomolygó 

és tovalebbenő ködfüggönyöket. 

 Tisztít ez a kép, ez az érzés, ez a vidék: patyolatfehérnek sejtem még a 

lelkiismeretemet is, mert elképzelhetetlen, hogy itt is érvényesek lehetnének 

földi szabályok, s még tán az égi törvény is szelídebb, elnézőbb errefelé. Az 

ember szinte érzi, hogy szárnyat bont és a mesebeli völgyek fölé emelkedik… 

 Közben elrágcsáljuk a maradék kekszet almával, aztán az immár 

lapályosabb hegytetőn beballagunk Cebreiróba (gallegóul O Cebreiro). 

 A többiek már rég megérkeztek a másik úton, jutott is nekik hely, igaz, 

hogy csak a folyosón, a földön. Nekünk viszont nem. S mivel talpalatnyi hely 

sem maradt, ahová leheveredhettünk volna, elhatároztuk, hogy tovább megyünk 

5 km-t, a következő szállásig, hátha ott nagyobb szerencsével járunk. 

Pihenésképp körülnézünk a Cebreirón egy kicsit. 

 Itt is tipikus, szalmatetős kőházakat látunk, kémény nélkül, alacsony 

faajtóval, picike, négyzet alakú ablakocskákkal. Alig néhány van belőlük, ezek 

közül is több fogadó, vagy bár, merthogy sok a turista errefelé és a zarándokok 

többsége is megáll itt, mert kemény szakasz az, amely idáig vezet lentről. Elég 

olcsón adnak nagyon bőséges menüt a zarándokoknak, ámbár minden más 

drága. Az ember vagy szendvicset, vagy tortillát, vagy menüt eszik – másféle 

kaját nem nagyon lehet szerezni. 

 Tavaly feltűnést keltettem az egyik fogadóban: én értem ide elsőnek, be is 

ültem megünnepelni a hosszú és immár erős lábaim diadalát egy pohár 

vörösborral. Viszont akkoriban havaseső esett egy darabig, meg különben is 

meglehetősen hideg nap volt, én pedig beállítottam egyszál pólóban és 

rövidnadrágban, méghozzá teljesen leizzadva. Aztán mikor elmeséltem, hogy a 

hegyi úton jöttem, és el is tévedtem az elején az erdőben, mégis felértem négy 

óra alatt – 28 km! -, a kocsmáros nem engedte, hogy kifizessem a bort. 

Méltányolják a teljesítményt ezek az emberek, mert néha ők maguk is megteszik 



 

 

ezt az utat: vagy a keleti részbe – Villafrancába -, vagy a nyugatiba – 

Triacastelába – le szoktak járni, mert egy kicsit elszigetelve érzik magukat itt, a 

hegyen, főleg télen. Én egyébként azóta is büszke vagyok magamra amiatt a nap 

miatt: akkor jöttem rá, hogy az orvosok véleménye és elrettentő jóslatai ellenére 

tudok járni. Tényleg feledhetetlen volt: annyira boldog, szárnyaló 

szabadságérzés fogott el, ahogy jöttem fel a hegyen, amit még sose éreztem: test 

és lélek fegyelmezett, erős harmóniája, sugárzó békesség és nagy-nagy öröm. 

 A Cebreiro egyike az Út legrégebbi, kiépített megállóhelyeinek, ami – 

tekintve az éghajlatot és a domborzati viszonyokat – nem is meglepő. A 

szájhagyomány szerint már a zarándoklatok kezdete óta létezett itt 

zarándokszállás, bár ez nincs dokumentálva, de eléggé valószínű. Maga a 

monostor már a XI. században létezett, például okiratok tanúsítják, hogy VI. 

Alfonz 1072-ben a San Giraldo d’Aurillac Apátság francia szerzeteseire bízta 

(ugye emlékszünk még a cluny-francia kapcsolatokra, a királyné révén?), azután 

a bencésekhez került, és az övék is maradt egészen az egyházi javak XIX. 

századi kisajátításáig. 

 A templom – Santa María la Real – XII. századi román stílusú, kicsi 

épület, ám annál nagyobb hittel építették és használták a környékbeliek. 

 A legenda szerint 1300-ban egy csoda történt itt: tél volt éppen, 

farkasordító hideg és hófúvás. A lenti falvak egyikéből, Barxamaiorból, csak 

egyetlen paraszt küzdötte fel magát a hegyi templomocskáig, hogy részt vegyen 

a szentmisén. A szolgálatot teljesítő pap magában kissé tán bolondnak is nézte a 

mélységes hitbuzgalommal megáldott földművest, és szórakozottan végezte a 

szertartást. Az eucharisztiára került a sor, és ő, szinte oda sem figyelve tette a 

dolgát, az áldozókehely felett a kinti hóesésbe bámult. Abban a pillanatban – a 

jámbor paraszt hite által – megtörtént a csoda: Krisztus vérévé változott a bor, és 

testévé az ostya. Ennek emlékére a Katolikus Királyok 1486-ban színarany 

kelyhet és ostyatartót adományoztak a templomnak. (Ezeken kívül szintén 

felbecsülhetetlen értékű a romanikus Madonna szobor is, ismeretlen XI. századi 

mester munkája.) 

 A templomot 1971-ben restaurálták, és minden évben a megye 

védőszentjének – Santa María la Real-nak – ünnepén (szeptember 8.) 30 ezer 

hívő szokott részt venni – írja M. B. útikönyve. Mi épp egyetlen nappal késtük 

le, de még így is sejteni lehetett, hogy mekkora ünnep lehetett: tömve volt az 

összes fogadó, pedig több magánházban is adtak ki szobákat, és tucatnyi 

kirándulóbusz álldogált a parkolóban, hemzsegtek a turisták a faluban még 9.-én 

is. 

 Tulajdonképpen egy hegycsúcson vagyunk (1293 m), ilyen helyen 

természetes is, hogy valami emlékmű álljon. Nos, a fennsíkon, egy elkerített 

tisztáson van is egy bronz dombormű: az európai Camino de Santiago útjait 

ábrázolja. Magyarország persze a keresztény Európa perifériái közül is az egyik 

legtávolabbi hely. Borzasztó messze van, és közben úgy vonzana mégis 



 

 

hazafelé, mintha a honvágy egyfajta személyes gravitáció volna. Mégis tovább 

kell menni, tovább távolodni tőle… 

 Nemsokára esteledik, és egyre hűvösebb a szél. Elköszönünk hát a 

többiektől, és lendületes létekkel Hospital de ls Condesa felé masírozunk. Egy-

egy erősebb széllökés megtántorít néha, ráadásul mintha még a csontjainkon is 

átfújna, annyira metsző és hideg. A főúton megyünk, persze nem a hegyvonulat 

szélárnyékos oldalán. Még mindig lenyűgöző a kilátás, de most valahogy nem 

élvezzük annyira. Egy „kicsit” fáradtak vagyunk. 

 Rövidke lejtőn érkezünk Liñaresbe. A helység a lino („len”) szóból kapta 

nevét. Mondják, hogy maga a király juttatott lenmagokat az itt lakóknak, hogy 

azok lenből készíthessenek ruhákat, köpönyegeket, tarisznyákat a 

zarándokoknak. Temploma (San Esteban) a cebreiróihoz hasonlít, és úgyszintén 

román stílusú és XII. századi. (Igaziból én csak tavaly láttam, most valósággal 

elrohanunk a falu mellett: az Út nem visz be Liñaresbe.) 

 Újra emelkedő jön: Szent Rókus-csúcs*. Alig 1300 m magas, helyi 

viszonylatban dombnak tekintik. Állítólag valaha egy kápolna is volt itt, a hegy 

névadójának szentelve, de már nincs meg. Gondolom beépítették a szomszédos 

települések házaiba, mivelhogy egy árva kő sem maradt itt belőle. 

 Komor felhőket sodor a szél sebesen felénk, egyre szaporábban megyünk, 

újabb lejtő után kis emelkedő jön, s máris Hospital de la Condesában (Hospital 

da Condesa) vagyunk. Épp ideje: szemerkélni kezd az eső. A falu neve is jelzi 

(„A Grófnő Fogadója”), hogy Villafranca egyik néhai grófnője már egészen régi 

időkben zarándokszállót alapított itt. 

 A refugio – mit is reméltünk?! – dugig van, bár szerencsére itt még a 

folyosó padlója nem teljesen foglalt. A galíciai kormány – a Xunta – által 

fenntartott tipikus zarándokszálló ez: a központosítás után a régi falusi iskolákat 

refugiókká alakították, így hát egyazon szabvány szerint egyformák: a 

földszinten konyha, mosdó, szalon és egy szoba, a felső szinten pedig két-három 

nagyobb hálóterem, lakkozott-faragott, égszínkék matracos emeletes ágyakkal, 

zuhanyzókkal. (A zuhanyzó mellesleg külön poén: „texasi fogadó”-stílusban 

készült, kb. 1 m magas, zöld csapóajtó „takarja el” a zuhanyfülkét a fürdő többi 

részétől. Spanyol átlagembert úgy térdtől vállmagasságig takar, engem 

nagyjából az alsó két bordámig. Ez igen jó szórakozást biztosított tavaly is a 

spanyol fickóknak: mindenképp akkor jöttek borotválkozni, ha magasabb 

termetű nők zuhanyoztak éppen, merthát a mosdókhoz  hatalmas tükör tartozik, 

ami épp a zuhanyfülkével szemben van… Testesebb egyedek pedig simán be 

szoktak szorulni a zuhanyfülkék és vécék idétlen nyílászáró szerkezeteibe. Ja, és 

persze nincs meleg víz, ami kiváltképp ilyen hidegben érinti kellemetlenül az 

amúgy is didergő zarándokot. Szóval le a kalappal a tervezők előtt!). 

 
* Szent Rókus: XIV. századi francia szent, aki Montpellierben élt, és leprás betegek gondozása közben ő maga is 

elkapta a halálos kórt. Utolsó útja Rómába vezetett, ahová gyalogos zarándokként érkezett meg, és rövid idő 

múlva ott is halt meg. Azóta mindenféle fertőző betegségben szenvedők, de főként a leprások védőszentje. 



 

 

 Nem kérnek adományt, csak diszkréten ki van téve egy kis fémláda a 

bejáratnál. És hospitalero, házigazda sincsen: az önkormányzat szokott fél 

fizetésért kijelölni egy-egy helyi munkanélkülit arra a feladatra, hogy pontosan 

délután 5-kor nyissák ki az ajtót (értsd: egyetlen minutummal sem előbb, ha a 

küszöbön fagysz meg, és már az erdei farkasok kóstolgatnak akkor sem!), írják 

fel a zarándokok adatait (név, igazolványszám, gyalog/biciklin érkezett, Út 

kezdete, életkor, foglalkozás, nemzeti hovatartozás), és pecsételjék le a 

Credencialokat, meg másnap délelőtt takarítsák ki a szállást. 

 Minden ilyen refugio kétszintes, négyszög alaprajzú, sötétzöld ajtóval és 

ablakkeretekkel, előtte apró, műanyagkalitkás telefonfülkével, és a falon 

messzire virító emblémával: egy erősen stilizált – többé-kevésbé „kubista-

futurista” stílusú – zarándokot ábrázol, meg a fenntartó nevét („Xunta de Galiza, 

…” – azaz a Galícián belül a helyi önkormányzat). Kilométerekről fel lehet 

ismerni ezeket a házakat, ami nem is rossz, mert sokszor teljesen „elrejtőznek” a 

zegzugos kis falvakban. 

 A konyha „foglalt”: emberek alszanak az asztalokon, asztalok alatt, 

összetolt székeken, talán még a tűzhelyen is. Nem baj, úgy sincs mit főznünk, és 

már amúgy is este van. 

 Még fürdünk, szóba elegyedünk ezzel-azzal, aztán „megágyazunk”: mikor 

már nincs nagy jövés-menés, François elhelyezkedik a földszinti női vécében 

(mert ott elég tágas hely van és a villanynál még lehet olvasni éjszaka), Dóra a 

folyosón (épp elfér, lapjával, úgy, hogy még marad is talpalatnyi hely mellette 

egy esetleges mászkáló zarándoknak), én pedig a legjobb helyen: a bejárati ajtó 

és a szemeteskuka közötti kókuszlábtörlőn. (Mert nem bírok keményen aludni: 

megfájdul a derekam. Ugyan kicsit útban vagyok, ha netán valaki ki akarna 

menni, meg az ajtó alatt néha besüvít a szél is, de az a két centi vastag lábtörlő 

még így is megéri.) 

 Nem hagy aludni egy égetően fontos kérdés: hogy a fenébe hívják 

spanyolul a lábtörlőt??! Bár már becsomagoltam magam éjszakára, felkelek, és 

keresek egy spanyolt – persze az is katalán -, akitől megtudom, hogy a lábtörlőt 

ugyanúgy „szőnyegnek” hívják, mint a fali, vagy a padlószőnyeget. Hát nincs 

ezeknek egy csöpp fantáziájuk se?! 

 Kissé ingerülten hajtom álomra a fejem: ezért aztán nem volt érdemes 

feltápászkodni! De legalább mostmár nyugodtan alszom el: „mindent” tudok… 

  

 



 

 

„Dombok közel időjárástól távol / Nyirkos fenyők, három lépés se tőlem 

Köd már, s elköszön a vándorút a / Semmibe.” 

(Volker Braun: A teutoburgi-erdő) 

 

Hospital de la Condesa – Calvor 
(kb. 29 km, 26. nap) 

 

 Hajnalban arra ébredek, hogy koránkelő zarándokok mászkálnak át 

rajtam: ki negyvenhatos bakancsával és mázsás  testével, ki csupán csomagokkal 

megpakolt biciklijét tolja át rajtam. A meg-megnyíló ajtón jeges esővíz záporát 

csapja rám a bevágó reggeli szél, néha rámejtenek egy-egy súlyosabb hátizsákot, 

szóval innen mindenki csak a „testemen át” juthat ki. Szerényen próbálom 

összébb hajtogatni hosszú végtagjaimat, s a kuka oltalmazó árnyékában 

összegömbölyödve tovább szundikálok, majdnem ülve, mint a dalocskában 

szereplő nyuszi a fűben. 

 Mire elül a mozgolódás, épp fel is lehet már kelni: fél kilenc van. Sietni 

persze nem érdemes: kint zuhog, ráérünk ázni egész nap. Tejet melegítünk, 

hozzá darabka kenyerünk van. Sovány reggelinkhez hasonlóan soványan 

mélázok a morzsák felett. 

 Dóra élelmesebb: szokás szerint körbejár, hátha valaki elhagyott valami 

használható, ne adj’ Isten ehető cuccot. És talál is egy fél zacskó mogyorót, azt 

csipegetjük a hagyományosan túlhígított vitaminitalunkhoz. 

 Pontosan ez az időjárás, amire Bokodon azt szoktuk mondani, hogy 

„ilyenkor még a kutyát is vétek kizavarni”. Márpedig nekünk önként kellene 

kimennünk, méghozzá rövidnadrágban, mert nem jó eláztatni a nagyobb 

ruhadarabokat, amik nedvesen ugyanúgy hidegek, csak ráadásul még 

dögnehezek is. Bent is nyirkos hideg van. 

 Befutnak a katalánok: már ideértek a Cebreiróról. Pihenten és üdén: végül 

jutott nekik ágy valahogyan. Nem kell panaszkodnunk: látszik rajtunk, hogy 

újabb fantasztikusan „pihentető” éjszakában volt részünk a szintén „pihentető” 

nap után, s a még „pihentetőbbnek” ígérkező mai nap előtt. És nekik van 

esőköpenyük. Nem irigykedünk: ők cipelik, na meg úgy tudom, hogy az emberi 

bőr is vízhatlan. (Egy darabig. Néhány napos-hetes ázás után az ember úgy érzi, 

hogy akadálytalanul szivárog az esővíz egészen a csontokig, s ott legfőképpen a 

gerincvelőben csordogál olvadt hóléként… De ez csupán érzékcsalódás, - 

mindig ezzel vigasztalom magam, meg azzal, hogy „mért pont ma kapnék 

tüdőgyulladást, hisz már számtalan alkalom nyílt rá eddig is”, és persze kutya 

bajom.) 

 Végre rászánjuk magunkat az indulásra. Dóráéknak – mint „veterán” 

zarándok – igérem, hogy a következő faluban szuper kis bár van, ott majd forró 

tejeskávét iszunk, fűtenek is, és majd utána milyen nagyon jó lesz nekünk… 

 Azzal nem számoltam, hogy amikor tavaly erre jártam akkora köd volt, 

hogy tényleg csak karnyújtásnyira lehetett látni, úgyhogy két falun is áthaladtam 



 

 

úgy, hogy észre sem vettem. Még sose tapasztaltam ilyet addig: a köd, vagy 

felhő annyira sűrű volt néhol, hogy nem láttam le a lábamig: nem láttam az utat!, 

ami pedig elég veszélyes, ha az ember épp szakadék szélén sétál. És a hangokat 

is eltorzítva hozta-vitte a gomolygó köd: két férfi hangját hallottam messziről, s 

a következő pillanatban beléjük ütköztem, aztán egy tehén bőgését hallottam 

szinte közvetlen közelről, és mikor ellebbent egy ködpamacs, vagy felhő előlem, 

láttam, hogy a tehént lent van, a kilométernyire levő völgyben. Utána távoli 

kolompszót hallotta, és egyszercsak elém toppant egy megtermett szarvasmarha. 

