
SAJÁT UTAM 

Egy hónap egyedül, de nem magányosan a 

francia úton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



 

 

 

 

 

 Gyerekeimnek, párjaiknak és barátaimnak, akik életem során felkészítettek az 

ÚT-ra, ami életre szóló élményt jelentett számomra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐKÉSZÜLETEK 

Meghívás a Facebook Saját utam oldalra: 

Kedves Barátaim, Ismerőseim! Elérkezett a nagy esemény, amire már régóta 

készülök. Május első napjaiban indulok a francia Caminora. Azért hívtalak meg, 

mert Te is részese voltál az életem olyan eseményeinek, ami terelgetett 

elhatározásom felé. Részt vettél fizikai vagy lelki felkészülésemben, vagy 

egyszerűen csak szeretném, ha követnél utamon. Üdvözlettel: Klucsik Éva 

        Számomra a legnagyobb fejtörést az okozta, hogy kiválasszam, milyen 

könyvet is vigyek magammal. Kicsi, könnyű, tartalmas. Az persze nem lehet 

kétséges, hogy kell e könyv. Este, vagy hosszabb pihenőben biztos elvonási 

tüneteim lennének könyv nélkül. Hosszasan pásztáztam a könyvespolcokat. Végül 

Seneca Vígasztalások és Arany János mellett döntöttem. Hogy ez jó döntés e, 

majd kiderül. És persze kell egy füzet, amibe jegyzetelhetek, leírhatom a 

gondolataimat.  

Az úti patika összeállítása is megtörtént. Nagyon segítőkészek voltak, remélem 

keveset fogok használni a csomagból.  

               



Egyik reggel próbapakolást tartottam. A hátizsák 7 kg, de a reptéri 

kézipoggyászban vannak a kütyük, látcső és könyvek. Így a menetfelszerelés kb. 

9 kg lesz. A hátizsák kényelmesnek tűnik, hasznos volt a videó, ahol 

tanulmányoztam a pakolást, szíjak meghúzását. Még a tapasztalt világjárókat 

meg kell kérdeznem, hogy a túrabot nem gond e ha kilóg a zsákból a 

csomagfeladásnál.  

Lefoglaltam a szállást St. Jeanban. Úgy gondoltam, indulás előtt még jól jön egy 

alvás egyágyas szobában, paplan alatt. 

Egy gyereknél alszom indulás előtt, egy feltesz a repülőre, egy elvisz Bordeaux-

ból St. Jeanba. Jó, hogy hárman vannak. 

Teljes menetfelszerelés a vasútállomásra 5 km/h, 4 km. A zsákom kicsit jobbra 

húz, még finomítani kell a csomagoláson. De minden rendben. 

UTAZÁS 

Hatalmas fehér paplan fölött repültünk, de azért még ők sem tudnak mindent 

legyőzni. 

 



St. Jean. Ma csodás idő volt, de estére lehűlt az idő és csöpögött. Holnap indul a 

nagy testi-lelki kihívás. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



ELSŐ NAP 

St, Jean Pied-De-Port – Roncesvalles 

Reggel hétkor világosodik. Én is így terveztem, el is indultam. A helyi Notre 

Dame-ban kértem egy kis égi segítséget. Már öt km után találkoztam is a caminos 

face oldalról ismerősökkel. Egy brazil biciklista lelkesen köszöntött mindenkit. 

Az utolsó civilizációs állomáson kávéztam két japán nővel, akikkel már többször 

kerülgettük egymást. Panaszkodtak a vállukra. Meghúztam a szerelvényüket. Jó a 

rendes felkészülés. Egy fiúhorda ment el mellettem, akiket egy pihenőben várt 

az ellátmánnyal megrakott kisbuszuk. Üvöltött a zene a kezükben. Az egyik 

magyarul megszólított. Ír iskolások voltak és ez a fiú 11 évig élt Magyarországon. 

Hotelekben laknak és viszik utánuk a csomagjukat. Találtam az úton fél pár 

kesztyűt. Zsebre tettem és ha véletlenül én előztem meg valakit, felmutattam. A 

spanyol határnál egy segélypontnál jó sokan pihentek. Kesztyű fel, egy csapat nő 

kezdett sikítozni. Az egyik a nyakamba ugrott, körbepuszilgatott. Ez a brazil 

lány volt a tulaj. Egy San franciscoi férfi lelkesen fotózgatta a zsákomat a 

zászlóval. Nagyon kemény volt a nap, még a vártnál is keményebb. 200 m-ről 

felcammogni 1450 m-re és meredek köves úton leereszkedni. Mikor beértem a 

faluba lerogytam az első asztalhoz. Előkerült a magyar fiú, Csaba. Minden 

zarándokszállás foglalt, még a következő faluban is. Én mindenképpen itt 

akartam maradni. A hostelben találtunk egy négyágyas szobát, de 110 euró 

kettőnknek kicsit sok lett volna. Jött két alaszkai nő, beszerveztük őket. És még 

reggelink is lesz. 

 



              

 

 

 

 



             

 

MÁSODIK NAP 

Roncesvalles – Zubiri 

Nagyon jó kis nap volt. Két 100-150 m szintkülönbséget kellett legyűrni, ami a 

tegnapihoz képest semmi, de most sok volt. Egy amerikai lánnyal beszélgettem, 

annyit tud németül mint én. Egy brazil lányt kellett vízzel kisegítenem a tartalék 

kulacsomból. A vicc az egészben, hogy 200 m múlva egy büfé bódé bukkant elő a 

tisztáson. Ma a tervezetthez képest 5 km-rel hamarabb végeztem, de így sem 

volt szállás. Végül 5 km-re sikerült egyet keríteni a zarándok irodának és 

kivittek taxival. Így most bookinggal két napra előre foglaltam, ami azért 

jelentős kötöttség. Nagy a zsúfoltság és itt is a három zarándokszállásból csak 

egy volt nyitva. Ez kicsit lehangoló a várakozáshoz képest. A camino útvonal 

eddig vagy aszfalt volt, vagy a természetben egy nagyon köves sziklás út, így 

minden lépésre nagyon kell figyelni, még a lefele utat is nagyon lassítja. Ma kevés 

kép készült, de holnap kárpótollak Titeket Pamplonából. 



