Via Margaritarum (Gyöngyök Útja)

A Via Margaritarum zarándokút rövid leírása
A Via Margaritarum (Gyöngyök Útja) zarándokút egy folyamatosan járható, jelzett útvonal, amely
a magyar nemzeti imaévben (2006 április 22-én) került meghirdetésre. Lelki ívét az útvonalon
található történelmi és szent helyek, ill. Az élet gyöngyei elnevezésű elmélkedési füzér adják. A
zarándokút mentén olyan zarándokszállások is találhatók, amik a középkori ispotályok mintájára a
keresztény vendégszeretet helyei.
A Via Margaritarum összeköti Mátraverebély-Szentkutat (2006-ban lett nemzeti szentélyé
nyilvánítva) és Máriacellt, a magyarság számára kiemelten fontos két zarándokhelyet. Budapest és
Mátraverebély-Szentkút között a zarándokút mindkét irányba járható. Így a Budapestről
Mátraverebélyre vezető 180 kilométeres útvonal önálló zarándokutat képez.
A Mátraverebélyt Máriacellel összekötő 760 kilométeres Via Margaritarum 70%-a erdei
túristautakon vezet. A megadott turistajelzések segítségével követhető az útvonal, de megkezdődött
egy saját zarándokjelzés (sárga gyöngysor) felfestése is, hogy még biztonságosabban járható
legyen a zarándokút. Ez a munka már a Via Margaritarum több mint 50%-án elkészült. A gyalogos
útvonal mellett kijelölésre került egy kerékpáros útvonal is.
A Via Margaritarumon bárhol el lehet indulni (nincs „hivatalos” kezdőpontja). Aki szeretne
emléklapot kérni zarándoklásáról, Mátraverebély-Szentkúton, arra kérjük, hogy a teljes utat tegye
meg Budapestről. A máriacelli emléklap kiállításához a kérésünk, hogy valahonnan
Magyarországról induljon a zarándok.
A Via Margaritarum mentén 20-30 km távolságra zarándokszállások kerültek kialakításra. Ezek
többsége egyházi fenntartású szálláshely. Igen egyszerűek. Fedett szállást (ahol leterítheti a
matracát), és mosdási lehetőséget biztosítanak a zarándok számára. Többségükben melegítő konyha
is található.
A nyári hónapok során több szálláshelyen önkéntesek fogadták a zarándokokat, meleg vacsorával,
jó szóval, egészségügyi segítséggel, lelki programokba való bekapcsolódás lehetőségével. Ez a
program igen sikeres volt a zarándokok körében.
A zarándokok felkészítését segíti „Az élet gyöngyei zarándokkönyv”, amelyben az útvonal mellett,
lelkiségi támogatást (elmélkedések, imádságok formájában), és a zarándokútlevelet találhatják az
érdeklődők. Ennél is fontosabb segítséget jelent a zarándokút honlapja (www.viamargaritarum.info;
email: viamargaritarum@gmail.com), ahol friss információkat találhatnak a zarándokok.
Folyamatban van a honlap német, angol és spanyol nyelvre való fordítása. Kiemelt feladat a
zarándokok utógondozása, amelyet klubok, lelkigyakorlatok, találkozók szervezése segít.

A Via Magaritarum zarándokút terve 2006. tavaszán került bemutatásra a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia előtt. Április 22-én Dr. Veres András püspök úr a Püspöki Konferencia akkori
titkára nyitotta meg a zarándokutat. A sajtó nagy érdeklődéssel fogadta a hírt. Több országos tv
csatornán és újságban adtak hírt a Via Margaritarumról. Készült egy fél órás műsor is a születéséről,
amelyet Pünkösdkor vetített az egyik országos csatorna.
2006. decemberében létrejött a Via Margaritarum Zarándok Egyesület, hogy segítse a zarándokút
kiépülését, fenntartását, a gyalogos és kerékpáros zarándoklás népszerűsítését, a középkori
zarándok hagyományok kutatását.
Történelem
A középkorból fennmaradt írásos emlékek szerint Magyarország volt Európa legkeletibb országa,
ahonnan még nagy számban zarándokoltak Santiago de Compostelába. Rómát egyes években
hatalmas számban töltötték meg a magyar zarándokok. Ez a szent hagyomány egy csapásra
megszakadt az Oszmán Birodalom terjeszkedésével. A Via Margaritarum létrehozásának egyik
célja, hogy szolgálja a középkori magyar zarándokhagyományok feltárását és újra értelmezését
korunk embere számára. Segíteni kívánja a mai zarándokokat, hogy elődeik nyomát követve
eljuthassanak jelentősebb belföldi és külhoni középkori zarándokhelyekre. Sajnos a XVI. század
előtti időkből alig maradt fenn kutatható magyar forrás, így az útvonal kialakításánál ezekre nem
lehetett támaszkodni. Az bizonyos, hogy a középkorban a Magyar Királyság területén még nem
alakultak ki olyan fő csapásai az egyes kegyhelyekre induló zarándokoknak, mint nyugatabbra. A
Máriacellbe, Rómába, vagy Santiagoba tartó zarándokok sokszor ugyanazon az úton haladtak céljuk
felé. Ezt figyelembe véve a Via Margaritarum a magyarság számára fontos két kegyhelyet
Mátraverebélyt és Máriacellt olyan útvonallal köti össze, amely igyekszik követni azokat a
középkori országutakat, amelyen a zarándokok is járhattak. A Via Margaritarumra fel lettek fűzve a
középkori Magyarország legfontosabb városai: Buda (a főváros), Esztergom (az egyházi központ),
Székesfehérvár (a királyok városa, koronázási város), Veszprém (a királynők városa). A Via
Margaritarum létrehozásával egy olyan zarándokút született, amely újra bekapcsolja
Magyarországot Európa zarándok vérkeringésébe. Az országhatárt elhagyva belekapcsolódik a Via
Sacrába, amelyet a Máriacellbe tartó zarándokok jártak és járnak, a Caminoba, amelyen Santiago
de Compostelába zarándokoltak elődeink, és a Via Slavicába, amely a Rómába vezető ősi
zarándokút.
Ezer esztendő magyar és európai zarándokhagyományára építve, a jelen kor egyre erősödő
zarándoklási vágyára kívánunk választ adni.
Lelkiség
A zarándokút sajátos eleme, hogy egy lelki ívet is felkínál a zarándokok számára. Ezzel kívánja
segíteni külső útjuk belsővé válását. Ez a segítség Az élet gyöngyei füzér, amely tizennyolc
gyöngyből áll, és minden gyöngyének sajátos jelentése van. Istent és önmagunkat, illetve életünk
egy-egy szakaszát, területét szimbolizálják. Összefűzve a gyöngyök az életutat is jelképezik.
Útkeresésünket, úton járásunkat teszik kézzelfoghatóvá. Segítenek felfedezni, hogy hitünk és
életünk egységes valóság. Minden gyöngy egy-egy elmélkedés, egyszerű segédeszköz, hogy
személyes lelki utunkat megtaláljuk és tudatosabban megéljük. Az élet gyöngyei egyik erőpontja a
kézzelfoghatósága. Látható formában mutatja meg, hogy hol tartunk elmélkedéseinkben,
vándorlásunkban. A másik erőssége témáinak és megfogalmazásuknak egyszerű jellege. Az élet
alapvető kérdéseire választ kereső embereknek is segíthet támpontot találni. Az élet gyöngyei Martin
Lönnebo svéd evangélikus püspök ötletéből született. Mára a világ sok országában szolgálja az
emberek lelki növekedését.