 Tisztára stresszes helyzet volt: kezdtem elveszíteni a 

távolságérzékelésemet, és amikor már a saját lábaimat sem láttam, szédülni 

kezdtem: az egyensúlyérzékem is kezdte felmondani a szolgálatot. Ha nem 

bűvölt volna el annyira ez a valószerűtlen „fellegekben járás”, valószínűleg 

idegileg is kikészültem volna: az ember nem támaszkodhat biztosan se a 

látására, se a hallására, tapintani nincs mit, szagok közül meg a nedves föld, fű 

és kő illatán kívül nincsen más. Tökéletes „lebegés”, épp csak a talp 

támaszkodik néha a talajra, de még a gravitáció is valahogy gyengébbnek tűnik, 

hisz nem látsz, nem hallasz, nem tapintasz semmit igazán. 

 Szóval számításaim és ámításaim ellenére nem a következő faluban volt 

az a várvavárt bár. De csak meglett végül, volt tejeskávé és meleg, még az eső is 

elállt egy időre utána. Itt szétváltunk: külön-külön megyünk tovább. 

 Szívesen maradnék: kőházban élnék, pattogó tűz mellett elégiákat írnék, 

esténként a pásztorokkal, parasztokkal dominóznék a bárban forró kakaó 

mellett, napközben a hegyek közt bolyonganék a ködben, vagy bentről nézném 

az esőt. Csupa szomorú verset írnék, titokzatos mondákat költenék, vagy 

tragikus végkifejletű balladákat, és törzsasztalom lenne a bárban, és a 

kocsmárosné tudná, hogy hány cukorral szeretem a kávét, és mindig mesélnék a 

zarándokoknak… 

 De most csak egy kóbor, vándorló, lírai kalandor-magyar vagyok itt, aki 

néha nem csak hogy azt nem tudja, hogy itt mit keres, hanem még azt sem, hogy 

a Földön miért van. Úgyhogy indulás tovább: menni tovább, keresni tovább a 

vándorlás értelmét, az „életem értelmét”…, szóval gyerünk, nincs megállás! 

 Csendes eső hullik, néha páracseppeket kortyolgatok a fenyőtűkről, és 

arra gondolok, hogy ugyanúgy kószálok csak itt a hegyek között, mint a köd, 

amit ide-oda sodor a nyugati szél. Mesék fogalmazódnak bennem: ősi kelta 

mesék, druidák regéi, középkori hispán legendák és saját szivárványos 

képzeletem furcsa históriáinak keverékei, szimbólummá érett gondolatok és 

mélyre ülepedett érzelmek kifejeződései, sötétzöld erdők ködös homálya, 

semmibe vesző ösvény a zuzmós rengetegben… Azt hiszem, ezeket is megírom 

egyszer, de csak itt lehetne… 

 Hegy jön: a Poio-csúcs (1337 m), ami végülis két nagyobb hegy között 

csak egy dombocska. Egy Zarándok-szobor van itt, ugyanolyan, mint amilyet 

majd a Monte del Gozón fogunk látni: három méteres, szakállas bronzfigura, 

fején középkori divat szerint háromszögletű kalap, kagylóval. Lábán szandál, 



 

 

oldalán tarisznya, kezében vándorbot, vállán szélfútta köpönyeg. A széllel 

dacolva, elszánt tekintettel nagyot lép Santiago de Compostela felé. 

 Jó neki: ha bennem ennyi elszántság lenne, már rég visszafelé jönnék, 

méghozzá fütyörészve. Csakhogy én fázósan karba tett kézzel, görnyedt vállal, 

lehajtott fejjel, behúzott nyakkal lépkedek, meztelen combomat, lábszáramat 

csapkodja az eső, ide-oda taszít néha a szél, és olyan kis tenyérnyi a 

rövidnadrágom is, meg a félbevágott, leszakított ujjú pólóm is, hogy azt még a 

szél se tudja lobogtatni, és eszem ágában sincs felemelt fővel Santiago felé 

nézni: örülök, ha a saját lábaimat annyira szemmel tudom tartani, hogy azokban 

el ne botoljak. És hol van a fanatikus hit, elszán idealizmus, buzgó akarás?! Ó, 

nem, én nem vagyok bronzból, s nem vagyok háromméteres: kicsi vagyok, 

fáradt, és órák óta didergek. Még egy hét Santiagóig… 

 Balra hatalmas hegyvonulat, annak aljában mendegélek én, s azokhoz 

képest még törpébb vagyok, mint a bronz-zarándokhoz. Kis falvakon megyek át: 

szalmatetős kőházak, kővel kirakott sáros utak, tehéncsordák, nagy kutyák, 

kalapos nénik, éretlen vadszeder, csöpög  a víz, csúszkál a lábam a vizes 

szandálban, gallegóul köszönnek rám a gyerekek, eláll az eső. Egyenetlen, 

mohos kőfalak mellett visz az út. 

 Sietek: élvezem, hogy kezdek kimelegedni, már sodor a lendület is: 

meredek lejtő következik. Balra az 1500 m-es Ouribio-hegy álldogál 

egykedvűen, derékig felhőben-ködben, hideg szélben. 

 Éretlen vadszeder, és megint meredekebb lejtő… Egy piros esőkabátos 

ember jön utánam: inas lábán, járásán látszik, hogy kitűnő gyalogló. Erős fickó 

lehet, érzem, hogy próbál megelőzni. „Verseny”: nem hagyom, sőt, fokozom a 

tempót, bár már izzadok, és félórás előnnyel érkezem előtt Triacastelába.  

 Itt bevárom Dórát, kaját szerzünk. (Vasárnap lévén csak kenyeret tudunk 

venni a péknél és egy doboz tejet a bárban). A refugio udvarán elköszönünk a 

katalánoktól – majd Santiagóban találkozunk -, mert mi mostantól François-val 

begyorsítunk: hosszabb szakaszokat akarunk megtenni, ők pedig maradnak, sőt, 

lábfájás miatt lemaradnak. Evés után François elindul, mi még húzzuk az időt, 

aztán majd nekivágunk mi is. 

 Tavaly láttam a  várost, a „biztonság” kedvéért azonban segítségül hívom 

M. B. barátunkat is. Tehát a város neve: Triacastela, - elég egyértelmű jelentést 

hordoz: „három kastély”. Noshát, nem érdemes reménykedni: igaziból 

egyetlenegy kastélya sincsen. Hogy akkor meg miért ez a neve? Ezek a 

spanyolok mindig túloznak! A környéken voltak várak valaha: romjaiban 

megtekinthető északkeleti irányban a Triacastela-vár, és még odébb a Lagarok 

vára, s majd’ tízmérföldnyire északnyugatra a Mundín-vár. Talán ezekről van 

szó. 

 Még vagy ezer esztendeje Bierzo grófja, Gatón alapította. Kábé akkor 

épült a kis romanikus temploma is – na, talán vagy száz évvel később -, ami már 

nincs meg, de alapjait, anyagát felhasználták az új Santiago parókiatemplom 



 

 

építésénél is, kétszáz évvel ezelőtt. Értelemszerűen tehát maga Santiago, Szent 

Jakab a városka védőszentje, helyes kis szobra is van a templomban. 

 És persze több hospital is volt itt rég, ahogy az egyik ilyen helytől el is 

várható. M. B. „pletykálja”, hogy az egyiknek volt egy melléképülete, ami 

börtönként funkcionált. Hát ugye, nem lehetett minden zarándok olyan jámbor, 

mint mi! 

 Az egyik téren van egy zarándok-emlékmű (a szokásos), amit az 1965-ös 

Szentévben állíttatott a Városi Tanács. 

 Nagyjából ez az összes látnivaló. Maga a városka rendkívül bájos, 

kiváltképp a szépséges háttér előtt. Van sok bár, jóféle kenyeret süt a pék, és itt 

már finom galíciai tejet lehet kapni, meg a víz is jó, csak piszokul hideg. 

(Amúgy Triacastela manapság arról nevezetes, hogy mindenféle – a 

cementgyártáshoz szükséges – anyagot bányásznak itt, a szomszédos 

hegyekben.) 

 Ami viszont kizárólag a zarándokok szempontjából fontos: itt kettéágazik 

az Út. Az egyik lehetőség: műút, Samoson át 13 km Sarriáig. Mi a másodikat 

választjuk, de én tavaly az elsőn mentem, úgyhogy arról is mesélek, sőt, mivel 

elég kalandos út volt, azzal kezdem. 

 Tavaly a samosi út mellett döntöttem, mert kíváncsi voltam arra a 

kolostorra, meg féltem is, hogy a másik úton eltévedek a sűrű-sötét erdőben, s 

mint afféle magányos kislányt, majd jól megesznek az ordas farkasok. (Ez nem 

teljesen vicc: való igaz, hogy Galícia erdeiben élnek még farkasok, sőt, medvék 

is. Én tavaly hallottam farkasüvöltést valamivel nyugatabbra, láttam is a 

lábnyomaikat, a pásztorok is mondták több helyen, hogy már megint ennyi meg 

ennyi juhot téptek szét a farkasok. Medvével pedig személyesen is találkoztam, 

noha a sűrű bokrok, meg a nagy sietség – n siettem, nem a maci – miatt nem 

tudtam a szemébe nézni, bár, ha őszinte akarok lenni, nem is akartam igazán. 

Viszont egyazon bokorról csipegettük a vadszedret… Szóval ez komoly.) 

 Útitársam is akadt akkor egy spanyol srác, Juan személyében (volt is vele 

elég baj: az ilyen mama kedvence folyton csak nyafog, és mivelhogy még 

spanyol is ráadásul az istenadta, ha épp nem sopánkodik, akkor meg azon jár az 

esze, szóval, ilyen útitársat jobb elkerülni, csakhát megsajnáltam szegényt, na), 

aki – mint afféle spanyol macho úgy gondolta, hogy ő jobban tudja az utat, meg 

különben is: a férfi a főnök, vagy mi, úgyhogy én szelíden követtem, bár tudtam, 

hogy eltévedünk. Úgy is lett. Tizenöt kilométert tettünk meg az erdőben – sűrű-

sötét meseerdő: hatalmas fákkal, méteres páfrányokkal, áthatolhatatlan 

cserjéssel, arasznyi mohával, csüngő zuzmókkal, szürke sziklákkal a 

folyómederben -, olyan formán, hogy átmásztunk egy hegygerincen a vonulat 

túloldalára, átgyalogoltunk „kisebb” nehézségek árán az Ouribión is többször. 

Még az áthatolhatatlan tüskebozóton is majdnem áthatoltunk, de az már nem 

sikerült: egyszercsak ott találtam magam szinte cafatokban lógó bőrrel egy két 

méter magas tüskebozótos kellős közepén. Ott aztán se té, se tova: a legkisebb 

mozdulatra vérző bőrömbe téptek újra a centis horgas tüskék. Míg onnan 



 

 

kiszabadítottam magam – egy-egy erélyesebb rántásnál hallatszott, ahogy hasad 

a lábamon, karomon a bőr -, egészen megharagudtam. (Addig lekötött a sok 

csoda, meg a haladás.) Bejelentettem Juannak, hogy mostantól én vagyok a 

főnök, s ezt örömmel jóváhagyta, mert már ő is szeretett volna kijutni innét. 

 Csak úgy, „női megérzés” alapján elindultunk. (Előtte még ápolnom 

kellett, mert nem bírja a vért látni – ah, az echte spanyol macho! -, és majdnem 

elájult, mikor és a bakancsomból kiráztam a nagyobb alvadt vérdarabokat, meg 

lemostam a lábamról is a vért a folyóban, - ő persze hosszúnadrágban volt!) Egy 

bányához értünk, onnan már egészen egyszerűen visszataláltunk a hegy innenső 

oldalára. Bányaúthoz hidacska is jár, úgyhogy ezúttal elmaradt a térdig vízben 

gázolás, méteres sziklákon ugrálás sebesen száguldó folyó felett. Végül még egy 

tüskés-bokros legelőn mentünk át, egy keskeny ösvényen, és máris újra 

Triacastelában voltunk. 

 Ezután ismét elindultunk Sarriá felé (este továbbmentünk onnan is, mert 

nem volt szállás, csak még 5 km-rel odébb), kivételesen a helyes úton: az 

aszfalton. 

 Kis falvak érintésével megérkeztünk Samosba. Ez Spanyolország egyik 

legrégebbi kolostora: Dumién-i Szent Márton, „Galícia Apostola” alapította a 

VI. században. Ezt egyébként egy vizigót feliratos kőlap is bizonyítja. 

 Megintcsak M. B.-ra hagyatkozva: mivel a bencések szabályzata, a 

Regula Benedicti előírja a vendégszeretet, s az Út is erre vezetett eredetileg, nem 

csoda, hogy már a kezdetektől szívesen látták itt a zarándokokat. 

 A kolostort a két antiochiai mártírnak. Szent Juliánnak és Szent 

Basilisának szentelték. Csodaszép, hatalma, mértéktartóan fegyelmezett stílusú 

épületegyüttes. Kétemeletes, barnásszürke kőfalaiból élesen kirajzolódnak a 

pici, krétafehér kőkockákkal körberakott ablaksorai, épp csak egy szinttel 

kiemelkedő, négyszögletes, lapos tornyai. Mintha csupa egyenesekből és 

derékszögekből állna. Belül gondozott patio van: szökőkúttal, pálmafával, 

pázsittal, nyírott bokrokkal, boltíves kerengővel, gyöngykavicsos utacskákkal, 

virágágyásokkal. 

 M. B. szerint Samos a spanyol kultúra egyik szimbóluma egy illusztris 

személy miatt: a felvilágosult szellemű polihisztor, író, és bencés szerzetes, P. B. 

J. Feijoo (1676-1774) lakhelye volt ez 1688-tól, aki oly sokat tett a spanyol 

kultúra és tudomány fejlesztésért. Szobra a nevét is viselő egyik XVII. századi 

kolostorrészben áll. 

 Nagyrészt reneszánsz – mint maga az imént említett kolostorrész, vagy a 

XVI. századi Néreidák Kolostora, melyhez értékes könyvtár is tartozott, ami 

sajnos egy kissé megfogyatkozott az 1951-es tűzvész során – és korai barokk 

stílusú a kolostor (barokkos pl. a patio, és annak szökőkútjai), de vannak 

középkori részei is (például a Ciprus, vagy a Megváltó IX.-X. századi mozarab 

kápolnája, - hajdan itt fogadták a zarándokokat), és a temploma – a kolostor 

patrónusait és Szent Benedeket ábrázoló homlokzattal – neoklasszikus alkotás. 



 

 

 Nem nagyon volt szimpatikus viszont az itt is jelenlevő „zarándok-

biznisz”: valahogy nem bírom a húszcentis, százdurós műanyagszenteket, 

giccses kis ajándéktárgyakat, pólóra nyomtatott kolostort, ügyetlen kitűzőket, 

miegymást. És azt sem, hogy 200 pts-t szednek be az itt alvó zarándokoktól. Bár 

a vendégszeretetük valódiságához nem férhet kétség, az igaz: az egyik ilyen 

„bóvli”-árus pap – valami itteni karvezető – elénekelte a pólómon levő kotta 

alapján a „Tavaszi szél vizet áraszt” kezdetű népdalunkat is, és elárulta, hogy a 

gigantikus méretű égszínkék virág, amit Juan szedett nekem, hortenzia, és 

búcsúzóul még azt is megtanulta a kedvemért magyarul: „Isten hozott!” és 

„Isten veled!” – fel is írta, hogy el ne felejtse. 

 Belépőt kellett volna fizetni ahhoz, hogy belül is körülnézhessünk, 

úgyhogy ez is kimaradt az életemből. Siettünk tovább (akkor is esett), de 

innentől már nem volt semmi érdekes Sarriáig. 

 No, akkor álljunk „rajthoz” ismét Triacastela Tanácsterénél, és induljunk 

San Xil felé most! 

 Egy kis patakon, a Valdoscurón megyünk át háromszor is. Valdoscuro, 

azaz a „Sötétség Völgye” tényleg sötét: annyira sűrű az erdő, hogy szinte 

belevész az út is, vándora is. 

 Újabb meseerdő: tündérek, manók, sámánok, remeték, kísértetek árnyai 

ólálkodhatnának itt. Puha ösvényen megyünk, mint egy zöld üvegfolyosóban: 

szűrt fény alig-alig hullik be a tölgyek levelei között, mindent vastagon borít a 

moha, liánok, szürkészöld zuzmók csüngenek le a fákról, ujjnyi vastag 

csillagmohára hajtom a fejem, ötujjú páfrányok nyújtóznak-tapogatóznak felénk 

kíváncsian, embermagas föld, vagy kőfal folyosójában halad az Út. Sötétzöld, 

igen, szinte teljesen körülölel, mintha egy csőben mennénk. Fantasztikus érzés: 

mindenhonnan pára csöpög, szortyog a moha is, ha rálépünk. Muszáj mindent 

megérinteni, megsimogatni: annyira sugárzóan bőséges életerő árad mindenből 

itt! 