         

 

HARMADIK NAP 

Zubiri – Pamplona 

Reggel bőséges reggelivel, fotózással indítottak 10 zarándokot útra a szállásról. 

Ja és Sam nevű kutyust. Sok apró szintkülönbség, változatos táj, végig vizek 

csörgedeztek mellettünk. Az egyiket kis patakként ismertük meg és folyó lett 

belőle mire elértem Pamplonát. A mai túra csak 18 km volt, kettőre már 

Pamplonában voltam, de itt városnézésre indultam. Katedrális, citadella és 

természetesen a bika arénát is megnéztem. Sajnos csak kintről. A bejáratot az 

öreg Hemingway őrzi. Terveztem vacsorát, de a sok gyümölcs elkápráztatott. Így 

a madárlátta tonhalsaláta konzervemet ettem meg és banánt, kicsike fajtát, 

mandarint és barackot ettem utána. Remélem nyugalmas éjszakám lesz, mert a 

belváros közepén alszom. Megoldódott a szállásgondok rejtélye is. Egy magyar 

szállásadó írta, hogy május 1-je körül nagyon sokan keltek útra és vannak akik 

pünkösdre már Compostellába akarnak érni. Egy hete még nagyobb nyugalom volt.  



 

 

 

       

 

 



 

 

       

 

 

 



      

 

 

 

 

 



             

 

És így néz ki a vándor:                      



NEGYEDIK NAP 

Pamplona – Puente La Reina 

Ma úgy tűnik egész nap szerelvényeztem. Fújt a szél, széldzseki. Eső, poncsó. És 

közben 20 fok körül. A mai emelkedő tetején a sokat látott zarándok emlékmű, 

szélkerekek és a meghalt zarándokok emlékhelye. Rengetegen. Nem is értem. 

Lábtörés még belefér, de ez, nem tudom... Olyan szél volt a gerincen, hogy még 

zsákostul is billegtem. A lefelé út még durvább volt. Gördülő kövek és meredek. 

Szerencsére már leértem mire eleredt az eső. Az átöltözésnél egy német 

házaspár megmentett a zsák le és felvételétől. Mindenki segít mindenkinek, 

köszönés nélkül senki nem megy el melletted, pedig aznap már biztos 

találkoztatok. A brazil lányok, akiknek a kesztyűjét még első nap megtaláltam, 

minden találkozást sikongatva és ölelgetve ünnepelnek. Ma többször is 

találkoztam Sam kutyussal és német gazdijával. Útközben nagyon meghitt kis 

kápolnák vannak, mindegyiknek nyitva az ajtaja. Kis tálka az adománynak és 

pecsét a zarándok útlevélbe. Ma megjelent az első vízhólyag. 

        



 

        

 

 

 



ÖTÖDIK NAP 

Puente La Reina – Estella 

Ez már az ötödik nap. Napsütés, madárcsicsergés, virágillat. Kell ennél több? 

Kicsi falvak dombok tetején, de egyébként viszonylag könnyű 25 km. Csak azok a 

kövek ne lennének. Mindenhol és minden méretben. Ma egész nap országutak 

kerülgettek minket. Hol mi voltunk alul, hol ők. Estella bevezető útja elég 

lehangoló, tipikus külváros, szennyvíztelep, és sok szemét. A belváros viszont 

régi. Nagyon. Ha lesz még erőm, kicsit kimegyek sétálni. 

       

 



       

 

HATODIK NAP 

Estella – Los Arcos 

Ez volt a hatodik nap. 22.75. Hegyen-völgyön lakodalom délután, hosszú kopár 

úton. Délelőtt egy keményebb emelkedő. A brazil lányok reggel misét hallgattak 

útközben, aztán kezdődött a fesztivál délig. Énekeltek és még egy kis tánc is 

volt. És persze mindenkivel fotózás. Egy ázsiai kislány elcsúszott a köveken, egy 

kis elsősegélynyújtás, A pihenőkben jó kis hangulat van. Minden érkezőt örömmel 

köszöntenek. Vannak új útitársak, de sokakkal már első nap óta azonos 

szakaszokat megyünk. Holnap hosszú nap lesz, ha találok köztes szállást, 

rövidítek egy kicsit. A főtéri kiülős helyek megteltek. Egy sangria, paela, 

csibefalat sültkrumplival, joghurt. Tudnak élni a zarándokok. Olyan hangzavar 

volt, hogy zsong a fejem. 

 



       

 

        



HETEDIK NAP 

Los Arcos - Viana  

Ma rövid napot terveztem. 18.50 lett, de miután kiderült, hogy sokan gondolták 

így, kapkodhattam a csülkeimet, hogy legyen szállásom. A három 

zarándokszállásból még csak egy van nyitva. Szerencsére van ágyam. Ázsia itt is 

betört a piacra. Közben fény derült a szállásgondokra. Nem érkezés szerint van, 

mert sok utazási iroda lefoglal szállásokat és a csoportokat már ott várja a 

csomagjuk. Főleg a tengerentúliak csinálják így. Két nagyobbacska hegy és két 

dombtetőn álló falu. Hogy mért van minden falu dombtetőn…? Beérsz az első 

házhoz egy kaptató után és a falun belül is kapaszkodhatsz a főtérre, ahol a 

templom és valamilyen vendéglátóhely van, körülötte sok-sok zarándok hever. És 

valami érthetetlen okból még innen is van feljebb. Minden templom nagyon régi, 

sötét kőből van. Általában nyitva vannak. Belül nagyon szerények. 

     

 



NYOLCADIK NAP 

Viana – Ventosa 

Most néhány nap kép nélkül következik. Vasárnap elromlott a telefonom, pont az 

utolsó városban. Azóta kisfalvakban mentem, nem tudtam újat beszerezni. Sok 

segítséget kaptam, főleg, hogy a gyerekeimet megnyugtathassam. Ez a pár nap 

megmutatta, egy vándor nincs egyedül az ÚT-on. A legváratlanabb módon 

érkezett mindig a segítség.  

Ott tartottunk, hogy Vianaból indultam reggel. Szép időben értem be Logrono 

városába. Ez volt az első hely, ahol kicsit bizonytalanná váltam az útvonalban. Egy 

elég nagy város, teli új épületekkel, hatalmas parkokkal. Szerencsére nyitva volt 

az információs iroda, ahol adtak térképet. Volt egy nagyon helyes 

zarándokszobor, ahol szembesültem azzal, hogy a telefonomon semmi nincs. 

Teljes sötétség. Szokásos újraindítás, rezgett is, de kép nem lett. Mentem 

tovább és találtam is egy telefonos boltot. 11-kor nyit. Leültem egy padra és fél 

órát üldögéltem. Mivel még mindig nem nyitott ki, ami nem lenne meglepő, hiszen 

Spanyolországban vagyok, leesett a tantusz, hogy vasárnap van. Így elindultam 

kifele a városból. A vasárnap minden jelével. A Camino útvonala 10 km-en át  

zsúfolásig tele volt, mindenki kirándult a környék játszó és pihenőparkjaiba. Így 

értem el Ventosat. Három napra előre foglaltam szállást, csak éppen nem tudtam 

hova. De a zarándokot nem hagyja cserben az ÚT kísérője. A falu szélén sikerült 

a kocsmában megértetnem, hogy ebben a faluban van szállásom, csak nem tudom 

hol. Az első telefonhívásra kiderült, hol alszom. Még a ruháimat is kimosták, a 

napon megszárították. 

KILENCEDIK NAP 

Ventosa – Santo Domingo de la Calzada 

Következő nap Ventosaból indultam tovább. Cél: Santo Domingo, ahol azt is 

tudtam, hol van szállásom. De egyre jobban szorongatott a tudat, hogy nem 

tudok életjelet adni magamról. Lenyomtam a bő 30 km-t és a városban keresni 

kezdtem valami helyet, ahonnan jelentkezhetek. Az Információs iroda zárva, az 

utcai fülkékből és a szállásról csak tartományi hívásokat lehet kezdeményezni. 

Régi utastársakba botlottam, kanadaiak, de Laura kb. annyit tud németül mint én. 

Először sms-t próbáltam írni a telefonjáról, aztán hívtam Gábort, majd Andrist. 



Már aggódtak értem, ahogy sejtettem. A kanadaiakkal bejártuk a várost, az 

összes technikai boltot meglátogattuk, de telefont nem kaptunk. De legalább már 

tudták a gyerekek, hogy nincs bajom. 

TIZEDIK NAP 

Santo Domingo de la Calzada – Belorado 

Reggel úgy indultam neki a 23 km-nek, hogy Beloradoban van szállásom, csak nem 

tudom hol. A napok egyre melegebbek, a vékony hosszú ujjú felső van rajtam, 

mert bizony erős a nap. A poló ujja és a kesztyű közötti két centi meg is égett. 

Déltől már mindenki többet pihen, mint megy. Hosszú utak gabona és szőlő 

között, fa alig van. Így általában a falvakban van egy kis pihenési lehetőség és 

árnyék. Az egyik falu utolsó házán legnagyobb örömömre megpillantottam egy 

ismerős képet. Annak a szállásnak volt a hirdetése, ahova foglaltam. Egy 

zarándok sosincs egyedül. Nyugis városszéli zarándokszállás, sok fáradt 

vándorral. 

TIZENEGYEDIK NAP 

Belorado – Agés 

Este Beloradoban találkoztam az olasz Luciával, akinek a telefonjáról megint hírt 

tudtam adni magamról. Ezen a napon három nagy csúcs várt rám és egy kietlen 

fennsík. 25 km. Nagyon meleg volt, széles vörösföldes fennsík. Adományért 

cserében lehetett egy kis üdítőhöz, vízhez jutni a lakókocsikkal kitelepülőktől. 

Mert itt bizony 15 km-en keresztül még falu sem volt. Eltikkadva megérkeztem 

San Juan de Ortegaba, ahol már minden szállás teli volt. Következő falu Agés, 

négy km. De itt legalább az út első része erdei út volt. Utána meg csak tehenek 

kolompoltak körülöttem. Agesben is foglalt volt minden, de egy helyes fiú 

megkönyörült rajtam és egy pajtában kaptam egy kempingágyat. Viszont Lucia 

ismét segített, mikor meglátott, már adta is a kezembe a telefont. Következő 

nap Burgos a cél. 180.000 lakossal, ott már csak lesz telefon.  

 

 

 



TIZENKETTEDIK NAP 

Agés – Burgos 

A mai nap csak arról szólt, hogy minél előbb beérjek Burgosba, szerezzek egy 

telefont és szállást. Sikerrel jártam. A telefonom beállítása, a szükséges 

applikációk letöltése után sétáltam egy kicsit a városban, de az eső hamar 

bekergetett a szállásra. 

 

TIZENHARMADIK NAP 

Burgos – Tardajos 

Ma reggel Burgosból ráérősen indultam, mert kicsit városnézni terveztem. Este 

esett az eső, így csak keveset tudtam megnézni. Reggel nem esett, de hét fok 

volt, ami nappal is 11-nél nem ment feljebb. A katedrálisba sajnos nem jutottam 

be, de hatalmas és szép. Láttam kisebb templomokat, amik szintén nagyon régiek. 