 Nemsokára egy kúthoz érünk: az 1993-as Szentévre csinálták ezt is: 

világos kövekből kirakott kis tér, kőpaddal, zarándokkagyló-alakú mélyedésből 

folyik a kristálytiszta, hóhideg forrásvíz. Kissé fémes, ásványos ízű, 

csodálatosan üdítő. Errefelé ha elmozdít az ember egy követ, ott mindjárt forrás 

fakad, s itt minden forrásból ásványvíz folyik: a köveken áttörve kimosódnak, 

kioldódnak nyomelemek, ionok a hegyből, és itt még nincs ami beszennyezze a 

vizet. 

 Két férfi érkezik, az egyik ismerős: a „piros esőköpenyes” – ötven körüli, 

fürge, izmos kis ember – és egy fiatalabb. Innentől őket követjük, mert az 

idősebb úgy látszik, ismeri a járást. 

 Nem tudják, hogy tudok spanyolul, hát gyanútlanul fecsegnek. (A srác 

madridi lehet, de az idősebbiket nem tudom hová tenni a kiejtése alapján.) A 

„piros esőköpenyes” tanárféle lehet, mert folyton magyaráz: oktatja a fiatalt, az 

meg – jó tanítvány – feszült figyelemmel hallgatja. Nem titkolt motivációja az 

sem, hogy amíg másra figyel, addig sem a fáradtságra, fájdalomra koncentrál. 



 

 

Úgy látom, fáj az egyik bokája, tán vízhólyagai is lehetnek. A másik bezzeg 

igencsak elemében van, nyilván felkarolta a tapasztalatlanabbat: ő maga – mint 

mondja – már nyolcszor végigjárta az Utat, s amúgy is lelkes természetjáró. 

Ilyesfélékből is sok van az Úton. 

 San Xilben néhány ház elé kirakott földműves szerszám rendeltetését 

magyarázza el, meg hogy milyen tipikus kis galíciai erdei falu ez is: egy 

parókia, kápolna, vagy templomocska köré települt. Hajdani zsellérek kis telket 

hasítottak ki az erdő földjéből, felégették, megszántották, bevetették, aztán 

nagyobb földdarabokat legelőnek hagytak meg, ott tehenet tartanak. A kőházak, 

istállók persze itt is egyformák, meg a következő falvakban is. Montán kis 

kápolnája tetszik: román stílusú, zömök kis templom, szinte a házak vállához 

támaszkodik, kövei feketék már az eltelt évszázadoktól, kicsit lekoptak az éles 

szögletek is. Jó volna bemenni, de régóta nem tartanak itt már misét, azt hiszem. 

 A Sötétség Völgyéhez képest kis hegymászás következik: a Riocabo-hegy 

(896 m), de ez csak olyasmi, mint otthon a Vértes, vagy a Bakony. Mégis 

fárasztó, mert nehéz napok állnak mögöttünk (előttünk meg pláne), és ezek a 

fickók bizony élénk tempót diktálnak. Egyszer udvariasan lassítanak, hogy ha 

már ilyen tempósan ügetünk utánuk biztosan sietünk, hát előzzünk csak 

nyugodtan. Erre mi még lassabban megyünk, rá kell jönniük, hogy maradunk a 

nyomukban. Egy idő múlva gyorsítanak, nyilván zavarja őket a „kíséret”, de 

lépést tartunk velük. Beletörődnek hát, már nem is nézegetnek hátra olyan 

gyakran. Jobb így nekünk: magunkban elbámészkodnánk, elténferegnénk, 

eltévednénk, és éjszakára érnénk csak be. 

 Még két kis falu jön, aztán Calvorba érünk – innen már látszik a 

völgyben Sarriá is, onnan tudni, hogy mindjárt itt van a szabvány-refugio, s 

François álldogál az ajtóban vigyorogva. 

 Az emeleten még van szabad ágy, rögvest hanyatt is vetem magam, mit 

nekem evés, fürdés, vagy csacsogás! De aztán felkelek mégis, el kell végezni a 

mindennapi „rituálét” akárhogyanis: evés, fürdés, csacsogás… 

 Végre szóba elegyedek a „piros esőkabátossal” is: tényleg tanár, és 

madridi, csak egy kicsit hadar, meg beszédhibás. Mondja is, hogy micsoda 

tempót diktáltam ott fenn a hegyen, és vagyok az első, aki még nála is 

gyorsabban megy. („Mint egy hegyi zerge, tisztára, mint egy hegyi zerge!” – 

bizonygatja ámulattal.) Mondom, hogy ő meg végképp erősen szaporázta 

Triacastelától idáig. Muszáj volt, válaszolja, mert a Cebreirótól jöttek, és már 

nagyon fáradtak voltak. Összenevetünk: ismerős ez a fajta kétségbeesett 

menekülés a fájdalom és a fáradtság elől… (A srácnak tényleg be van fáslizva 

az egyik bokája, vannak szép vízhólyagai is. Adok neki a „csodakrémemből”, - 

nem csoda: használ.) Ők napi 40 km-t szoktak menni – sürgeti őket az idő: 

sulikezdés -, úgyhogy el is köszönünk. Azért jó volt látni, hogy vannak még 

kemény emberek… 

 Korán ágyba bújok (Dóráék még bemennek a faluba telefonálni): hulla 

vagyok. Mi lesz holnap?? 



 

 

„Álmok és az őszi vetés hazája, / meg sem született igásökör,  

ájszaka, a te Galíciád sodródva / oldalaz a sötétben, 

a te gallyaid a csönd fái, / elhagyatott völgyei / a fények…” 

(A. López-Casanova: Ó, Galícia fája) 

 

Calvor – Gonzar 
(kb. 33 km, 27. nap) 

 

 Ma sem kelünk korán: borongós az időjárás, nincs miért sietni. 

Utolsókként távozunk, mint mindig. 

 Lesétálunk Sarriába. Nem egy kifejezetten szép város, így aztán épp csak 

bevásárolunk és indulunk is tovább. 

 De M. B. útikönyve most is kisegít: „Sarriát már VI. századi iratokban 

említik, bár valószínű, hogy lakták már a romanizáció előtt is. A visszahódítás 

után (VIII. század) Odoario püspök telepítteti újra, és IX. Alfonz – az 1230-ban 

itt elhunyt leóni uralkodó – ismerte el hivatalosan az alapítását. 

 Az Aranyszázad nagy művészei közül az író-teológus Luis de Granada, és 

a szobrász Gregorio Fernández szülővárosa Sarriá. 

 Az óváros a várral koronázott hegy lábánál és oldalában fekszik. A 

zarándokút a Fő utcán halad. A jelenlegi modern templom a régebbi, XII. 

századi romaikus örököse. Kicsit feljebb viszonylag jó állapotban maradt meg a 

Megváltó Parókiatemplom, a gallego romanika képviselője. Egyhajós és van egy 

félkör alakú apszisa. Hozzá közel található egy épület, amiről azt mondják, hogy 

a Szent Antal Hospital volt valaha. 

 A város legmagasabb részén áll Sarriá Vára, amiből csak az alapok 

maradtak meg, a többi részt az ’hermandadok háborúja’* során a XV. században 

lerombolták. 

 Ugyanitt, a város magasabb részén van a Magdaléna Kolostor is, ami 

hospitalként született a XIII. században, valószínűleg a jeruzsálemi Szent János 

Lovagrend alapította. Jelenleg a mercedáriusok közössége gondozza. A 

kolostorban, melynek vendégszeretete közmondásossá vált, kiemelkedően szép 

a templom platereszk homlokzata és néhány gótikus részlet, ami magát a 

kolostort díszíti.” – Hát ennyit ír M. B. útikönyve, mint elsődleges forrásunk, és 

tiszteletbeli útitársunk. 

 Mi pedig a vár kivételével mindent láttunk, de mivel semmi lenyűgözőt 

nem tapasztaltunk, az emlék nem lett tartós. Alaposan elkényeztetett minket 

eddigre már az Út művészeti szempontból, úgyhogy egyfajta „immunitás” már 

kialakult bennünk: szinte csak az fog meg, ami nem templom, vagy kolostor, és 

ha mégis az, és mégis tetszik, akkor annak valami nagyon különlegesnek kell 

lennie. Eleddig kb. 150 településen mintegy 250-300 templomot láttunk, nem 

 
* Hermandadok Háborúja: erőszakos népi mozgalmak a feudális nemesség ellen, amelyek polgárháborús 

méreteket öltöttek. 



 

 

beszélve az út széli kápolnákról, lakott területen kívüli ermitáról, kolostorokról, 

miegymásról. És mindegyik szép volt: 90%-ban román vagy gótikus stílusú, a 

többi meg reneszánsz, barokk, mozarab, platereszk, vagy neoklasszikus. Már 

elég nehezen lepődünk meg bármin is. Mindenre bólogatunk: „szép, szép”, 

csakhogy már nem esünk olyan könnyen extázisba egy gótikus szobortól, 

romanikus keresztelőkúttól, faragott oszlopfőtől, mint az elején. Vagy mint 

legelőször. Vagy mint tavaly. 

 Kár, hogy a megszokás némileg vakká teszi az embert a szépre. Viszont 

egy új dimenziót is ad: bensőséges viszonyba kerülvén ezekkel a dolgokkal 

másféle szépségeket fedezhetünk fel rajtuk, vagy új nézőpontból vizsgálhatjuk 

őket: tárgyilagosabban, vagy épp ellenkezőleg. Azért igyekszem nem elveszíteni 

a fogékonyságomat, érzékenységemet, vagy minek is nevezzem. Most jó, hogy 

Téged hozlak magammal: próbálom a Te friss szemeiddel is látni mindazt, amit 

előlem a megszokás már eltakart, próbálok Veled újraélni, újrateremteni 

érzéseket, hangulatokat, amiket már az eltelt idő elsodort azóta. Köszönöm hát, 

hogy velem jössz: így tesszük együtt teljesebbé az utat. „Az én Utamnál” szebb 

az, hogy „a mi Utunk”. Jó érzés lenne, ha én lelkesen azt mondom: „Emlékszel, 

mikor…”, és Te majdnem ugyanolyan csillogó szemmel bólintanál rá, mint 

ahogyan én mesélek. 

 Na jó, gyerünk tovább! Hosszú még az Út, sőt, végtelen. A mai nap meg 

egyenesen kimerítő lesz! 

 A városból kiérvén átmegyünk a Celeiro-folyó romanikus hidacskáján, 

azután egy nagy erdő jön megint, de ez már kevésbé érintetlen és mesés. Utána 

Barbadelo következik. Nem kötelező bemenni: az Út nem arra vezet, viszont 

„elég szép” a Szent Jakab parókiatemplom. Igazi gallego-romanikus, méltán 

dicsért ezeréves templom: abszolút leegyszerűsített, szinte stilizált formákból 

áll. Olyan, mint egy pici, ablaktalan erődöcske, alacsony toronnyal. A boltívek 

és oszlopfők faragásain a megszokott geometrikus és növényi motívumok 

mellett néhány emberalak látszik. (M. B. szerint már a IX. században említik 

Barbadelo templomát, de egy Samoshoz tartozó kolostor részeként, melynek fő 

feladata épp a zarándokok befogadása volt.) 

 Szinte kilométerenként következnek mostmár picike galíciai faluk: csupa 

kő, kő, kő… És közben minden zöld, és vizes, és szürke, és földszagú, és 

kőszagú, és vízszagú… 

 Galícia olyan, mint egy szendergő öregember: mesék tudója, sokat 

megélt, hallgatag, bölcs és jóságos. Telve emlékekkel, rég elfeledett hangulatok 

illanó ízével, borongós álmokkal. Már nem akar titkokat megfejteni, már nem 

akar új legendákat szőni: csak él, csak létezik, magátólértetődően, mintegy 

önnön maradandóságába révedve. Galícia a szeretett és tisztelt Múlt. Galícia 

nem létezik, nem „van”: Galícia volt. A pillanatonként múlttá váló Jelen élteti, 

nem a jövő. Galícia olyan örök, mint szürke kövei, és olyan titokzatos, mint 

gomolygó ködje, és olyan megnyugtatóan jó, mint a frissen fejt, meleg tej, mint 

az őszi vetésre hulló csendes eső… 



 

 

 Sok-sok kis falut hagyunk magunk mögött. Breánál egy percre 

megtorpanunk: az utolsó ház után egy mojón – kilométeroszlop – rejtőzik a 

bokrok között, rajta egy szám: „99,5 km”. Száz kilométeren belül van Santiago! 

Az embernek akaratlanul is megdobban a szíve! (Szerencsétlenek, akik csak 

Logroñótól, Burgostól, Leóntól, Astrogától, Sarriától kezdik: sose élik át így ezt 

a pillanatot! És hogy milyen volt visszafelé elhaladni a kő mellett? Furcsa 

szorongás: az már nem visszaszámlálás volt, s nem tudhattuk, hogy hányas 

számnál ér majd véget. Maradunk valahol itt? Vagy számoljunk 3000 km-t 

hazáig? És látom-e még ezt a méteres kőoszlopot valaha? Hiszem, hogy igen.) 

 Kilométerenként falvak, közbe-közbe egy erdő, kőfallal, 

vadszederbokorral elkerített legelő, tehéncsordák, itatók, mosómedencék… 

 A város előtti utolsó falunál, Vilachánál megnézhettük volna az erdőben 

a Monasterio de Santa María de Loyo-t, a kolostor néhány kőből álló romját, 

ahol a Santiago Lovagrend született a XII. század végén: 1170-ben összegyűlt 

12 lovag, akik elhatározták, hogy a Templomos Rend mintájára ők is a 

zarándokokat fogják védelmezni, méghozzá itt, a Szent Jakab Úton. A 

Reconquista előrehaladtával már nem a muzulmán támadásokat kellett 

elhárítaniuk, hanem az egyre szaporodó rablóbandákat próbálták kiirtani, vagy 

elkergetni. 

 Meredek lejtő jön, főként aszfalton. Nem kíméli a térdet: mire leérünk, 

rendesen sántikálok. Csupán az okoz nehézséget, hogy még mindig nem 

tanultam meg egyszerre sántítani mindkét lábamra. 

 Végre meglátjuk a Belezár-víztárolót, ami messziről egy rettentően széles 

folyónak tűnik. Úgy csinálták, hogy felduzzasztották a jókora és bővizű Miño-

folyót, amibe itt ömlik be a Loio is, úgyhogy van ám temérdek víz! 

 1956-ban kezdték meg a munkálatokat, amivel felszámolták a régi, 

középkori kőhidat, s helyébe egy „százlábú” betonmonstrumot építettek, amit 

1962-ben adtak át. Mi lassan megyük át rajta: jól megnézzük azt a sok vizet, 

próbáljuk szemmértékkel megsaccolni, hogy milyen hosszú lehet a híd. Talán 

kétszáz méter. A túloldal már Portomarín. 

 Hajók is vannak, szabadstrand, horgászok, stb. És lent, valahol a víz alatt 

két hajdani falu van eltemetve: San Pedro, és San Nicolás a folyó másik oldalán. 

Templomaik az építők kegyeletéből túlélték a falvakat: a San Pedróból csak a 

homlokzatot mentették meg, a San Nicolást viszont kövenként szállították át a 

városba: ma is Portomarín legszebb temploma. 

 A XII. századi hídból egyetlen pillér és egy fél boltív látható még, egy kis 

kápolna – Capilla de la Virgen de las Nieves – közelében, amihez hosszú 

lépcsősor vezet fel. 

 Portomarín is igen régi város, már római okiratok is említik. A 

szokványos históriának (hódítások, visszahódítások, etc.) van egy érdekesebb 

epizódja is: XII. században igencsak marakodó uralkodópár jutott a vidék 

osztályrészéül, s az I.(Harcos) Alfonz és felesége, doña Urraca elmérgesedett 

viszályát a város is megsínylette: a fegyveres „civakodás” közepette Urraca 



 

 

királyné még a régi hidat is leromboltatta, hogy elvágja férje csapatai elől az 

átvonulás útját. Ezt 1120 táján Pedro Peregrino (Zarándok Péter) hídverőmester 

valamennyire helyrehozta. (Ugyanő a Szent János Rendnek épített itt egy 

majorházat, meg egy hospitalt is.) 

 Ha nem akarunk a refugióban aludni, akár be sem kell mennünk a 

városba. Nem akarunk – pedig némi pénz ellenében mosógéppel lehet mosni, 

sőt: szárítógép is van! -, úgyhogy indulunk is tovább. De szerencsére én tavaly 

itt aludtam, megnézhettem a várost is alaposan, és az idén is – visszafelé – 

eltöltöttünk itt egy kis időt, még koldultunk is a templom előtt, szóval tudok 

mesélni. Meghát M. B. is „besegít” majd: teljes lesz a kép! 

 A városnak – mint általában minden folyómenti településnek – hangulata 

van, kiváltképp a belvárosnak: sok árkád, újonnan kifestett, múltszázadi házak, 

meghitt kis bárok, rövid, zegzugos utcák, néhol kövekkel kirakott út, stb. 

 A városképet egyértelműen a San Nicolás templom uralja: négyszögletes, 

romanikus erődtemplom ez – persze, merthogy a Szent János Lovagrend 

tulajdona volt -, sarkaiban négy picike toronnyal, középen csipkézett kis 

„körfallal” (mintha egy térdig érő bástya lenne a templom tetején), egyetlen, 

nagy hajóval, melyhez aprócska, félkör alakú apszis támaszkodik. (Ez az, amit 

kövenként hordtak ide, és építettek fel újra, ugyanolyanra, mint volt.) Legszebb 

részlete a homlokzat nagy rózsaablaka, meg a bejárati ajtó boltívének többsoros, 

aprólékos faragásai. 