A városból kifelé az út egy egyházi kórház kertjén vezetett, vastag kőfalak 

mellett. Ma nagyon kevés emberrel találkoztam, nem tudom hová lettek. Csendes, 



kertváros melletti széles sétautakon kerülgettem a pocsolyákat ezen a rövid 

napon. Kanyargó folyócska és nagyon öreg hidak kísértek.  

    

 

 

 



    

TIZENNEGYEDIK NAP 

Tardajos – Castrojeriz 

Ma hosszú és nehéz út várt rám. És ezt colával, pirítóssal és keserűcsokival 

kellett teljesítenem egy röpke diéta miatt. Három hegy és az itt természetes 

meseta, a sok-sok kilométeren tartó fennsík. Kevés napsütés, sok szél és néha 

egy kis csöpögő eső. Cserébe sok szépség. Romtemplom a domboldalon, vár a 

hegycsúcson, egy kolostor és templom maradványai. Több mint 30 kilométert 

tettem meg, reggel nyolckor indultam. Négykor már leszerelvényezve és 

becsekkolva voltam a kempingben. Egész nap 10 fok alatt volt. Elég magányos nap 

volt, de a szálláson újra látok ismerősöket. 

 



     

 

Fogynak a kilométerek… 

 

 

 



… és szaporodnak a pecsétek: 

 

 

TIZENÖTÖDIK NAP 

Castrijeriz – Frómista 

Ma reggel 4 fok és bemelegítésnek egy hegyecske várt rám. Egyre jobban 

megbarátkozom velük. Már nem rettenek meg az emelkedőktől. És a jutalom 

felemelő. Megnézni, hogy mit hagytam magam mögött... Utána kisütött a nap, és 8 

km fennsík. Se fa, se ház, semmi árnyék, csak az ÚT. Aztán felbukkant egy Szt. 

Miklós kápolna (kora mint a névadóé kb.) Ahol egy mosolygós pap kancsóból vizet 

és termoszból kávét osztott. És persze a gyönyörű pecsétet. Itt mintha 

mindenki versenyezne, hogy minél szebb pecséteket üthessenek a zarándok 

útlevelünkbe. A következő faluban, zene füleimnek, magyar szót hallok. Egy pesti 

fiú és egy csongrádi lány. Megismertek "az anya elveszett" Facebook akcióból. 

Ők napi 30 km fölött mennek v. rohannak, de már volt 40 fölötti napjuk is. Eddig 

én voltam a negyedik magyar, akivel találkoztak. Ök is előre foglalnak szállást, 

mert szerintük is szokatlanul sokan vannak. Még egy nagy menetelés a csatorna 

melletti ösvényen, aztán egy kicsi hídon be a faluba, ahol ma alszom. A csatorna 

feletti híd elég félelmetes volt nekem, de rengetegen voltak ott fényképezni. 

Nem csak zarándokok. Kasztíliai csatorna. Ez a nap 26 km volt. 

 



Azon a kanyargós úton másztam meg ezt a helyet. Ritkán lehet látni az utat és a 

célt a hegyeknél, domboknál, de itt csak csupaszság van. 

 

 

       

És itt a teteje:                                           Ez meg a csatorna: 



TIZENHATODIK NAP 

Frómista – Carrión De Los Condes 

A mai nap szép kényelmesnek ígérkezett. Még bankautomatát is találtam reggel, 

ami a Camino útvonalon nem túl gyakori. 900 m magasan síkvidék. 7 fok reggel, 

napsütéses 18 délben. Így állomásról állomásra vetkőzés. A magyar fiatalokkal 

újra összefutottam. Egy olyan pihenőben, ami maga volt a csoda. A 

zarándokszállás udvarán az asztalok körül tyúkok szaladgáltak, a kerítésen túl, 

kecske, csacsi, liba. Jó volt ott időzni egy kicsit. 

    

         



TIZENHETEDIK NAP 

Carrión De Los Condes – Ledigos 

Ma nem sok fényképezni való volt. 15 km fennsík a 23-ból. De új tapasztalat volt 

bőven. Sok újra felbukkanó ismerőssel találkoztam a fennsík ritka pihenőiben. 

Sam kutyus a gazdijával, Pedro, és a kitudja honnan jövő idősebb család és baráti 

társaságuk. Öleléssel üdvözöltek mindannyian. Ma már a 15 km fennsík után nem 

kérdés, hogy az 1 km-rel hosszabb, de zöldben vezető utat választottam és a cél 

előtt egy 100 m szintemelkedés már nem rémiszt meg. Az emelkedő is csak egy 

út. És a jól végzett munka jutalma egy kulcs, ami végén egy kis fém bögre a 

kulcstartó. A szobában pedig vizes palackok és egy kis gyümölcs. Tegnap éjjel 

nem aludtam túl jól, a sarokcsontom csonthártyája fájt, de napközben nem 

okozott gondot. Holnap rövid napom lesz, de utána 35 km vár rám. Így van két 

éjszakám, hogy a nehéz napra felkészüljek. Számítok rátok is! És látjátok? Már 

csak 370 km van Compostelláig. 

 

 

      

 



      

 

TIZENNYOLCADIK NAP 

Ledigos – Sahagún 

Ma szép kényelmesen indultam, hiszen alig több mint 16 km várt rám. Olyan pici 

falvakon mentem át, ahol a templomon és a zarándok pihenőkön kívül alig volt ház. 

A lány felment a dombra és hegyről jött le. Sajnos nem tudtam kideríteni, hogy 

mi is volt a célja dombnak és alatta a lezárt fülkéknek. Sahagun előtt a szép 

templomocska körül szépen kiépített pihenő volt. Május 25-én itt szoktak búcsút 

tartani. Holnap nehéz nap lesz. Ha a települések belső útjait nem számolom, 35 

km vár rám. A távolságokat inkább a szálláslehetőség határozza meg, kevésbé a 

fizikai állapotom. Így bizony vannak napok, mikor már csak bevonszolom magam 

egy-egy településre és az a néhány száz méter a szállásig a napom legnehezebb 

percei. A szállás csak este hatig fogad. Így korán indulok. 