 A másik templom, a San Pedro, ami „csak” háromszáz éves. Az eredeti 

templomból csak a homlokzat egy részét hozták át, ami – annak rendje és módja 

szerint – romanikus is, és olvasható rajta az 1182-es felszentelő felirat. 

Egyébként – mérete szerint – inkább csak kápolna ez. Reneszánsz 

tornyocskájában két boltív belsejében harangok vannak, s itt érdemes 

megszemlélni a bejárat ornamentikáját. Vajon hány hónap, vagy év munkája 

még egy ilyen viszonylag egyszerű, geometrikus díszítés kifaragása is? 

 Egyéb látnivalóról nem tudok. Belátom, hogy kisség talán unalmas 

folyton templomokat nézni, de hát egyrészt zarándokok volnánk, vagy mifene, 

másrészt pedig egy vidéki kisvárostól mit várhat az ember? Kisebb helyi 

nevezetességekről meg nyilván csak a helybeliek tudnak, de nem nagyon 

tolonganak, hogy körbekalauzolhassanak minket, tehát meg kell elégednünk 

ennyivel. Ha turisták lennénk, akkor persze múzeumokat kéne járnunk, 

városházát és szökőkutakat fényképeznünk, meg fürdeni a folyóban. De a 

jámbor zarándok holtfáradtan beesik egy helyre, megkeresi a szállást, fürdik, 

eszik, mos, és még sötétedés előtt épp annyi ideje van, hogy a legközelebbi, 

netán a leghíresebb templomot megnézze, ha – mint az oly sokszor megesik – 

zárva van, akkor természetesen csak kívülről. Ha nyitva, akkor tán jut ereje arra, 

hogy körbejárjon, leüljön/térdeljen imádkozni egyet, optimális esetben – százból 

ötször – misét is tud hallgatni, kevésbé szerencsés konstelláció idején épp csak 

benéz az ajtóból, és futtában mormol ez magában egy gyors fohászt. A 

zarándokélet bizony ilyen… 



 

 

 Mivel a város kicsi, nem kell nagy távolságokat bejárni ahhoz, hogy 

mindent megnézzen az ember, szóval, ha van rá ideje, és kedve. Nekünk sajnos 

most egyik sincsen, induljunk hát tovább! 

 Újra át kell mennünk egy hídon – hosszú, fém függőhíd, klasszul lehet 

hintáztatni, ha ugrálunk rajta! -, aztán egy kis kaptató jön (San Antón-domb), 

pár házikó (Toxibo a hely neve, olyan, mint a többi: sötétszürke kőházak vastag 

szalmatetővel, gyéren kövezett utcácska, gótikus kőkeresztek – hajdani útjelzők 

-, kicsi, kerek, vesszőből font kukoricagórék kúpformába kötött szalmával 

fedve, lompos, nagy kutyák, mélán baktató tehenek, stb.), utána egy kis erdő, 

még forrás-kút is van, s már látszik a következő falu, a várvavárt mai cél. 

 Alig egy óra telt el, máris Gonzarban vagyunk. Naná, hogy első – én mai 

utolsó – utunk a refugióhoz vezet! Még hely is van – ágyban! -, gondolom azért, 

mert sokan mások Portomarínban maradtak, ide már csak az ott el nem férő 

biciklisek jöttek. És persze mi, a „kitűnő gyaloglók”… 

 Amúgy olyan baromian „kitűnő gyaloglónak” érzem épp most magam, 

hogy – ha lenne rá erőm – sírva tudnék fakadni a kimerültségtől. Majdnem éhen 

haltunk, de „nekem már úgyis mindegy”… 

 Dóráék bezzeg buzgón főzik a vacsorát. Más nincs: itt talált rizst, egy 

szem paradicsomunkkal, s négy kockasajtunkkal. Ezalatt én – aktív 

közreműködés helyett – az ún. „szalonban” összetolt műből puffokon heverek 

elterülve, ahogy odazuhantam érkezéskor. 

 Enni hívnak, - „hagyjatok meghalni!”, - nem hagynak: muszáj menni. 

Ezek után persze egyértelmű, hogy még fürdeni elvonszolom magam, de aztán 

rögtön bebújok a hálózsákomba, és ott is maradok reggelig… 

 



 

 

„Kószálok, lábaim nyirkosak. 

Dolgokhoz kapok, hogy érezzem, hogy élek.” 

(Joyce Carol Oates: Szürkület) 

 

Gonzar – Melide 
(kb. 31 km, 28. nap) 

  

 Túl rövidek már az éjszakák ahhoz, hogy kilométerek százait, millió 

lépést kipihenjek: egyre fájdalmasabbak az ébredések, és eleve fáradtan kelek 

fel. Dóra és François jól bírják, én sajnos gyenge vagyok. És több alvás kellene 

az élmények feldolgozásához is. Mégis, van valami titkos varázsa ennek a 

rétegekként rámülepedő kimerültségnek: olyan érzés, mint amikor az erdő 

lombján át szűrve érkezik a napsugár. Hozzám is valahogy letompítva, mégis 

valami bűvös visszaverődéstől átfényesítve érkeznek a képek, hangok, érzetek, 

gondolatok… Mintha puha avaron járnék mindig, vagy meleg szoba fényköréből 

nézném a hóesést, vagy enyhe árnyék óvna a tűző napsütéstől: valami lágy fény 

ölel körül, alig-alig érzem, hogy léteznek, hisz minden olyan valószerűtlen és 

homályos… 

 Közben mégis valami furcsa feszültség halmozódik bennem, szorongássá 

sűrűsödve néha szívdobogást kapok tőle: mint lassan megfeszített íjhúr az 

elpattanás előtti ponthoz közeledve: görccsé csomósodó energiává válik bennem 

a honvágy. Már tudom: ha lehetne sem maradnék, s ha akarnék sem tudnék 

maradni. És jól tudom, hogy mindaddig csak nő ez a feszültség bennem, amíg a 

Hazámtól távolodom. Azután enyhülni fog, de újra meg újra szorongássá lesz, 

ha megállunk, ha lassítunk, ha késünk a hazafelé vezető úton. Igen: „föl-

földobott kő”: egy bizonyos távolságból úgyis visszakényszerít a honvágy 

gravitációja. 

 És minél többször, minél messzebbre megyek, annál jobban tudom 

becsülni mégis Magyarországot, amikor hazatérek. Pedig talán ostobaság, hiszen 

olyan picike az én országom, hogy utazásokon kívül semmi mást nem tud 

adni… 

 Lám: a spanyolok, vagy franciák nem vágyódnak el a hazájukból! De 

aztán ha mégis elmennek, akkor nem vágynak vissza. Nem értik, senki nem érti 

az én állandó belső küzdelmemet: otthon azért harcolok, hogy elmehessek, 

külföldön pedig azért, hogy hazajöhessek. Egyetlen helyen sem bírom sokáig, de 

csakis Magyarország az a hely, ahová mindig, mindenáron visszatérek. 

 Sok külföldit tettem már kíváncsivá: milyen lehet az az ország, amit 

ennyire lehet (és kell) szeretni? Milyen lehet az az ország, ahol ilyen furcsa 

szerzetek élnek? Milyen lehet az az ország, ahol olyan nagyon nehéz élni, de 

amin kívül nem érdemes élni? Mint egy rossz szerető: az karjával eltaszít, a 

másikkal magához ölel… 



 

 

 Reggelink – ahogy az már előfordult egypárszor – a tegnapi szerény 

vacsora emléke, ígyhát gyorsan szedjük a lábunkat, hogy valami nagyobb helyre 

érjünk, ahol valami elemózsiát vehetünk majd. 

 A távolban lankás hegyvonulatok, a pára és a messzeség ködében úgy 

úsznak, mint hatalmas, kék bálnák az Óceánban. A völgyekben barátságos kis 

falvak simulnak hozzájuk, és a távolból már eukaliptuszerdők illatát hozza a 

reggeli szél nyugat felől. 

 Szinte pillanatok alatt Castromaiorba érünk, ahol – mint neve is jelzi – 

valamikor régesrégen vár állott („…most kőhalom”, - a rend kedvéért), 

méghozzá több is volt a környéken: a Lardeiros, a Simone, a Valos, és a Marzá. 

Biztosan az itteni volt a legnagyobb, azért ezt hívták maior-nak. 

 Egy másik faluról, Ventas de Narónról azt írja M. B., hogy elképzelhető, 

hogy itt küzdöttek meg a IX. században a keresztények a kórdobai emír Galícia 

elfoglalására küldött csapataival. 

 A többi kistelepülésről nem lehetne sokat mesélni. Van ellenben egy 

község, amit – borzasztóan sajnálom így utólag – elkerültünk. Csak egy három 

kilométeres kitérőt kellett volna tennünk Vilar de Donasig, ahol messzi környék 

legszebb román stílusú templomát láthattuk volna*. Még a róla készült 

fényképeken is érezhető az ezredéves múltat zuzmós, kopott köveiben őrző 

hangulat. És hozzá a romanika zömök egyszerűségében is nemes formák: 

egyenesek, derékszögek, és félkörök. Különösen szépek a boltívek, az 

oszlopfők, a lovagkoporsók és a fali domborművek faragásai, de 

legértékesebbnek a XV. századi gótikus falfestmények, amelyek állítólag 

Spanyolország legszebb ilyen alkotásai. Vitatott egyébként, hogy ezek egyes 

jelenetei mit ábrázolnak: az egyik részen nőalakokat lehet látni, akik némelyek 

szerint bibliai szereplők, mások szerint az alapítóhoz tartozó hölgyek – doña 

Elvira és doña Bela -, egy harmadik verzió szerint pedig az aragóniai II. János 

király és felesége, María. Tény, hogy ezeken a gótikus képeken valahogy 

nemtelenek és kortalanok a személyek, mintha valamiféle allegorikus, elvont 

figurák volnának. Egy művészettörténész „a spanyol Giocondák”-nak nevezte el 

őket, titokzatos mosolyuk, megfejthetetlen arckifejezésük miatt. Alighanem ez 

az egyik legjellemzőbb és legtalálóbb megfogalmazás. 

 Nem vitás: legközelebb ide is mindenképp eljövök, ha tehetem. (Ó, ha 

csak a felét beválthatnám az ígéreteimnek!) De most éppen tovább mendegélek 

Galícia tekervényes útjain. 

 Olyan, mintha mindig koraősz volna itt. Az Út viszonylag sima terepen 

vezet, bár körben azért vannak hegyek, és kilométerenként egy-egy kis falu, 

végül egy domb, a Rosario. („Rózsafüzér” – eszméletlen, hogy micsoda 

helyneveket bírnak kitalálni itt, Spanyolországban!) Felmászunk, lemászunk, és 

már a város következik. 

 
* M. B. írja, hogy 1184 táján még a Megváltó templomaként említik az okiratok. Akkoriban a Santiago 

Lovagrendhez tartozott, és a galíciai származású rendtagok hivatalos temetkezési helyévé vált. De a kutatók úgy 

vélik, hogy kétszáz esztendővel azelőtt, tehát a X. században alapította don Arias de Monterroso. 



 

 

 Palas de Rey – gallegóul Palas do Rei, azaz „Királyi Palota” – nem is 

olyan kis város, mint amilyennek a térképek mutatják. Saját palotája nincsen, 

nyilván a hajdani kelta várakra utal az elnevezés. (M. B. szerint tudományosan 

abszolút megalapozatlan az a belemagyarázás, hogy a vizigót Witiza király 

udvara lett volna itt.) 

 Létezik egy olyan feltételezés, miszerint Palas de Rey már az V. 

században püspöki székhely volt, de dokumentáció még a település létezéséről is 

csak legkorábban a IX. századtól van, úgyhogy biztosnak kizárólag ezt vehetjük. 

 A zarándokút jelenlétére csak egy modern Zarándok-emlékmű utal (kút 

alapzatú kőszobor), meg egy ház, aminek a homlokzatát zarándokkagylók 

díszítik. 

 Sok látnivaló itt sincs: egyetlen kis temploma a San Tirso. 

Architektúrájának szigorú és alázatos egyszerűsége egészen korai romanikára 

vall, de persze zárva van, kívülről pedig csak sima, vastag falak látszanak, ami 

így magában szép ugyan, de nem sok fantáziát tükröz. Igaz, hogy nem is 

feltétlenül a képzeletgazdag ornamentika teszi széppé a román stílusú 

építményeket. 

 Így hát Palas de Reyben sem vesz sok időt igénybe a városnézés: csak 

bevásárolunk és kiadósan megebédelünk, aztán kiténfergünk a városból a 

Roxan-folyón való átkelés után. Ettől kezdve szinte óránként fogunk majd 

folyókat, patakokat, vízfolyásokat keresztezni. 

 San Xulián* do Camiño alig félóra járásnyira esik Palastól, és van egy 

XII. századi romanikus templomocskája. Gyakorlatilag épp csak egy kis 

egyhajós kápolna, aminek az apszisa majdhogynem nagyobb a főhajónál. 

 Valahol errefelé is élt a híres gallego költőnő: Emilia Pardo Bazán. Jó 

lenne most az ő mélyen átérzett szeretetével leírni a tájat, de, azt hiszem, igazán 

csak a gallego szavak alkalmasak erre. Meg aztán ő amúgy is elég sötét 

színekkel festi le a dolgokat, pedig én már magamtól is meglehetősen borongós 

hangulatban vagyok. 

 Nem messze áll még a Pambre-vár: négy sarkában négy bástyaféle, 

középen őrtorony. Félezer esztendeje építették, és a már említett Hermandadok 

Háborúja során** azon kevés várak egyike volt, amelyeket hatalmaskodó 

feudális utak ellen felkelt tömeg megkímélt, sőt, ezt valószínűleg el sem bírták 

foglalni. 

 A monda szerint egyébként azért nem égették fel ezt a várat is, mert egy 

köztiszteletben álló, igen vallásos, és – a korabali viszonylatokhoz képest – 

becsületes család, az Ulloák laktak itt, akik szívesen befogadták a zarándokokat 

 
* San Julián: jellegzetes spanyol szent, a legenda szerint gazdag nemesúr volt, aki valami fatális tévedés folytán 

véletlenül megölte szüleit. Vezeklésképp itt, az Úton telepedett le feleségével és a zarándokok szolgálatának 

szentelte életét, míg egy napon egy angyali követ végre elhozta neki az isteni bűnbocsánatot. 
** Itt említeném meg, hogy a Nagy Gallego Testvériség, a Grande Irmandade Galega tényleg nagy volt a maga 

nemében. Szinte az összes társadalmi réteget sikerült egységbe tömörítenie a helyi kiskirályok ellen, ami azért 

nem kis dolog. Bár a gallegók eléggé összetartó nép, de mégis… 



 

 

is, és nem szedtek tőlük útvámot, de még saját hűbéreseiket sem sanyargatták 

túlzottan. 

 Átmegyünk a Pambre-folyón, azután a Porto do Boison is („Ököritató”), 

amelynek túlpartján nagy csata volt valamikor. Itt aratott győzelmet Trastamara 

Henrik a legális uralkodó, I. ”Kegyetlen” Péter trónjának védelmében fegyvert 

fogó Lema herceg felett. A végkifejlet is hasonló eredménnyel zárult: a 

Trastamara dinasztia vette át az uralmat ezután. 

 Lugo Provinciából hipp-hopp átértünk La Coruña Provinciába. Ettől 

ugyan nem változott semmi: csupán elméleti és adminisztrációs a határ. 

 Leboreiro picike falu, mégis az Út egyik jelentős állomása volt valaha: 

még áll az az épület, ami sokszáz éve hospital volt. Az Ulloák építtették vagy 

hétszáz éve, a homlokzati címeren az ő fegyvereik látszanak. A régi római út is 

errefelé haladt, ami nyomokban még felfedezhető itt-ott a sárban. Aymerich 

latinos elnevezése világít rá a falu nevének etimológiájára: Campus leuurarius, 

azaz „Nyulak Mezeje”. Nem rossz, bár eddig egy nyuszihoz se volt szerencsénk. 

 Mindjárt a kijáratnál a Río Seco jön („Száraz Folyó”, - hát nem édes?!) a 

maga kis középkori hidacskájával: amolyan kis egylyukú, meredeken csúcsos 

kőépítmény. Igazán nem nagy öröm átmenni rajta. Menni?! Fellépni és lelépni, 

nyikorogjon csak a térdem! 

 Ezután a kedvenc részem következik: szerelmem, az eukaliptuszerdő! 

Titokzatos, bűvölő illatával egy csupa függőleges katedrális: hosszú, egyenes 

törzsek, hosszú, egyenes ágak, hosszú, egyenes levelek… Függőlegesen 

lecsüngő száraz fahéjdarabok, simogatnivaló kéreg a karcsú törzseken, amik 

legtöbbször szinte elágazás nélkül nyúlnak hihetetlen magasságokig, 

fantasztikus, abszurd formájú termése csillag alakú réssel, illatos avar, alig van 

aljnövényzet, állatoknak nyoma sincs, mélységes a némaság, de mégis valami 

különlegesen izgató hangú susogás hallatszik. Függőleges fények és árnyak, 

függőleges csendje a varázslatos szépségű fáknak… 

 Itt is megtörtént velem a Csoda: átöleltem egy-egy eukaliptuszt, 

hozzásimultam behunyt szemmel, és sikerült fává változnom néhány pillanatra: 

edénynyalábok nesztelen surrogását érzem a testemben, közvetlen, csupasz, 

érintkezésben a hűvös, tápláló földdel, simogató-borzongató szél kerülget 

szédítő magasban, és közben a fotoszintézis hétköznapi alkímiája folyik valami 

furcsa örökkévalóságban: napfényből vizet és levegőt alkotok, és ugyanabból 

építem fel saját lüktető sejtjeim, és mert a fa vízszintes síkban nem változtathat 

helyet, hát a talajba mélyedve, és az ég felé terjeszkedve szerzem meg a 

szükséges szabadságot. Tiszta, emberfelettien nyugodt, természetes állandóság 

pillanata: öntudatlanul békés, magasztos csend, letisztultságában égien egyszerű 

létezés… 

 Sajnos innen is tovább kell menni. Elég hosszan ballagtunk a kellemes 

erdei ösvényen, most újra folyó következik: a Furelos, ami felett négylyukú, 

szintén „púpos” középkori híd ível át. A későgótikus hangulatot Furelos 



 

 

falucska sem töri meg: lapuló, szinte egymást melegítve összebújó házacskái 

ugyanígy állhattak évszázadokkal ezelőtt is. 

 Negyedóra múlva besétálunk Melidébe (Mellid). Itt találkozik a Francia 

Út az Északi Úttal, ami Oviedo felől jön. Közeledünk Santiagóhoz: innentől 

minden út egy, mind együtt megyünk az utolsó 50 km-en. 

 A városban nincs sok látnivaló, de egy van, amit nem szabad kihagyni: a 

Santa María templomban – romanikus, egyhajós – XII. századi falfestmények 

vannak az apszisban, a szerény kis oltár mögött és felett: apostolok, angyalok, 

geometrikus minták, kissé megszürkült kék, és fakult téglavörös színekben. 

 A többi templomot is érdemes megnézni persze: a Szent Rókus 

templomot úgy költöztették át a jelenlegi helyére, így csak a román stílusú 

homlokzati része maradt meg eredeti formájában. Ehhez egy hospital is tartozott 

a középkorban. 

 A XIV. században építették a Monasterio-Hospital de Sancti Spiritust, 

amiben szintén vannak falfestmények a XV. századból – egyébként nem valami 

látványos épület. 

 Bevásárlással kezdjük: az elmúlt két nap éhezése megteszi a magáét: nagy 

szatyrokat cipelve megyünk a refugio felé, amit nehéz megtalálni, pedig nagy: 

200 személyes, és még egy istálló-féleség is van a lovas zarándokok részére. 

 Lepakolunk (van ágy!), ezután négy órát „főzéssel” – tonhalsaláta minden 

mennyiségben, sokféle zöldséggel, joghurttal, gyümölcs, csoki, tej, vörösbor – 

és evéssel töltünk. Utána pihennünk kell még egy órát: úgy jóllaktunk, hogy 

nem bírunk felállni. Alighanem az emeletre vezető harminc lépcsőfok a mai nap 

legnehezebb része. Fürdés jön – jéghideg a víz, pedig annyira vágyom egy kis 

melegségre! -, és ezután én mindjárt ágyba is bújok. 

 Délután 7 óra van, Dóráék még szöszmötölnek estig, de én pillanatok alatt 

feneketlenül mély álomba zuhanok, már régóta nem zavar a többtucat ember 

keltette zaj.  

 

 

 

 

 

 



 

 

„Csatakos felleg kéklik, / a föld messze dereng. 

Az égen végtelen végig / esők függönye leng.” 

(Varlam Salamov: Újév reggelén) 

 

Melide – Santa Irene 
(kb. 30 km, 29. nap) 

 

 Ébredés után rögtön útra kelünk, mert 8-ig el kell hagyni a szállást. A 

reggeli didergést csillapítandó megkeressük a legközelebbi bárt, ami „kora 

hajnalban” már nyitva van. François is velünk tart. 

 A kis „könyöklős” kocsma, amit végül találunk a hét poénját hozza: a 

kocsmáros egy fantasztikus show-man: szinte az utcáról tessékel be minket – 

amúgy szimpla ajtó van: semmi felirat, tábla, vagy cégér -, a felesége most fejezi 

be a takarítást, gyorsan lekapkodnak három széket. A kocsmáros látván 

vacogásunkat valami elképesztően magas alkoholfokú pálinkafélével kínál, amit 

csak François kóstol meg, mi pedig egy csudafinom „kontyalávaló” likőrt 

kapunk. Sokféle íz, fűszeres illat keveredik benne, és pici ánizs, és édes, és 

kellemesen melegít. A jókora pohár után kapjuk a következőt (míg megfő a 

kávé), és hozzá ingyen: vendégszeretetből, hogy „meg ne fázzunk”. Ez is 

lecsúszik. 

 Befutnak az első vendégek, vidáman, csillogó szemmel, és nem is marad 

el a műsor: a kocsmáros ötféle nyelven bődül el: „Jó reggelt!”, és mindenkit 

lelkesen hátbavereget. Mindenféle italba belekortyol, amit a vendégek 

rendelnek, úgyhogy a hangulat gyorsan „fokozódik”: tangókat, szentimentális 

spanyol melódiákat, Julio Iglesias dalait harsogja szívére szorított kézzel. És 

közben ahogy kinéz: teljesen tar fejtető, áll alá lógó fekete bajusz, fültől fülig 

érő vigyor, kedélyes pocak, lapátkezek, és rendíthetetlenül tomboló jókedv. Még 

nézni is szédítő, ahogy fel-alá szaladgál a pult mögött, kirohan a konyhába, majd 

vissza a sörkorcsolyával, mogyoróval, reggeli újsággal. Labdaként pattog a 

vendégek között, és egyre csak gyűlik a törzsközönség: mindenki kap egy-egy 

ajándékkupicával, és mindenki nevet, kacagva mutogatják nekünk, hogy „ez 

dilis!”, de látszik, hogy odavannak érte, sőt, ezért járnak épp ide, mert amúgy 

igencsak lepattant kiskocsma ez. 

 A kávénkhoz kekszet kapunk, aztán valami törvénytelenül raccsoló 

kiejtéssel kikérdez minket a kocsmáros, de a válaszokra nem kíváncsi: megállás, 

levegővétel nélkül ontja magából a poénokkal vegyes marhaságokat, tangókat, 

pikáns népdalokat, és mielőtt elmegyünk – mivel látta, hogy ízlett – meg kell 

innunk még egy jókora pohárral a saját likőrjéből. 

 Ezek után persze nem csoda, hogy kissé dülöngélve jövünk ki – 

éhgyomorra ennyi likőr! -, bár ebben nagy része van a nevetésnek is. Ez a fickó 

bearanyozta az egész napunkat, még azt sem bánjuk, hogy néha elered az eső. 

Félelmetes ez a déli temperamentum, vitalitás! Ha csak egyetlen magyarban 

lenne ekkora energia, már rég nem itt tartanánk! 



 

 

 Továbbra is vidám hangulatban lépegetünk, erdőkön – ó, azok a 

csodaszép eukaliptuszok!!! -, folyókon át, kicsike falvakon keresztül. Jókedvűen 

csacsogunk, míg csak François meg nem jegyzi, hogy a magyar nyelv egyáltalán 

nem szép. Ezzel persze a lelkembe gázolt, visszavágásként és is leszólom a 

franciát (tényleg nem tetszik), meg előhozom Jacque Chirac ostoba 

külpolitikáját, politikai rövidlátását, ami Françoisnak esik rosszul, mert azt a 

hapekot ő is utálja, de egy külföldi mégse szidja. Aztán – az alkoholtól fűtve – 

heves vitába kezdünk, méghozzá a lehető legrosszabb stílusban: kiabálva, 

gúnyolódva, övön aluli ütésekkel, nacionalista alapon, ostoba „érvekkel”, 

agresszíven. Ó, ilyenkor bezzeg folyékonyan dől belőlem a szó spanyolul, pedig 

most lenne jó elhallgatni inkább… Kölcsönös sértődés lesz a dologból – na 

persze -, úgyhogy különválunk megint. Útitársként nehezebb elviselni 

egymást… 

 Az egyik falu, amin átmegyünk: Boente. Aymerich Picaud említi 

„útikönyvében”, hogy minden zarándok hozott valamennyi mészkövet a 

hegyekből magával idáig, mert itt volt annakidején a mészégető, ahol a santiagói 

katedrálishoz szükséges meszet állították elő. Hál’ Istennek a Katedrális már jó 

régen elkészült, úgyhogy nekünk legalább köveket nem kellett cipelnünk! 

 Újabb patakok, folyók, falvak következnek, megint erdő, megint legelő… 

(Az egyik folyónak jópofa neve van: Río, azaz „Folyó”. Igazán találó!) 

 Ribadisóban nagy refugio van: a hajdani – XV. századi – Hospital de San 

Antón de Ponte de Ribadiso maradványaira építették fel, illetve restaurálták, ami 

megvolt belőle. (érdekes módon errefelé nincs rossz híre a San Antón Rendnek.) 

 Arzúában is volt egy hospital, a Magdalena, ami egyben az ágoston 

rendiek kolostora is volt, és csak az igen szegény zarándokokat fogadták be itt. 

Csak romok maradtak ebből is, viszont van új refugio helyette. A helybeli 

modern templomocska nem túl érdekfeszítő, itt sem állunk meg. 

 Errefelé inkább az erdei utak szépek, nem a települések, azokat pedig 

menet közben is lehet csodálni. Néha langyos eső szemerkél, párás a levegő, 

ettől valahogy még elvarázsoltabbnak tűnnek a fák: szinte olvadó kontúrokkal, 

hallgatagon őrzik az erdő csendjét, az eukaliptusz-avar illata még egzotikusabbá 

teszi a környezetet. Némelyik eukaliptusz húsz méteresre is megnő, és az egész 

olyan katedrális-szerű, mert a törzsük karcsú, nyúlánk, a lombjuk pedig ritkás és 

magasan kezdődik. Függőlegesre tördeli a beeső fényt, de nem állja útját, csak 

olyan zöldes ragyogást kölcsönöz neki. A párában aztán ez a zöld izzás 

„olvasztani” kezdi a formákat, és mintha csillogó-szitáló klorofill-esővel hintené 

be a levegőt. Igazi tündérerdők ezek. 

 Újra öt-hat patakocskán kelünk át, háromszáz méterenként egy-egy kis 

falun (ma már legalább harmincat elhagytunk), efféle rövid nevük van: Ras, 

Xen, Brea. Ki hinné, hogy ez a gallego-portugál is újlatin nyelv! Ezek a 

helynevek állítólag még akár kelta eredetű szavakra is visszavezethetők. 

 Közben a táj egyre laposabb, bár még mindig hullámos Kasztíliához 

képest, és mintha folyamatosan erdőben mennénk. Mondják, hogy „Galíciában 



 

 

mindig szürke az ég”, és ez most nagyon igaznak tűnik. Inkább olyasmi szín ez, 

mint a jég: nem fehér, de még nem is szürke. Inkább csak opálos, de mégsem 

nélkülözi a csillogást, pedig otthon ha ilyen idő van, akkor minden olyan matt, 

színehagyott és sötét. De itt nem. Persze, mert itt nem felhős az ég, hanem 

egyszerűen csak vastag páraréteg fedi. Nem is fedi, csak szűri a fényt. Különös, 

puha csillogással vonja be a tájat, és épp azért szép, mert egy kissé 

melankolikus. 

 A falvakra boruló csend elégia: szomorkás, lágy, és mély. Szinte 

visszhangot kelt bennünk is, ahogy halkan átballagunk a keskeny utcákon. Szép 

itt, és megnyugtató. 

 Későn érünk Santa Irenébe, mert járás helyett inkább csak 

bandukolgunk, de így volt jó. Galíciában nem lehet sietni: ez a nyugalom és a 

csend földje. Itt művészetté válik az eső – mondják, és ez tagadhatatlan. 

Megszépíti, szívbemarkolóan varázslatossá, művészi mélységűvé teszi a 

leghétköznapibb dolgokat is. Mindent azzal a selymes, opálos csillogással von 

be, ami bármit meseszerűvé bűvöl. 

 A refugióban épp az utolsó két szabad ágyat foglaljuk el, s míg François 

alszik, mosunk fürdünk, olvasgatunk. Azután közösen eszünk, beszélgetünk. 

Már szent a béke: lenyugodtunk, aludtunk rá egy kicsit, minden el van felejtve, 

gyerekes vita volt, szót sem ejtünk róla többé. 

 Gyorsan itt az este. Még naplót írok, töprengek egy sort: holnap 

Santiagóba érünk, hogyan tovább? Három nap Finisterréig. Aztán a visszaút. 

 De meddig? Pénz nélkül? Aztán haza. Haza? Mi vár ott? Ki vár ott? Se 

pénz, se munka, se lehetőségek. Nincs varázslat, nincsen Csoda, nincsen 

szabadság sem. Nincsenek tervek, vágyak, ambíciók. Haza? 

 A naplómba írom: „Tovább? De hogyan, meddig, miért? Semmi sem 

oldódott meg. Még sok út, sok vízhólyag, napsütés, eső, forró és hideg szél, sok 

tapasztalat, sok barát. Mint Luis, Tomas, Alfredo, Felista: enni-inni adnak, 

biztosítanak egy meleg helyet, ahol pihenhetek, vagy csak egy mosollyal, forró 

kézfogással segítenek tovább. Sok-sok szeretet, és hihetetlenül mély… Még sok 

út… De ott van a megíratlan szakdolgozatom, úgy 2500 km-re szeretett Hazám, 

visszavár a családom, a barátaim. Hogy hippiskedni, csavarogni, a fél világon át 

éhenkórászolni csak 25-30 éves korig lehet? Hát, van még pár évem, nem igaz? 

Itt alakul minden, még semmit sem tudok. Azért jöttem ide, hogy utat keressek. 

Egy már van. Lássuk, merre és hogyan folytatódik! Minden változik. 

Fordulópontok jöhetnek, és jönnek is. Nincsen cél, nem kell cél, csak az Út, a 

vándorlás. Még sok út, sok-sok út, azt hiszem. Remélem…” 

 



 

 

„Nem számít / Azután, Mégsem… 

Itt voltam.” 

(Krzysztof Karasek: Genezis) 

 

Santa Irene – Santiago de Compostela 
(kb. 24 km, 30-31-32. nap) 

 

 Hát, eljött a „megérkezés” napja… Nincsen megérkezés. Nem is volt soha. 

És nem is vágytam rá soha, hogy legyen. 

 Csendes reggeli után úgy vágunk neki az „utolsó” kilométereknek, mint 

bármelyik másik napon. Lépegetünk az eukaliptuszerdőben, mint bármikor 

máskor, mint „mindig”. 

 Zölden ragyogó csendben tovább „íródik” a napló, és további idézőjelek 

jelzik, hogy már semmi sem egyértelmű, és valódi: szimbólummá lettek a 

legegyszerűbb mozdulatok is, szinte érzékelhető lassúsággal múlik a perc: 

érzem, ahogy a pillanat percegve múlttá lesz, nem is hullik, csak szitál, mint a 

reggeli köd. Az idő nem telik: lassan fordul, láthatatlan gombolyagról tekeredik 

le, egyik időtlenségből a másik időtlenségbe, miközben egy eukaliptuszerdőben 

mendegélek, gondolattalan, néma töprengésbe merülve. 

 „…és újabb utak, vándorlások, amíg élek? Nyugtalan a szívem egy idő 

után, bárhol legyek is. Valami névtelen sóvárgás mindig tovább hajt, nem enged 

maradni seholsem. Ugyanaz az erő, ami másokhoz vonz, majd eltaszít, ugyanaz, 

amellyel másokat vonzok, és aztán eltaszítok. Állhatatlanság? Vándorló-

szenvedély? Kívül és belül egyaránt? Látni, átélni, tapasztalni mindent, én 

magam, ha fáj is, ha nehéz is, ha túl könnyűnek tűnik is… mindenképp. A 

köznapi események ’jelentéktelenek’, és úgyis ismétlődnek. Ahogyan a lépteink: 

mindegyik más és más, de mégiscsak lépés, függetlenül attól, hogy merre vezet, 

és hogy hol fáj közben a láb. Tovább. Meddig? Nem számít: úton vagyunk…” 

 Nem tudom, mi az, ami olyan furcsán nyugodttá tesz, és egy kicsit 

szomorúvá. Megállunk kávézni az első bárban. Hosszasan elidőzünk: 

beszélgetünk François-val, kiolvassuk az összes napilapot. Iszunk még egy 

kávét. Egy kakaót. Még egy kávét. Kekszet eszünk. Néha csak nézzük az asztalt, 

sokáig. Kinek van kedve továbbmenni? 

 De visz az Út: kis községeken át, folyókon, erdőkön át… Igen: még úton 

vagyunk. 

 San Paio középkorias handulatú falucska. Nyilván a San Pelayo* helyi 

ferdítése a név eredete. Itt kezdődik a repülőtér, ami a következő nagyközség, 

Lavacolla nevét viseli. A lavacolla szó egyértelműen a „nyakmosás”-ból ered, 

merthogy van egy folyója, s régen a zarándokok itt végeztek egy rituális 

tisztálkodást a Szent Városba való beérkezés előtt. Ma mér ez nem szokás – 

 
* San Pelayo: Galícia egyik legnépszerűbb szentje. A franciaországi Tuy közelében született, szent életet élt, 

925-ben halt mártírhalált Kórdobában. (M. B. útikönyve „súgott” megintcsak.) 