 

 

 



   

 

 

 

 



TIZENKILENCEDIK NAP 

Sahagún – Mansilla de la Mulas 

Ma rövid leszek. 38.2 km. Sahagunból távozóban a Szent Benedek apátság 

mellett vezetett utam. Gabi néni és Boti kedvéért egy kis történelem a kicsi 

Benedekre gondolva. A X. Században alapították és Spanyolország legfontosabb 

bencés kolostora volt.  

Ma az út nagyobbik része egy régi, római macskaköves út maradványán ment. 20 

km pihenőhely és ivóvíz nélkül. Egyszóval, fáradt vagyok,  

 

 

      



 

 

HUSZADIK NAP 

Mansilla de la Mulas – León 

A tegnapi nagyon fárasztó nap után ma reggel semmi utózönge nem volt. Sem 

izomláz, sem extra fájdalmak. Szokja a szervezetem a zarándokéletet. Három 

npja egyfolytában hullanak a vattapamacsok, mintha szakadna a hó. Ma már délre 

Leonba értem. Az utolsó 7-8 km már ipari zónák és autópályák kíséretében 

zajlott. Nem volt túl felemelő, de a rengeteg ház között alig vártam a katedrális 

felbukkanását. Hatalmas és nagyon kiemelkedik minden más fölé. Nem kellett 

keresgélni. Mivel a szállásra még korai volt menni, így egyenesen odamentem és 

hátizsákostul, botostul bementem a katedrálisba. Kívül felújítások zajlanak egy 

részen, de így is nagyon impozáns. Az egész belváros nagyon szép, hangulatos. 

Szűk utcácskák közül előbukkanó terek. Még teszek egy sétát, szerencsére a 

szállás 3 percre van a katedrálistól.  

Nyüzsög a város. A helyiek kiskabátokban, a magamfajta pelegrinók pulcsiban, 

pólóban. Az iskolások egyenruhában. Sötét szoknya/nadrág és galléros fehér póló 

az iskola címerével. Azért jól esik egy kis városi nyüzsi. Dinnyét és málnát 

vettem a boltban, már nagyon hiányzott a leveses gyümölcs a banán és alma után. 

Itt is teli van minden választási plakátokkal, mire Compostellába érek ez is már 



csak múlt. Már minden szállást lefoglaltam, ha továbbra is terv szerint haladok, 

június 6-án délután már Santiágoban leszek a katedrális előtt.  

 

 

 

       

 

 



 

 

      

 



HUSZONEGYEDIK NAP 

León – Villadangos Del Paramo 

Nagyon vicces nap volt. Leonból kifele olyan káosz volt az utaknál, hogy totál 

elkavarodtam. Az autópálya rossz oldalára tévedtem egy szervizútra. Egy autós 

felvett és átvitt a caminós oldalra. Utána a klasszikus útra tértem rá, pedig 

szállást csak az alternatívo úton találtam. Keresztbe kellett mennem 3-4 km-t. 

Egy bácsika keresztülcsoszogott velem a falun és megmutatta az utat. 

Megölelgettem. Aztán egy faluban összeveszett egy nő és egy férfi, hogy melyik 

úton is kéne rátérnem az alternatívó caminora. De megérkeztem Villadangos Del 

Paramoba. Itt kísértet hotel várt egy lyukkártyás kulccsal és rejtélyes 

üzenettel. Az 50 méterre levő étteremben volt mindenki első áldozásos ebéden. 

De becsekkoltam, fizettem. Ma is minden megoldódott és csak két km fölös 

távot tettem meg. Így talán érthető, hogy ma csak Leonban készült fotó, hiszen 

ma a tájékozódás jelentette a legnagyobb kihívást. Holnap még 9 km az 

alternetívó úton, hogy visszataláljak a klasszikus caminora. Remélem könnyebben 

megy, mint letérni róla.  

 

   

 

 



HUSZONKETTEDIK NAP 

Villadangos Del Paramo – Astorga 

Szerencsésen csatlakoztam 10 km után a klasszikus útvonalhoz. Jó volt újra a 

régiekkel összefutni. Hosszú volt a mai nap, mert az utolsó 10 km lakatlan volt 

szinte, így mindenki Astorgébe tartott. Ez 31 km volt. A város szép, cseles 

lépcső nélküli, csigavonalas emelkedőkön kellett még a vasúton is átkelni. És 

mondanom sem kell, a központ egy domb tetején van. Hát persze. És jól nézzétek 

meg a táblát, amit még jóval a mai cél előtt fényképeztem. Már csak ennyi van 

Compostelláig. Illetve ennyi sincs. 

 

 

 



 

 

    

 

 

 



HUSZONHARMADIK NAP 

Astorga – Rabanal Del Camino 

A katedrális mellett jobbra, mint kiderült a püspöki palota van, amit Gaudi 

épített. Azt még nem tudom mi köti Gaudit a városhoz, de Gaudi éttermet is 

láttam. Szinte hihetetlen, hogy egy 11 000 lakosú városban ekkora katedrális van. 

De ez szinte mindenütt így van. Pár lakóház, de hatalmas, gyönyörű templom. A 

várfal nyugati felén ráláttam a következő napok hegyeire, de szemből sütött a 

nap. Reggel ott kezdek. A katedrális itt is hatalmas. Jó a nap végén elüldögélni és 

elgondolkozni, ma mit is kaptam. 

 

 

 



      

 

     

 

 



HUSZONHARMADIK NAP 

Astorga – Rabanal Del Camino 

A katedrális mellett jobbra, mint kiderült a püspöki palota van, amit Gaudi 

épített. Azt még nem tudom mi köti Gaudit a városhoz, de Gaudi éttermet is 

láttam. Szinte hihetetlen, hogy egy 11 000 lakosú városban ekkora katedrális van. 