 

 

fürdünk mi minden nap, nem úgy, mint a hajdaniak! -, mivel nem nagyon 

csörgedezik elegendő víz. 

 Lavacollától már végig műúton fogunk menni, ami elég hangulatrontó, de 

nincs más út. Kisvártatva a tévéállomáshoz érünk. Itt készítik, és innen 

sugározzák a galíciai körzeti műsorokat. A parkolóban álló kocsik márkájából 

ítélve elég jól fizető szakma lehet itt tévésnek lenni. 

 Továbbhaladva néhány kilométert San Marcosba érünk. A falusi bárban 

több liternyi gyümölcslevet nyakalunk be, ráérősen üldögélünk: fél óra múlva 

már láthatjuk a compostelai Katedrális csúcsait, két-két és fél óra múlva akár 

bent lehetünk a Katedrálisban. Nincs kedvünk odaérni. François újra velünk van, 

bágyadtan üldögélünk a piszkos asztalra könyökölve, izzadtan, fáradtan, 

kedvetlenül. Már úgysem érnénk oda a déli zarándokmisére, úgyhogy felesleges 

is sietnünk. 

 Kövér legyek donganak körülöttünk, álmosító délidő van, és nyomott 

hangulatunkat megpróbálom a párás, fülledt időre fogni, de igaziból magam sem 

hiszem le. Sokféle hordalékot rakott le bennünk ez az öt hét, valahogy most 

súlyosodik ránk minden eddigi lépés és nehéz pillanat. Nagyot sóhajtva 

szedelőzködünk, és nekivágunk az utolsó kilométereknek. 

 A Monte del Gozón, az „Élvezet Hegyén” vagyunk: Szent Márk pici 

kápolnája mellett brazil cserkészcsapat tart déli áhítatot. A Pápa ’91-es 

látogatásának emlékére készült emlékmű – absztrakt szobor, talapzatán 

domborművek a Pápáról, zarándokokról – tövében biciklis kollégák fényképezik 

egymást. 

 Valamivel lejjebb hatalmas üdülőkomplexum van: 2500 embert képes 

befogadni ez a „tábor” – fizetővendégeket egycsillagos hotel szintjén, 

zarándokokat a szokott szinten, ingyen -, saját bolttal, bárral, szórakozási, 

pihenési, kikapcsolódási lehetőségeket kínáló épületekkel. 

 Odébb, a Zarándok-szobor mellett – ugyanolyan, mint ami a Cebreiro 

után volt – megállunk, lenézünk a völgybe: ott a Szent Város, a Katedrális 

gombostűnyinek látszó tornyai a „Cél”… Jobb lenne csak innen nézni mindig, 

nem érni oda soha. Gyűlölöm a megérkezéseket, de minden Úthoz tartozik egy-

egy érkezés is. Hát megint tovább: a penitencia utolsó órája következik… 

 Lassan lépkedünk a kikövezett úton. Itt nem érzem azt, amit oly sok 

helyen az Út során: hogy egy évezred alatt többszázezer ember járt ugyanerre, 

hogy ezer éve halott zarándokok nyomdokain járok, hogy évszázadokon át 

ugyanazt az ólmos fáradtságot hurcolták magukkal fájós lábú sorstársaim, hogy 

többhónapos kimerültségtől görnyedt vállukat talán itt feszítették ki újra: 

belépve az „utolsó” pillanatok egyikébe, megérkezve a talán évtizedek óta 

áhított célhoz… 

 Láttam tavaly is: a hegyről lefelé jöhet mindenkinek megfényesedett az 

arca, valahogy egycsapásra eltűntek a szemük alól a sötét árkok, a szélmarta 

szarkalábak az arcukról, a fáradtság a tekintetükből, és helyette valami 

diadalérzet keltette öröm költözött. Nem megy az ember itt már az utcán, hanem 



 

 

lépdel: büszkén, kihúzott derékkal, felemelt fejjel, győztesekéhez hasonló 

mosollyal. Csak én, mindig csak én mentem lehorgasztott fejjel, szomorúan… 

 Megérkeztünk hát Santiago de Compostelába, Jakab Apostol Szent 

Városába. Peregrinációnk perceken belül véget ér. 

 Megyünk a Szent Péter utcán a Katedrális felé, és kicsit furcsa, hogy nem 

fogad lelkesen ünneplő tömeg, mint győztest a célszalagnál, vagy díszvendéget a 

reptéren: közömbös arccal sétálnak az emberek, csoszognak a turisták, sietnek a 

munkából hazatérők. 

 Nem nagyon nézelődünk, egyenesen az Obradoiro térre megyünk, ahol a 

szokásos nyüzsgés fogad: turisták, zarándokok, árusok tolongása, és… a 

Katedrális, a maga majdnem száz méteres hosszával, cirádás tornyaival. 

 Leülünk a járdára a tér túloldalán, és cseppet sem ünnepélyes, sőt, még tán 

a szokásosnál is prózaibb hangulatban nekiállunk enni. Egyetlen fényképet sem 

készítünk, nem sétáljuk körbe a Katedrálist (szép, szép, igazán kár, hogy nekem 

nem tetszik), még csak bemenni sincs kedvünk. 

 Magasztos pillanat?! Dehogy. Igen, tavaly, mikor először pilantottam meg 

a Katedrálist, bevallom, megdobbant a szívem, könnybe lábadt a szemem, de 

csak mert akkor is némán visszhangzott bennem a kérdés: „Ez hát a cél? 

Végetért az Út? Valóban vége? 800 km, egy hónap, másfél millió lépés… Ennyi 

az egész?” Magasztos pillanat?! Nem, de mégis ünnep, ünnep a szívnek. Ennyi 

az egész?? Nem: ennél sokkal több. Csak most még épp nem érezzük át. Most 

nem „magasztos pillanat”, de az lesz, azzá fog válni hamarosan. 

 Egyelőre csak üldögélünk a piszkos járdán – mi sem vagyunk kevésbé 

piszkosak -, a tonhalkonzervről beszélgetünk, aztán mégis bemegyünk a 

Katedrálisba, mégis körbejárunk. Találkozunk a többiekkel. Már foszlanak a 

szálak: valahol a lelkek mélyén már készülődik a búcsúzkodás. 

 Elmegyünk a Capitulumért. Teljesen modern, számítógépekkel felszerelt 

irodában, hosszas sorbanállás után kapjuk meg a formanyomtatványt. Ó, ebben 

aztán végképp nincs semmi nagyszerű! 

 Felmegyünk a Szeminárium épületébe, kifizetjük a 400 pts-t a szállásért – 

alhatunk az egyik terem kövezett padlóján. Megint séta jön, mosás, nyugtalan 

„pihenés”: egy furcsán hétköznapi „ünnepnap”. 

 Zűrzavaros leírás kerekedne abból, ha azt, és olyan sorrendben mesélném 

el, amit két nap alatt láttunk, vagy amit tavaly, háromnapos magányos 

csatangolásom során láttam. Újra M. B. rendszerezett ismertetőjére 

hagyatkozom, persze átszőve az ő „pőre” információit személyes 

élményeimmel, hozzátéve mindazt, amit én hozzáadhatok. 

 Térjünk vissza a hegy aljához gondolatban, és induljunk a Katedrális felé 

azon az úton, amin minden zarándok végigmegy! Még a város legszélén jöttünk 

el a Szent Lázár kápolna mellett. XII. századi, romanikus épület, egy hajdanvolt 

hospitalhoz tartozott. 

 Párszáz méterrel odébb állt valamikor régesrégen a Szent Péter kolostor, 

aminek ma már csak hűlt helyét találjuk, bár Aymerich Picaud Compostela 



 

 

akkori tíz temploma között ezt is megemlíti. A városfalakon – már azok 

sincsenek meg – belül, az Út mellett volt egy másik, azonos nevű templom: San 

Pedro de Antealtares, amiből csak az alázatosan egyszerű oltár maradt fenn az 

egyik múzumban: egy sima kőasztalka. 

 Ezután a Puerta del Camino-n (az Út Kapuján) lépünk át, az egyik 

legforgalmasabb régi városkapun, és megyünk tovább a Szent Péter utcán. 

 Már a Barrio de los Concheiros-ban vagyunk, a „Kagylóárusok 

Negyedében”. Annakidején itt árulták az Óceánból hozott zarándokkagylókat. 

 Nevezetes épületek előtt haladunk el: városi urak palotái, Emilia Pardo 

Bazán, és Fontdevila háza, szebbnél szebb templomok (San Benito, San Miguel 

dos Agros, San Martín), a Zarándokutak Múzeuma (jóval szegényesebb, mint az 

astorgai), és a Troya Ház (állítólag egy Lugín nevű híres regényének néhány 

jelenete itt játszóik, a főszereplők persze diákok, mivelhogy Compostela híres 

egyetemi város is). 

 Nemsokára az Azabachería térre érünk, ez az agát-árusokról kapta nevét, 

amit a középkorban még talizmánként, rontás-rontó kabalaként hordtak a 

babonás polgárok. És itt már a Katedrális egyik oldala előtt állunk. 

 De még ne menjünk oda, inkább „fussunk végig” a többi műemléken! 

(Sokukról – San Martín Pinario kolostor, Gelmírez Palota, San Francisco 

kolostor, Fonseca Kolléium, Santo Domingo de Bonava templom, Santa Mara 

del Sar székesegyház, Santa María Salomé templom, stb. – nem fogok 

részletesebben írni. Mentségül felhozhatnám a hely, idő, tehetség, „tudományos 

segédanyag”, pontos emlékek, kompetencia, stb. hiányát, de nem tudnék 

olyasmire hivatkozni, ami ezidáig bármikoris meglett volna. Őszinte leszek, és 

bevallom, hogy belefáradtam a műemlékek leírásába. Kevés a szó: láttatni 

igazán a dolgokat úgyis reménytelen vállalkozás, sejtetni, éreztetni pedig 

valójában ámítás, vagy csalás. Ne bánjuk hát – se Te, se én -, hogy most nem 

teszem, csak annyira, amennyire muszáj ahhoz, hogy ne legyen egészen csonka 

a kép.) 

 A Katedrális főbejáratával majdnem szemben van az Hostal de los Reyes 

Católicos, ami neve alapján szimpla „fogadó”, vagy „szálló” lenne, de annál 

azért jóval színvonalasabb. Régebben ez a Királyi Fogadó, egyszerű 

zarándokszállás volt. Mondják, hogy minden nap az első tíz zarándok ingyen 

ebédet kap az étteremben. 

 Furcsa, szemet gyönyörködtetően változatos harmóniába ötvöződnek az 

Obradoiro tér épületei – talán korban egymáshoz közel álló stílusuk, vagy a 

mindent egyformán ódon szürkeségbe borító éghajlat teszi: a Reyes Católicos 

barokk, a szomszédos épülek patereszk, a Rajoy-palota (ma Városháza) és a 

Rektori Hivatal épülete klasszicista homlokzatával teszi festőivé a látványt, és 

ehhez járul a maga felséges pompájával a Katedrális. 

 A Katedrális mind a négy oldala külön-külön is díszére válna bármelyik 

székesegyháznak, de hát itt nem takarékoskodtak az alkotók sem a 

tehetségükkel, sem az anyaggal sem az idővel, sem a pénzzel. 



 

 

 A IX. században építtetett itt II. („Szűzies”) Alfonz egy szerény kis 

templomot Szent Jakab nem sokkal azelőtt felfedezett síremléke fölé. Még e 

század vége felé III. Alfonz tovább bazilikává bővítette ezt. Sajnos, Almanzor 

997-ben elfoglalta a várost, a bazilikát pedig felgyújtatta és földig romboltatta. 

Nemsokára – még az ezredforduló táján – San Pedro de Menzono püspök új 

templomot építtetett a romok helyébe, majd 1075-ben, Diego Peláez püspöksége 

idején rakták le a jelenlegi Katedrális alapjait, amit 1211. április 3.-án szentelt 

fel Pedro Muñiz püspök. 

 M. B. szerint a korabeli építészet összes mesterfogását felhasználták, hogy 

Spanyolország nagy patrónusához méltó székesegyházat emeljenek a Szent 

Városban, és a kor legnagyobb, leghíresebb tervezői, építészei (Bernardo, 

Esteban és Mateo mester), szobrászai, festői, kőfaragói, kézművesei dolgoztak 

rajta másfél évszázadon át. 

 „Latin kereszt alapú templom, melynek hossza 98 m, legnagyobb 

szélessége 67 m, három hajóját boltívek osztják tíz részre. A főhajó egész 

hosszában végigfut a trifórium. A mennyezetet boltívek és egy 32 m magas 

kupola alkotja. Jellegzetesen zarándok-templom: a három hajó között szabad az 

átjárás, és a Főoltár is megkerülhető.” – írja M. B. szakszerű pontossággal. 

 Fogadjuk meg a hozzáértők tanácsát: járjuk körbe a Katedrálist, és nézzük 

meg minden oldalát figyelmesen! 

 Az Azabachería felőli rész (északi oldal) klasszicista stílusú – a régi 

romanikust a XVIII. században lebontották -, Ventura Rodríguez tervei alapján 

készült. Talán ez a legkevésbé látványos: túlzottan szigorú, szinte fantáziátlan ez 

az akadémista klasszicizmus. 

 A Platerías tér – nevét arról kapta, hogy itt voltak hajdanán az ötvösök, 

hírneves compostelai ezüstművesek műhelyei és üzletei – felőli oldal (a déli) 

még a kezdeti időkből való: román stílusú, több anonim mester kezenyomát őrzi. 

Ezt egy 1103-as felirat is tanúsítja. Bibliai jeleneteket és alakokat faragtak itt 

kőbe: Dávid királyt, amint épp hárfázik, vagy a „házasságtörő asszonyt”, 

szenteket, szinte „sormintaként”, stb. Az érkező zarándokok egyébként 

legtöbbször itt szoktak belépni a Katedrálisba. Itt áll az Óratorony is, amit a 

XVII. században építettek külön a templomhoz. A téren egy szép barokk 

szökőkút is van (csak a lovakra emlékszem belőle, meg a hideg vízre), sok 

lépcső, néhány koldus, - egészen középkori a hangulat. 

 A Quintana tér felőli (keleti) oldalon is Mateo mester romanikus szobrait 

láthatjuk, és itt nyílik a „Bűnbocsánat Kapuja”, azaz a Szent Kapu, amit csak 

Szentévekben nyitnak ki, egyébként zárva van. 1611-ben építették, és a régi 

kórust díszítő 24 szobor veszi körül (szintén Mateo mester alkotásai). A 

kétszárnyú kapu mindkét oldalán minden egyes fakazettán egy-egy bibliai 

személyiség apró szobor-másai láthatók, hihetetlen precizitással kifaragva. 

 A nyugati oldal egy árnyékos, szűkebb utcácskában „rejtőzködik”: korai 

barokk stílusú, Pórtico Real-nak („Királyi Előtér”-nek) is nevezik. A salamancai 



 

 

Peña de Toro műve ez, M. B. szerint a legkorábbi barokk épületrész itt, 

Compostelában. 

 Az Obradoiro térről nyílik a főbejárat: kétfelől lépcső cikk-cakkja vezet a 

kétszárnyú kapuhoz, a szobrokkal, ezerféle díszítőmotívumokkal ékes 

homlokzat, és a két magas, barokk torony Santiago de Compostela egyik fő 

jelképévé vált. Ez a rész a gallego építész, Fernando de Casas y Novoa munkája. 

De sokak szerint mindez csupán „bevezető” a nagyszerű Pórtico de la Gloria-

hoz, a „Dicsőség Előcsarnokához”, ami a „Katedrális legértékesebb építészeti 

gyöngyszeme”, ahogy M. B. fogalmaz. Mateo mester érdeme ez a 

méltóságteljes, felséges előtér, ami valóban a spanyol romanika kiemelkedő 

remekművel. 

 Kiegyensúlyozott harmóniában 200 vallásos témájú oszlop díszíti a három 

bejárati ívet. Itt is érvényesül a román stílus szinte kötelező szimmetriája: két 

alacsonyabb ív fogja közre a nagyobb középsőt, amin két faajtó nyílik, ezeket 

pedig a nevezetes Szent Jakab-szobor választja el, melynek lábaihoz – átvitt és 

köznapi értelemben is – igyekeztünk. Mély lyukakat vájt a szobor aljába a 

sokmillió kéz érintése, hiszen a Katedrálisba való belépésnek külön rítusa van, 

amit mindenki végigcsinál, még ha órákig kell is sorbaállni érte: térden állva rá 

kell tenni a jobb kezet a már fényesre koptatott mélyedésre, majd a szobor 

aljánál lévő szobor-fejhez – állítólag ez Mateo mester önarcképe – kell érinteni a 

homlokot háromszor (ettől leszünk bölcsebbek), és a kőfej alatti lyukba dugni a 

másik kezet, miközben kívánhatunk valamit. Az Apostol kezében könyvet tart, 

és mindentudó, szelíd méltósággal mosolyog le ránk… Mostmár beléphetünk a 

Katedrálisba! 