De ez szinte mindenütt így van. Pár lakóház, de hatalmas, gyönyörű templom. A 

várfal nyugati felén ráláttam a következő napok hegyeire, de szemből sütött a 

nap. Reggel ott kezdek. A katedrális itt is hatalmas. Jó a nap végén elüldögélni és 

elgondolkozni, ma mit is kaptam. 

Reggel kisétáltam a várfalra.  

Hegyek, jövök!    

 

 

A 800 m magasa levő Astorgeből indultam reggel, miután rácsodálkoztam a 

hegyekre. Innen szép lassan több lépcsőben tornáztam fel magam 1155 m-re. 

Holnap jön a következő lépés a Camino legmagasabb pontjára, 1505 m-re. Ez így 

már nem is hangzik olyan vészesen. Nyugis nap volt sok pici faluval. Ráérősen 

jöttem, mindenhol megálltam pár percet pihenni, hiszen csak 21 km volt az út. Ma 

be kellett látnom, hogy az emelkedők sem jelentenek nagyobb kihívást. Hiszen 



ott is csak egy-egy lépés van, az is közelebb visz a célhoz. Csak szép lassan, 

folyamatosan. Ma csomó új embert láttam. Hogy honnan kerültek elő? 

    

 

HUSZONNEGYEDIK NAP 

Rabanal Del Camino - Molinaseca 

Ma kemény magashegyi túra volt. Az 1505 m nekem nagyon megrázó volt. Még a 

könnyem is kicsordult. És nem a fáradtság miatt. Az a rengetek apró emléktárgy 

és fénykép, amit a zarándokok elhelyeznek a kereszt tövében, egy kisebb 

dombot alkot már. Hiszen több száz éve helyezik el itt a kavicsokat is. Aztán 

kicsit leereszkedtünk és újra fel, hasonló magasságba. És utána jött a 

feketeleves. Leereszkedni. Bizony minden lépésre vigyázni kellett, a botok 

szerencsére nagy biztonságot adtak. Ma lovas zarándokokkal is találkoztam. 

Soha ennyi caminotaxit nem láttam. Sokan nem vállalták a nehéz terepen 

leereszkedést, kocsival hozatták le magukat. Gondolom ők kocsmáztak már a 

beérkezésemkor a teraszokon. 26 km volt, de nagyon intenzív föl és le, nehéz 

terepen. 

 



 

És itt a csúcs! 

 

 

 

 



    

 

 

HUSZONÖTÖDIK NAP 

Molinaseca – Cacabelos 

Csendes, nyugis nap volt. Nem indultam túl korán, de a várost még sikerült a nagy 

nyüzsgés előtt elérnem. Nyugodt kávézás, naptejes kezelés. Egy bácsika 

elvezetett egy bankhoz. Itt senki nem löki oda, hogy második utca jobbra..., 

hanem elsétál velem oda, közben elmeséli, hányszor járta meg a caminot, aztán 

elvezet vissza a camino útra. És az sem akadály, hogy ki mennyit ért belőle. Itt 

mindenki a caminos élményeiről mesél. Utána parányi falvak, még parányibb 

templomokkal, ami belül is csodálatos. Ma megint összefutottam egy magyar 

lánnyal. Persze a keresésemből ismert rám. Talán már nincs 200 km. Sajnos a 

cseresznye még nem érik. Pedig amit egy pelegrino útközben lát gyümölcsöt, 

abból bátran ehet kedvére. 

 

 



    

 

    

 

 



HUSZONHATODIK NAP 

Cacabelos – Ruitelán 

Kemény nap volt. Villafrancáig szőlők között dombra föl, dombról le. Ráadásul egy 

kis félsz is volt bennem, mert ezen a területen támadott meg három kutya 

zarándokokat. Villafrancából kifele három út állt előttem, ami már 

előrevetítette, hogy szétszóródik a zarándoksereg. A Pradela útvonal, ami a 

klasszikus út, felvisz egy 940 méteres hegyre. A Dragonte 1000 méter fölé visz 

kétszer is és semmi infrastruktúra. A harmadik az út menti alternativo. A 

Pradelet választottam. Délelőtt bizony volt bennem kétség, hogy elérek e a 

célba, de a látvány kárpótolt. És a magasban szelídgesztenye erdőben feküdtem 

el hűsölni egy kicsit. Aztán a durva leereszkedés. Végre valahol süti, amit én is 

annak nevezek. Sajttorta, ráadásul jó. Aztán falunak is alig nevezhető kis helyek, 

ahol cikáznak a fecskék. Jobbra tehenek kolompolnak, ballra egy folyócska 

kerülget, alattam fölöttem meg autópályák, autóutak. Szó szerint. Ez így 30 km 

volt. 

 

    

 



 

 

 

    

 

 



HUSZONHETEDIK NAP 

Ruitelán - Fonfria 

Kemény 22 km. 700 méterről kapaszkodtunk fel 1300 méterre. Megérkeztem O 

Cebreiroba. Ez egy skanzen falu, körházak, ezekben pihentek régen a 

zarándokok. Most két nagy hotel, teli túristával, akik imádnak fotózkodni a 

zarándokokkal. Utána egy kis erdei nyugalom, tehénkolompolásokkal, 

virágtengerrel. Aztán újra fel 1300-ra. Az utolsó 500 m annyira brutál volt, hogy 

örültünk, hogy végre egy étterem teraszának az ernyőjét megláttuk a fejünk 

fölött. Akinek felbukkant a feje, mindenkit üdvrivalgással fogadtak. Sok hegyen 

túl vagyok már, de ilyet még itt nem tapasztaltam. Aztán már csak finom 

lejtmenet 1250-re 4 km-en. Holnap folytatódik a lejtmenet. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

És innen már ezek a kövek jelzik a helyes utat, rajta méterre pontosan Santiago 

katedrálisának távolságával: 