 Belül szinte minden kis részlet barokk pompával csillog, mindig készen 

arra, hogy elbűvölje az épp csak megérkezett zarándokot: szobrok, aranyozás, 

festmények, cirádák… És hangulata van! 

 Minden délben zarándok-misét tartanak: ebben maguk a zarándokok is 

közreműködhetnek: felléphetnek a szószékre imát mondani, vagy felolvasni 

saját anyanyelvükön a Bibliából. (Bizony, magyarul is elhangzott már e falak 

között a Miatyánk, például.) A misét mondó pap pedig felolvassa az aznap délig 

beérkezett, és Capitulumot kapott zarándokokat (mondjuk pl. úgy, hogy „tizenöt 

zarándok Murciából, kettő a Kanári-szigetekről, négy Hollandiából”, stb.), és a 

végén meglendítik néhányszor a világhírű, óriási Botafumeirót, ami egy 

majdnem ember nagyságú ezüst füstölő. (Nyolc pap karjának ereje szükséges 

ahhoz, hogy mozgásba hozzák!) Ez a kereszthajó felett lendül át kb. tízszer, 

mintegy 50 m-es ívet írva le. (Szép ötvösmunka, nem vitatom, ám eléggé 

lehangoló, hogy efféle „mutatványt” rendeznek: a misére nem figyel senki, 

fegyelmezetlen turisták tömege hangosan beszélget, járkál, filmez, fényképez, 

netán eszik, mialatt a pap beszél – s hiába kér három nyelven csendet: senki nem 

hallgat rá -, de bezzeg mikor meglendítik a füstölőt, mindenfelől hallatszik a 

moraj, „oh!” és „ah!” Hatásvadász, dagályosan „monumentális” hangszínben és 

borzasztó hangerővel szól az orgona, hadd ámuljon-kábuljon a nép: óriási 



 

 

füstölő illatosított füstje száll, rezegnek a falak a crescendótól, a tömeg felállva 

zúg, kattognak a fényképezőgépek, másodpercenként tíz-húsz vaku villan… 

Igazán nagyszerű, csakhogy giccsé túlzott hatásvadász cirkusz ez inkább. „Mi 

köze van ehhez Istennek?” – teszem fel újra a kérdést. Bevallom, én csalódottan 

mentem ki a zarándokmise után…) 

 Innen nyílik a Sekrestye és a Kolostor is – Gil de Hontañón XVI. századi 

alkotásai -, ahol a Levéltárban megnézheti a Códex Calixtinus eredetijét az, 

akinek engedélye van rá. 

 Érdemes bemenni a Kincstárba (itt az egyik relikviatartó mellszobor 

nyakán megtekinthető a nagy órbigói kopjaforgató lovag, Suero de Quiñones 

karszalagja, amit szíve hölgyétől kapott), és a Relikviák Kápolnájába, ahol 

számos királysír található a XII-XIII. századból: itt nyugszik burgundiai 

Rajmond (II. Calixtus pápa öccse, Urraca királyné férje), doña Berenguela (VII.  

Alfonz felesége), II. Ferdinánd (León királya), IX. Alfonz (szintén leóni 

uralkodó), és itt van Teodomiro püspök síremléke is, aki először értesült az 

Apostol sírjának felfedezéséről, s aki 847-ben itt hunyt el). 

 A főoltár alatt található zarándoklatunk igazi végcélja: Szent Jakab 

Apostol kriptája. Rey és Martynez ötvösmesterek 1876-ben készült remekműve, 

egy ezüst urna, agy ereklyetartó ládika tartalmazza az Apostol és két tanítványa, 

Teodor és Atanáz földi maradványait. 

 Megilletődve állunk itt, és nem esik nehezemre letérdelni a fájdalom 

ellenére sem. Ő volt tehát Szent Jakab: a Legnagyobb Mester, Jézus Krisztus 

tizenkét tanítványainak egyike, aki elhozta Hispániába az Örömhírt, az 

Evangéliumot. 

 Többen vannak itt, és mindenki a maga nyelvén fohászkodik. Én is halk 

imába kezdek magyarul: dicsőségmondás után hálát adok Istennek, amiért 

segített eljutnom ide, amiért annyi csodával, élménnyel, tudással, érzelemmel, 

tapasztalattal, hittel gazdagított az Út során, amivel talán majd mások hasznára 

lehetek. És mert tudom: kérni is lehet, hát elsuttogom az én nagy-nagy 

kérésemet, amit idáig hoztam, hogy éppen itt vigyem az Úr színe elé. Tudom, 

hogy még ki sem gondoltam, Ő már meghallgatott, de ezt most fontos itt 

kimondani: békéért és szeretetért könyörgök az egész emberiség számára. És 

lélekben megköszönöm a segítséget mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, 

hogy itt lehetek. Imádkozom értük is, és minden egyes ismerősömért – közben 

megköszönöm, hogy annyian vannak, akiket szerethetek! -, végül minden 

emberért, azokért is, akiket soha nem fogok megismerni. 

 Aztán csak álldogálok ott a falnak támaszkodva, potyognak a könnyeim, 

és csak most szakad rám az érzés, hogy mekkora utat tettem meg. Nem csak 

erről a 800 kilométerről van szó, hanem mindarról, ami idáig vezetett. A 

lehullott könnyekben azok is benne vannak, amiket nem volt erőm, lehetőségem 

elsírni az elmúlt húsz év alatt, azok is, amiket a jövőben ejtenék, és a most 

végetérő zarándokútban benne vannak az összes többi utaim, azok is, amiket 



 

 

még meg sem álmodtam, és a hirtelen feltörő fájdalomban megsajdul az összes 

kín, az is, amit még ezután fogok csak érezni majd… 

 Hát ennyi az Út: benne van a sorsom, az összes utam, az egész életem. 

Évezredes falhoz simulva állok, és már tudom, hogy akár egyetlen ilyen pillanat 

is elegendő ahhoz, hogy örök nyomot hagyjunk az Időben. 

 Nehezünkre esik elhagyni a Katedrálist: ődöngünk csak itt bent, 

nézelődünk, meg-megállunk, leülünk: napok súlya, kilométerek súlya, 

tapasztalatok súlya… Végül mégiscsak kimegyünk. 

 Ezen kívül még másfél nap Santiagóban… Innen majdnem mindenki 

hazatér, csak mi nem. A mi utunknak még nincs vége, most erőt gyűjtünk. 

 Fárasztó napok… Este közösen vacsorázunk a katalánokkal egy 

pizzériában (búcsúvacsora, de persze mindenki óvakodik attól, hogy akár csak 

célozzon is az elválásra), utána François-val kint alszunk a Szeminárium 

parkosított udvarán, három doboz sör és egy üveg jó bor társaságában. Megint 

az a keserű harag gyűlik bennem, amit tavaly is éreztem, mikor a két 

fantasztikus dán sráctól kellett elbúcsúznom: miért kell annyira megkedvelnünk 

valakit, hogy aztán ennyire fájdalmas legyen az elválás?! Tudván, hogy 

valószínűleg sosem látjuk már egymást… Egy vers sorai jutnak eszembe, nem 

tudom, ki a szerző: „Marad nekünk csak a távozás, / és keserű mosolyával / a 

hajnali érintés.” 

 Hajnalig beszélgetünk, reggel alszunk csak egy-két órát. Azután 

összecsomagolunk, elmegyünk a piacra bevásárolni Jordi – mostantól ő lesz az 

útitársunk – és François kíséretében. Bárokban húzzuk az időt: nyújtjuk a 

végleges búcsú előtti perceket. De nem lehet sokáig halogatni: bizony elérkezik 

az a pillanat is. 

 Állunk egymással szemben, egy kissé ügyefogyottan: úgy látszik, 

egyikünk sem ért a búcsúzkodáshoz. François – talán az irántunk érzett 

rokonszenv mélységétől megdöbbenve – hitetlenül, váratlanul keserű mosollyal 

csóválja a fejét, és a megszokottól eltérően furcsa hangsúllyal morogja: „Two 

fucking hungarian girls…”, és válaszként – a megszokottól eltérően – a mi 

mosolyunk is keserű, de azért mind hősiesen vigyorgunk… Hát persze, hisz mi 

mindannyian nagyon kemények vagyunk, ugye?! Egy frászt! Részemről a 

legszívesebben elbőgném magam, csak úgy: gyengén és közönségesen. És 

tudom, hogy Dóra is, François is. De nem tesszük: hosszú, ismeretlen utak 

várnak mindhármunkra, azt pedig nem lehet sírva kezdeni, csakis felemelt fejjel, 

bizakodó tekintettek, méghozzá úgy, hogy hátra se nézünk. Egy utolsó ölelés, 

Isten veled, François!, „Jó utat!” – igen, jó utat adjon az Isten 

mindannyiunknak… 

 Aztán felkapjuk a hátizsákunkat (ilyenkor mázsákkal nehezebb), és 

nekivágunk az Útnak, ahogyan kell: felemelt fejjel, bizakodó tekintettel. És nem 

nézünk vissza. 

 Irány a Világ Vége: vár minket Finisterre! 

 



 

 

„Fejünket majd szépen lehajtjuk,  

most a bokrok közt hálunk, mint a madarak…” 

(Radnóti Miklós: Erdei ének valahonnan) 

 

Santiago de Compostela – A Pena 
(kb. 25 km, 33. nap) 

 

  

 Nem is baj, hogy délután indulunk csak el: mivel mindenképpen szabad 

ég alatt töltjük az éjszakát, úgyis gyalogolnunk kell sötétedésig. Jordi egy kicsit 

sántikál, úgyhogy nem nagyon siethetünk, pedig mi már egészen jól tudnánk 

menni. Ráérünk. 

 Ezek a kis falvak, amiken átmegyünk már másfélék: érződik az Óceán 

közelsége: ipar, nagyvárosok, turizmus, kereskedelem, kikötők hatása. A házak 

téglából vannak, hagyományos cseréptetővel, csak itt-ott látni palakövet. Az 

emberek is közvetlenebbek, beszédesebbek, mint az eldugott kid erdei 

községekben. 

 Azért meglátszik, hogy még itt is a tejtermelés a fő jövedelemforrás: a 

házak elé kb. 50 literes alumínium edényekbe kirakják a friss tejet minden 

délelőtt, aztán jön a nagy tartálykocsi, egy csővel szépen átszippantják a tejet 

abba. Gyönyörű, dús, kövér fű nő a legelőkön, komolyan mondom, néha még én 

is kedvet kaptam volna, hogy jóízűen beleharapjak. Nem csoda, hogy olyan 

szépek a tehenek, olyan finom a tej errefelé! 

 Az emberek úgy öltöznek, mint mondjuk Kasztíliában: nincsenek azok a 

sötét, nyakig zárt ruhák, fejkendők, vastag kalapok és sapkák, óriási 

gumicsizmák, mint pár nap járóföldnyivel keletebbre. Mindenkinek van autója, 

mert persze járható (aszfaltozott) utak is vannak, meg pénz is rá. 

 Itt már nem kapni a bárokban sidrát, híg almabort sem, mivel almafákat se 

nagyon látni. Talán túl nedves az éghajlat, vagy ki tudja. Mindenesetre olyan ez, 

mint amilyen Írország lehet: mindenütt legelők, legelők, legelők… És pára, és 

köd, és sötét erdők. Viszont valamivel kellemesebb a hőmérséklet: nincs olyan 

hideg, mint a hegyekben volt, és a szél sem fúj. Ellenben szinte mindennaposak 

az esők. Hát, csak reménykedünk, hogy most ne essen, vagy legalább éjszaka ne 

essen! 

 Tavaly óta valaki nagyon jót tett a zarándokoknak: itt-ott fel vannak festve 

a hagyományos sárga nyilak. A baj csak az, hogy itt-ott meg nem. Néhol pedig 

sűrű erdőbe, irtatlan tüskebozótba visznek, lerövidítve a távolságot néhány 

kilométerrel. Itt érvényesül igazán a mondás: „erre közelebb, arra hamarabb”! 

Ugyanis mire átvergődünk a ruha-, és bőrszaggató cserjésen, több órát 

elvesztegetünk, mintha a műúton megtettük volna azt az 5-6 km-t, amit így 

levágunk. Már értem, hogy mért kellett Csipkerózsikának száz évig aludnia, 

mire valaki végre átvergődött a tövisrengetegen! (Lehet, hogy azt a mesét itt 

találták ki?) Egy kicsit javítunk a mesebeli herceg rekordján: már 3-4 óra alatt 



 

 

átküzdjük magunkat a többméter magas tüskebokrok két kilométeres szakaszán 

közben persze – az időn kívül – veszítünk néhány hajtincset, ruha-, és 

bőrfoszlányt, amiket az erdőben hagyunk. Mikor épp nem káromkodunk, akkor 

élvezzük a „bozótirtást”, végülis nem mindennapi élmény: otthon nincsen ilyen 

vegetáció, az holtbiztos! Én megyek elöl, úgyhogy én gyűjtöm be a legtöbb 

karcoláson, horzsoláson kívül az összes pókhálót, ökörnyálat, én nyelem be a 

legtöbb bogárkát, rovarkát, miegymást. Viszont Dóráékat pofozzák a 

visszapattanó ágak. Igazán kellemes séta! 

 Egyébként majdnem végig aszfalton megyünk, ami nem kimondottan 

javallott amúgy is lestrapált térdízületeknek, de nincs más út. 

 Sötétedik. Kezdődhet a vita, hogy hol aludjunk. Mire feljönnek az első 

csillagok – bíztató jel: tehát nem fog esni! – ki is nézünk magunknak egy szép 

kis elkerített, lejtős legelőt A Pena község mellett. 

 Szerencsére errefelé nem méteres kőfalakkal, hanem csak egyszál dróttal 

veszi körül ki-ki a saját legelő-birtokát, úgyhogy simán bemehetünk. 

 A Hold éppen fogyóban van, szóval rá – mint világítótestre – nem 

számíthatunk. Miniatűr zseblámpám fénye még a szentjánosbogarakéval sem 

versenyezhet, hát csak tapogatózunk a fűben, hogy nehogy a tehénlepényekbe 

heveredjünk. Jordi didergős, vékony kis fickó, kölcsön adom neki a hőtükrözős 

polifómomat, én meg egypár reklámszatyorra terítem a hálózsákomat. (Ezek a 

férfiak is mindig csak nyűgnek vannak! Fázhatok egész éjjel!) De a „civilizáció” 

még nem foszlott le rólunk teljesen: az este fogmosás nem marad el. Már simán 

tudunk víz nélkül is fogat mosni. 

 Aztán szorosan összebújva megpróbálunk elaludni, s mivel ez nem megy 

olyan könnyen (kemény a föld, szitál a pára, hűvös van, stb.), Jordi esti mesét 

mond. Én fordítom Dórának, miközben egyazon ritmusban reszketünk. Ó, ezek 

az idilli éjszakák! A két dán srác jut eszembe tavalyról: akkor az ő másfél 

személyes sátrukban aludtunk hárman. Kényelmes az sem volt, de úgy kevésbé 

fázta… Istenem, az a két szeplős langaléta bohóc is hogy hiányzik! 

Szélsőségesebb körülmények között mélyebb barátságok szövődnek. Ez is az Út 

egyik „csodája”, titka: szolidaritás, bajtársiasság, kölcsönös szeretet születik a 

legkülönbözőbb emberek között is. 

 A mese végén – összekoccanó fogakkal – jót nevetünk a csattanón (a 

Hamupipőke modern, „zarándok”-változatát hallottuk), és végre elalszunk. 

 



 

 

„…mert áztatok és fáztatok, / mert éheztetek bennem, 

bár én is áztam-fáztam és / nekem se volt mit ennem.” 

(Pilinszky János: Mert áztatok és fáztatok) 

 

A Pena – Lobelos 
(kb. 43 km, 34. nap) 

 

 

 Reggel elgémberedve, vacogva ébredünk, s úgy meg vagyunk dermedve, 

mint hajnalban a rovarok. Szaporán igyekszünk a legközelebbi falu felé, és ott 

forró tejeskávéval próbálunk életet lehelni magunkba. A kedves kocsmáros néni 

is segít ebben: némi konyakot tölt a kávénkba. Gyors cica-mosdás a vécében, 

aztán indulunk tovább. Hol van már a „civilizáció”! Rég lefoszlott rólunk… 

 Néhol gótikus kőfeszületeket is látni, ebből is nyilvánvaló, hogy már a 

középkorban is úgy gondolták, hogy az Út az Óceánnál ér véget. 

 Megint legelők, kis faluk következnek, erdők, újra legelők… Az időjárás 

kellemes: süt a Nap, de nem éget, eső nem esik, szél is csak lengedez, - szóval, 

amilyet csak kívánhat az ember magának. 

 Csak enni állunk meg (nem sok elemózsiánk van: nem szeretünk 

cipekedni). Gyaloglással telik az egész nap, már – a nyilakat követve – néha 

földutakra térünk, így aztán alkonyattájt el is tévedünk valahol a hegyekben. 

Igazság szerint azt sem tudom, hogy miféle hegyek ezek, de már tavaly is itt 

voltak, úgyhogy nyilván nem kizárólag a mi bosszantásunkra nőttek ide hirtelen. 

Csak tavaly mintha nem lett volna ennyi belőlük. Azért csak megyünk tovább 

napnyugat felé, abból baj nem lehet: hisz legnyugatabbra úgyis az Óceán van. 