 

 



HUSZONNYOLCADIK NAP 

Fonfria – Sarria 

Kacifántos reggel volt. A cipőfűzőm elszakadt, így a másik cipőből, amit sajnos 

egýszer sem tudtam felvenni, átfűzögettem. Várható volt már, de reméltem, 

hogy ezt a pár napot még kibírja. Az ázsiai kislány, akivel napok, vagy talán több 

hete kerülgetjük egymást, elköszönt, mert ő is Sarriáig tervezte a napot, de 

nagyon fáradt. Természetesen készült közös szelfi is. Még 8 km múlva láttam, 

mert ha hív az út, menni kell, de ott már szállást keresett. Csendes, árnyas, 

madárfüttyös volt a délelőtt, amibe még belefért egy 930 méteres hegy is. Volt 

idő elmélkedni, sőt még daloltam is egy keveset. Előszedtem Garbonciás Pétert, 

egy darabig jól jött.  
 

Garbonciás Péter 

Garbonciás Péter! 

hány kilométer 

az út, 

melyen idejöttél, 

s hátadon cipeltél 

batyut: 

                                Benne a szél, 

                                benne a tűz, 

                                benne a víz lakott! 

                                benne a város, 

                                benne a házak, 

                                benne a csillagok! 

Garbonciás Péter! 

Itt maradsz e végleg, 

vagy nem?! 

Hogyha tovább mennél, 

batyuval ne indulj 

el! 

                                Benne a szél, 

                                benne a tűz, 

                                benne a víz lakott! 



                                Benne az út, 

                                benne a sár, 

                                benne az ég lobog! 

Garbonciás Péter! 

Elindulsz az éjben? 

El. 

A batyudat tedd le, 

ide a kemence 

mel- 

lé! 

                                Benne a város, 

                                benne a házak, 

                                benne a csillagok! 

                                benne az állat, 

                                benne az ember, 

                                benne a Nap ragyog! 

A délután már nagyon meleg volt, 32 fok. Egy kicsit meg is égett a karom, amúgy 

kőműves módra. Az utolsó kilométerek már nagyon nehezek voltak. Ez ma 32 volt. 

Holnap átlépem a bűvös százast. Ha meglátom, az első követ, ahol már csak 

kétjegyű a hátralevő kilométerek száma, napközbeni jelentést is küldök,  

 



Egy extra mára. Tercsike barátnőm, akit sokan ismertetek, ezt adta ajándékba 

nekem. Egész utamon elkísér, de ma különösen nagy jelentősége van, mert Tercsi 

ma lenne 77 éves. Ezzel a képpel emlékezem meg róla és még keresem a helyet, 

ahol elhelyezhetem az út során. 

 

 

Miközben járom az Utam, Ferenc pápa Csíksomlyón ezt mondja: 

"Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk 

együtt az úton, kérve az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a mostani 

sérelmeinket és bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség 

érdekében. Azt jelenti: elszakadni a bizonyosságainktól és a kényelmünktől, egy 

új földi életnek a keresésében, amelyet az Úr nekünk akar ajándékozni. A 

zarándoklat kihívás, hogy felfedezzük és továbbadjuk az együttélés lelkületét, 

és ne féljünk a kölcsönös érintkezéstől, találkozástól és segítségnyújtástól. 

Zarándokolni azt jelenti, hogy belekerülünk abba a kissé kaotikus tengerárba, 

amely a testvériség igazi megtapasztalásává válhat. Így, egy minden helyzetben 

szolidáris karavánná válunk a jövő építésének érdekében. Zarándoklatunk során 

ne azt kutassuk, hogy mi lehetett volna (és nem lett), hanem inkább azt, ami ránk 

vár és nem odázhatjuk el. Zarándokolni annyit jelent, hogy hiszünk az Úrban, aki 



hozzánk jön és közöttünk van, előmozdítva és ösztönözve a szolidaritást, a 

testvériséget, a jó utáni vágyat, az igazságot és az igazságosságot. Jelenti a 

küzdelemre való elköteleződést is, hogy azok, akik tegnap lemaradtak, a holnap 

főszereplői lehessenek, viszont a ma főszereplői holnap se maradjanak hátra." 

 

HUSZONKILENCEDIK NAP 

Sarria – Portomarin 

 

Rendkívüli híradás!  

 

 

 

 



A szálláson egy zarándoktársunkon kacagott este mindenki. Lefeküdni készült és 

a lábfején a bőrt nem is lehetett látni. Kék és piros ragtapaszok, vízhólyag 

tapaszok. Itt már mindent láttam, szétvágott bakancs, kérgen taposó, 

strandpapucsos. Felemás cipős. De már mindenki legalább harminc napja úton van. 

A mindenbe beletörődésünket ma nagy zaj zavarta meg. Vasárnap van, sok a 

kiránduló és csatlakoztak az utolsó száz kilométerért oklevélre utazók. Nehéz 

volt kivonni magam ebből a sokadalomból. Így a pihenőket is inkább árnyas fák alá 

elvonulva töltöttem, ahol legfeljebb a legelőre induló tehenek zavarták meg a 

nyugalmamat. Nem is néztem a térképet, mentem, amíg viszonylag csend volt, 

utána kiléptem a forgalomból. Ebéd utánra kicsit lecsendesedett, az egyik 

pihenőben a zajos társaságok helyett meg is jelentek többen régi 

zarándoktársaim közül. Az utolsó kilométerekre csatlakoztam két lovas zarándok 

mögé, akik vezették a lovaikat. Megnyugtató volt a paták kopogását követni. 