 Jordi és Dóra viccet mesél – én fordítok ide-oda -, órákon át. De úgy 

tűnik, hogy a katalán és a magyar humor nagyon hasonlít egymásra: ugyanazok 

a vicceink: rendőrök helyett guardia civil, Móricka helyett valami andalúz 

félkegyelmű, cigányok, zsidók, skótok helyett meg baszkok, andalúzok, 

katalánok, madridiak szerepelnek, de a poén ugyanaz. Estére minden témát 

kimerítünk, ráadásul mind fáradtak, nyűgösek és ingerültek vagyunk. Az 

eltévedés miatt csak „fokozódik” a helyzet: megint megkezdődik a vita, hogy 

merre menjünk, megálljunk-e aludni, és ha igen, akkor hol… 

 Több kényelmes tisztásról kiderül – amiket én jó kis alvóhelynek tartok -, 

hogy tulajdonképpen egy elhagyatott kis középkori templom kertje, s amit 

kőfalnak vélnénk körülötte, az koporsókat rejtő kriptafal. Én hiába lelkesedem 

(szélvédett, csendes hely, magas a fű, nincs tehéntrágya, stb.), Jordi és Dóra 

hátborzongva utasítja el az ötletet. Hát, én nem érte, hogy ha a halottak olyan jól 

pihennek itt már évszázadok óta, akkor nekünk mért ne lenne ugyanolyan jó ez a 

hely? De hát „demokrácia” van, úgyhogy továbbmegyünk. (Általában az 

történik, amit én akarok, kivéve, ha valami ön-, és közveszélyes javaslatomat 

Dóra megvétózza. Jordi meg többnyire csak annyit motyog, hogy „m’ es igual”, 



 

 

hogy neki mindegy. Hát hogy lehet valakinek bármi is mindegy?! Nem bírom az 

ilyesmit, főleg, mert azután rendszerint ő nyafogott.) 

 Próbára tesszük egymás türelmét, ez már csak így van az ilyen utakon: 

ilyenkor szokott elválni, hogy ki milyen ember. Nem csak köttetnek barátságok 

és szerelmek itt, hanem szét is szakadnak néha, ha kiderül, hogy mégsem bírják 

elviselni egymást. Mi már – szerencsére – összeszoktunk, és másokat is könnyen 

befogadtunk: maximális türelemmel és toleranciával viseltettünk egymás és a 

többiek iránt. Már megtanultuk, hogy ezt csak így lehet végigcsinálni: együtt. Jó 

útitársak nélkül meg sokkal kevesebbet ért volna az egész. 

 Szóval mendegélünk a hamuszínű égbolt alatt, előbújnának az első, 

koránkelő csillagok is, ha nem volna felhős az ég. (Még pont az hiányzik, hogy 

essen!) 

 Valahol messze, lent, a völgyben fényeket látunk: egy város! Ciki: elvileg 

itt nem szabadna városnak lenni! Tehát rendesen eltévedtünk. 

 Egyszercsak hajókürt hangját halljuk, sós illatú nyugati szél sodorja 

felénk. Hát itt az Óceán!!! Valahol ott, lenn, csak nem látjuk, mert már sötét 

van. Miféle város lehet ez? Cée nem, az biztos. Hol vagyunk? Muszáj bemenni a 

városba, hogy legalább ezt megtudjuk. 

 Találunk is egy nyitva levő bárt, ahol elárulják, hogy Lobelosban 

vagyunk. Ezzel nem sokat segítettek: mire megyünk a helységnévvel, ha 

fogalmunk sincs, hogy az hol van? Térkép sehol. De elmutogatják, hogy a 

parttól távolodva öt-hat kilométeren belül Cée következik. Kapunk forró kakaót 

is, a kedvünkért kinyitják a boltot (este 10-kor), alaposan bevásárolunk, 

vacsorázunk. (Uramisten, hogy utálom már a tonhalat!) Mehetünk is aludni. 

 Hossza vita után egy épülő házhoz tartozó füves telken „ágyazunk meg”, 

valamennyire szélvédett helyen. Mivelhogy itt már tengeri szél fúj, nem is kicsit, 

érdemes fal tövébe telepedni. 

 A mai estimese után Dóra elalszik, mi Jordival tovább vacogunk, nézzük a 

hullócsillagokat. Mintha a Kozmosz valamennyi meteorja éppen ma vágyna a 

Föld légkörébe zuhanni: szinte percenként látunk egy-egy fényes cikkanást az 

égen. Derült éjszakánk karnyújtásnyi közelségbe hozza az égboltot, és megint 

egy elmondhatatlanul gyönyörű csillagpaplannak enyhíti didergésünket. 

 Jordival hajnali hatig beszélgetünk. Megkérdi, hogy én mit szoktam 

kívánni, amikor hullócsillagot látok, és nem tudok semmi érdekeset felelni: én 

nem kívánok semmit. Úgy érzem – kiváltképp ezekben a pillanatokban -, hogy 

mindenem megvan, hogy minden tökéletes: nincsenek vágyaim, hiszen az 

Univerzumban minden pontosan úgy történi, ahogy történnie kell, ha valami 

„rossz”, vagy „hiányzik” talán, hát akkor az a „hiába”, vagy „hiány” is a 

Mindenség tökéletességéhez járul hozzá. És hát ki vagyok én, hogy Isten 

akaratát felülbíráljam, vagy elégedetlenkedjek, holott már így is elhalmozott 

szeretetével, ajándékaival?! Már az imáim is egyetlen szóra redukálódtak, és 

mindenre csak ezt tudom mondani: „Ámen”, mert millió lépések alatt 



 

 

elfelejtettem mindent, már nincs mit kívánnom, már nem tudom, mi a „jó”… 

De: talán élni, élni jó. 

 „Én már semmit sem értek, de boldog vagyok.” – ahogy Chesterton 

mondta. Így aztán még a hajnal dermesztő hidegében is elégedetten alszom el. 

 



 

 

„Ülj le, barátom, nyugodj már, itt megállt az idő, 

ülj csak le, és pihend ki végre a fáradt, szűkös napokat, 

vidámodjék meg a szemed és derüljön fel a homlokod, 

mély barázdák borítják azt, és régi sebek arcodat. 

 

Ülj le, barátom, és csak nézd, és csak nézd a nagy vizet, 

A magas ég kastélyát s szakadékát a földeknek – 

Üldögélj, legeltesd a szemed és enyhüljön szíved bánata, 

Égi nyugalom, végtelen ünnepnapok jönnek. 

 

Nem kell, hogy szólj, figyelj és merülj el önmagadba, 

A nyelv tövises virága már fekete s régen elrohadt – 

A végtelenben varázslat van, végtelenben ünnepi csönd, 

Ülj csak, s add bánatos szívednek ajándékodat.” 

(Bozidor Timotijevic: Öregek a tengerparton) 

 

Lobelos – Finisterre 
(kb. 20 km, 35. nap) 

 

 

 Reggel mi vagyunk az első vendégek a bárban, ahol este voltunk. 

Tejeskávé, újságolvasás, tévénézés, csevegés… Tizenegyig eltöltjük az időt itt. 

(Ó, nem nehéz az effajta spanyol szokásokat átvenni!) Abszolút kelletlenül 

indulunk tovább, pedig még a Nap is kisüt. 

 Kisvártatva újra megpillantjuk az Óceánt: mélyebb kék, mint Kasztília 

ege, sötét azúrkék, királykék, búzavirágkék, türkizkék… Ezerféle kék színben 

tündököl a napsütésben. Egy darabig a part mellett haladunk, néhány óra múlva 

kissé elkanyarodunk, majd újra visszatérünk hozzá. Már-már fájdalmas ennyi 

szépség: belesajdul a szem. 

 Finisterre előtt egy kis bárban üldögélünk. Sörözgetünk, pihenünk. 

Gonzarban voltam utoljára ilyen fáradt: legszívesebben elterülnék a földön. 

Mindenem fáj, de leginkább az, hogy mostmár végképp megérkezünk: a Világ 

Vége után tényleg nincs tovább… 

 És hamarosan az utolsóelőtti gótikus feszülethez érünk: Finisterrében 

vagyunk. Félsziget csücskén pici, fehér házak, szirtek, végtelen víztükör, 

halászhajók, kikötői vendéglők (frissen készült hal-, rák-, polip- é 

kagylóételekkel), a belvárosban modern épületek, üzletek, éttermet, turisták, 

bárok. Tengerparti bájos kisváros. 

 Ahova mi igyekszünk az a Cabo do Finisterra, a Finisterre-fok, ahol a 

tengerbe szakad a félsziget meredek sziklapartja, ahol a Világítótorony áll, és az 

utolsó kőkereszt az Úton. A várostól kb. három kilométert kell gyalogolni addig, 

méghozzá az öböl menti szerpentinúton felfelé. 



 

 

 Kis halászkikötőnél megállunk enni, utána lesétálunk a partra: fehér 

homok, sziklák, sötétkék Óceán… Dóráék pancsolnak, én leheveredek a 

homokba, és elalszom. 

 Estére a tornacsarnokba megyünk, itt fogunk aludni. Már nincs kedvünk 

felmenni a Fároszhoz, egyáltalán semmihez sincs kedvünk. Magyar népdalokat 

furulyázunk, hazatelefonálunk: otthon augusztus 20. van, itt senki sem tudja, 

hogy ez nálunk ünnep. Szegények vagyunk, hát csak egy dobozos bort tudunk 

bontani Hazánk és az Új Kenyér tiszteletére. Kitört rajtunk a honvágy… 

 Jordi esti meséje unalmas, ő maga a holnapi búcsúzás miatt szomorú, mi a 

honvágytól, nem is bánjuk, hogy végetér ez a nap. Holnap kikísérjük Jordit a 

buszhoz, felmegyünk a Fokra, megnézzük a naplementét a lehető legnyugatabbi 

pontról, azután elindulunk az Úton visszafelé, még hatszáz kilométer gyalog… 

 Szívesebben emlékszem most a tavalyi ideérkezésre a dánokkal: az első 

élmény a legnagyobb. Kézenfogva másztunk fel a sziklára, kézenfogva 

térdeltünk le sírva a feszület tövébe, aztán csak néztük a szirtekre zúduló vizet, 

sirályok ezüst cikkanását sötétkék habok felett, szikraívként kipattanó halakat… 

 Az Óceán a Végtelen legszebb földi inkarnációja, hullámverése az Idő 

legtisztább lüktetése, titokzatos mélysége az Élet misztériumának legelevenebb 

örökkévalósága… Szinte már nem is földi Csoda. A szirtek között robajló víz 

zúgása rejtőzik a legapróbb kagylóban is, az Óceán árapályában a Mindenség 

tiszta dinamikája. És én itt ülhetek a Végtelen partján, az Idő partján, az Élet 

partján, az Örökkévalóság partján, a Mindenség partján, és hallgathatom 

szüntelen mormolását, nézhetem a szirtekhez sodródó horizontot, az azúrkéken 

fölémgömbölyödő eget, érezhetem a só, a víz, a föveny, a szél illatát… 

 Aztán vacsorázunk: Bo és Peter közrefogtak, egy sziklamélyedésben 

ültünk, sajtos kenyeret ettünk és vörösbort ittunk hozzá. Feltámadt az esti szél, a 

világítótorony halkan forgatta fényeit, betakaróztunk a hálózsákokkal, piszkos 

lábunk kikandikált alóla, egymás maszatos kezét szorongattunk, néztük, ahogy a 

lemenő Nap arannyal, bronzzal szegélyezi a láthatárra hanyatló felhőket, míg 

azok egyre laposabbak lettek, és mint egy arannyal hímzett, finom, régi fátyol, 

szétszakadoztak, elfoszlottak a köréjünk gyűlő szürkeségben… 

 Hamvadó fény ringatózott még egy darabig a kisimult víztükör fölött, és 

mi kéz a kézben vártunk, míg leszállt a sötétség. Sírtam, ők is a könnyeiket 

nyelték. És aztán csak nevettünk, nevettünk, nevettünk: hiszen nem is ér véget 

itt semmi! Itt ülünk, a partjanincs éjszaka határán, a Nyugat határán, s a 

Szabadság határán, és sírunk és nevetünk, mert túl fiatalok vagyunk még, és mi 

itt ülünk a Világ Kezdetén! 

 Piszkos kezünkkel maszatoltuk szét egymás könnyeit, poros-fekete 

lábainkat lóbáltuk az Óceán felett míg a hideg tengeri szél el nem kergetett 

minket… 

 



 

 

„Ha elmúlt a nyár, lehull a rózsa szirma, s ki sírna utána? Virágzott. 

Ki könnyezik, ha pitymallatkor eltűnnek a csillagok? Ragyogtak. 

Ki sóhajtoznék, amiért ősszel a madár boldogabb éghajlat alá költözik? 

Ez a sorsa.” 

(Eötvös József: A karthauzi) 

 

Búcsúszó 
 

 Itt, a Finistere-fokon, a Fárosz tövében véget és a közös Utunk. 

Megtettünk 1500 km-t gyalog, 3 millió lépést, s közben volt sírás és nevetés, 

jártunk hegyen és völgyön, sivatagban és sűrű erdőben, fáztunk és izzadtunk, 

eső vert és tűző nap égetett, az Urat magasztaltuk és néha bizony káromkodtunk 

is… 

 Mi még visszafordultunk, elgyalogoltunk Santo Domingo de la Calzada-

ig, aztán elstoppoltunk Zargozán át Barcelonába, onnan pedig hat nap alatt 

hazáig. 

 Július 11.-én indultunk és szeptember 22.-én érkeztünk haza, és – 

bevallom – a magyar-szlovén határátkelőnél, Bajánsenyén – sírva-nevetve 

borultunk egymás nyakába, és mégis… Én sóhajtok a költöző madarak láttán, én 

könnyezek a csillagok kihunytán, és én sírok a rózsaszirom hulltán… Úgy 

látszik, nekem ez a sorsom… 

 Azóta is visszavágyunk Spanyolországba, az Útra. Még nem is léptünk 

magyar földre, s már a következő zarándoklatunkat tervezgettük. Isten adja, 

hogy még sokszor járhassuk be Szent Jakab Útját az Úr nagyobb dicsőségére, és 

hogy minél többen részesüljenek az Ő áldásából az Út révén! 

 Szeretett Útitársam, ideje, hogy búcsút vegyek Tőled. Köszönöm, hogy 

türelmes voltál, köszönöm, hogy velem tartottál ezen a hosszú Úton! Döntsd el 

magad, hogy mennyit ért ez a zarándoklat, hogy kaptál-e általa valami jót és 

fontosat. Én igyekeztem ezért megtenni mindent, ami csak telt tőlem: 

válogattam történetekben, élményekben, szavakban, és remélem, hogy sikerült 

valamennyire megosztanom Veled a Csodát, amiben Isten kegyelméből 

részesültem. 

 Kívánom, hogy egyszer Te is bejárhasd az Utat, és erőben, hitben, 

bőlcsességben gazdagabban érkezz az Apostol sírjához, vagy akár a „Világ 

Végéhez” is! És búcsúzóul hadd kérjem azt, amit ezer esztendeje kérnek az 

útnak induló zarándoktól az itthon maradók: „Imádkozzál érettem is!” 

 

 

 

 

„Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.” 
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Köszönetnyilvánítás 
 

 

 Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik hisznek az Álomban, 

azoknak, akik hagytak álmodni, és azoknak, akik segítettek egy álom 

valóraváltásában: családomnak, barátaimnak, tanáraimnak, ismerős és 

ismeretlen felebarátaimnak, szállásadóimnak, vendéglátóimnak és legfőképpen 

zarándoktársaimnak, és mindazoknak, akik imával, étellel, itallal, pénzzel, 

szállással, jószóval, bíztatással, vagy bármilyen más módon segítségünkre 

voltak utunk során. 

 

Külön köszönet illeti Medgyesi Dórát és Járvás Brigittát, aki társaim voltak az 

Úton, valamint Peter Danielsent, Bo Heelsberg Svane-t, Ferran Sanz i Orriols-t, 

Juan Eladio Barrado Sánchez-t, Jordi Campo Bria-t és François Maisonneuve-

t, akik velem, vagy velünk tartottak néhány napon át. 

 

 E „zarándoknapló” megszületéséért szeretnék köszönetet mondani nagy 

szeretettel és tisztelettel Dr. Anderle Ádámnak, valamint mindazoknak, akik 

kérték és várták, hogy meséljek az Útról. És köszönöm azoknak is, akik 

elolvasták. 

  

 Végezetül még egyszer hadd köszönjem meg szívből mindannyiótoknak, 

hogy valamilyen módon részesei voltatok a zarándoklataimnak. Nélkületek nem 

lenne értelme sem az Álomnak, sem a Mesének, sem az Útnak. 

 

        Nényei Zita 

 

Bokod, 1996. december 

 

 

„Amikor elbocsátott Isten téged teremtő kezéből, így szólt hozzád: 

Rád bízok minden embert, külön, kivétel nélkül mindenkit. Segíts, adj enni, adj 

ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben 

elmerülni. 

Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg! 

Az egész világ a tied. De amiből másnak nem adsz, legyen bár az arany: iszappá 

válik, legyen öröm: szomorúsággá változik, legyen áldás: átokká válik. 

Elbocsátlak, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell 

számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba 

zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. 

Most eredj, és élj! A világ a tied!” 

(ismeretlen szerző) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