Aztán megérkeztem Portomarinba. Egy hatalmas víztározó van a város alatt és 

bizony egy hídon kell átmenni. Keskeny járda kétoldalt, korláttal elválasztva a 

kétirányú forgalomtól. Kapaszkodtam a korlátba, néha még széllökés is volt és a 

híd közepe táján bepánikoltam. Bőgtem és nem mertem mozdulni. És jött a 

segítség. A híd másik oldaláról átjött egy nő, mondta, hogy lépjek át a korláton 

az úttestre és kézenfogva átvezetett. Hát ilyen nap volt ez. 

 

    



A Szent János erődtemplom eredetileg a vízzel elárasztott területen állt, de 

eredeti formájában újjáépítették. A vele egy téren álló polgármesteri hivatal 

előtt zenés, táncos műsor várta a peregrinókat. 

     

 

     



HARMINCADIK NAP 

Portomarin – Palas de Rei 

Bizony nehezen megy a reggeli indulás. És így délután egyre távolabbiak a reggeli 

események. Egy kis emelkedő, egy kis lejtő, sok apró tanya, borongós, néha 

szemetelős nap, még a dzseki is előkerült, de délutánra kisütött a nap. Már 

szavak nélkül is értjük egymást a régi útitársakkal. HÁROM. Ennyi van 

Compostelláig. Ma találtam egy csodálatos, hatalmas gesztenyefát. Jó volt alatta 

megpihenni. Egy levelét magammal is vittem egy darabig és közben danolásztam: 

Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél 

Találtam egy falevelet, 

gesztenyefa levelét. 

Mintha megtaláltam volna 

egy óriás tenyerét. 

Ha az arcom elé tartom, 

látom, nagyobb, mint az arcom. 

Ha a fejem fölé teszem, 

látom, nagyobb, mint a fejem. 

Hogyha eső cseperegne, 

nem bánnám, hogy csepereg, 

az óriás nappal-éjjel, 

óriási tenyerével 

befödné a fejemet 

 



      

 

HARMINCEGYEDIK NAP 

Palas de Rei – Ribadiso 

Ma esővel indult a nap. Nem durván, csak szemetelősen. Szerencsére zömmel 

erdőben vezetett az út, így inkább csak az átvezető tisztásokon éreztem az 

esőt. 11-re kitisztult az ég, így a nyakamba zúduló víztől is hamarosan 

megszabadultam. Kevés kép készült, mert a poncsó alól macerás volt előkapni a 

telefont. A régi útitársakkal már a szállásainkat egyeztetjük az aznapi tervezett 

utunkat, sokukkal egy szálláson leszünk. Még Compostellában is. Egyre 

boldogabban köszöntjük egymást, hiszen régi ismerősök vagyunk. Sok volt a 28 

km, de a mai napból az illatok maradnak meg. Kevés tehénlepény az úton, viszont 

az ázott eukaliptusz erdőnek olyan fűszeres, erős illata volt egész nap, amire 

sokáig emlékezni fogok. Mire a szállásra értem, újra esni kezdett, így a mai 

mosás elmarad. A cipőm nagyon a végét járja, remélem kitart az út végéig. Már 

komoly kis csapatokban ültünk össze vacsorázni is a vendéglőkben. 

 

 

 



 

 

 

      

 

 



HARMINCKETTEDIK NAP 

Ribadiso – Pedrouzo 

Szakadó esőben indult a nap. Aztán kb. 5 kilométerenként változott. Hol esett, 

hol sütött a nap. A mai napon át kellett értékelnem a tömeg zavaró hatását. 

Reggel a szállástól 4 km-re volt Arzúa városa. Ahogy mentem végig a főutcán, 

sorra nyíltak a kapuk és mindenhonnan hátizsákos, esőkabátos emberek jöttek ki. 

Beugrott egy reklám: reggel egy pillanat alatt megtelnek az utcák munkába siető 

emberekkel. Mire elértük a városhatárt szabályos emberfolyam alakult ki, akik 

mind oda mentek, ahová én is. Felemelő volt, és már máshogy értékeltem az 

emberek sokaságát. Egy darabig a magányról szólt, aztán a bajtársiasságról és 

most a sok-sok ember között egy vagyok, aki a katedrálisba igyekszik. A mai nap 

a rögzítésről is szólt. Tegnap vacsoránál sokan beszéltek arról a különös 

erdőillatról, amit tegnap meséltem. Ma rögzítésnek és az emlék megerősítésének 

még kaptunk egy keveset belőle. Reggel egy fehér ló magányosan legelészett egy 

kissé ködös, párás tisztáson, rögtön utána hatalmas köveket láttam, amik valami 

áldozati oltárra hasonlítottak. Misztikus volt. Ma szinte futva értem a szállásra, 

mert a térkép még 300 métert mutatott a szállásig, amikor a nyakamba zúdult 

egy zápor. Holnap jön a nagy nap, Compostellába érek. 

      

 



 

 

 

 

HARMINCHARMADIK NAP 

Pedrouzo – Santiago de Compostela 

Ez a nap fotózás nélkül telt el. Egész úton szakadt az eső, nagyon erős szél fújt. 

De mindenki boldogan üdvözölte a zarándoktársakat az úton. Hiszen Santiagoba 

érkeztünk. A katedrális körül az árkádok zsúfolásig megteltek. Mindenki csak 



üldögélt ott a földön, de nem tudtunk elmenni onnan. Én is lejelentkeztem a 

családomnál és a kedves face-követőimnél, aztán csa álltam és néztem az 

impozáns épületet és potyogtak a könnyeim. Sorra bukkantak fel az ismerősök, 

sírva-nevetve öleltük meg egymást nyakig vizesen. A zarándok irodában másfél 

órát álltunk sorba a kanyargó folyóson, hogy az oklevelünket átvegyük és végre 

száraz ruhát és cipőt húzzunk. Délutánra csendesedett az eső én is 

kimerészkedtem a szállásról. Ettem egy adag galiciai polipot, ami igazán kiváló 

volt. Finom puha, fűszeres. Sétálgatás közben az egyik kocsmaajtó kinyílt és a 

nyakamba ugrott egy régi útitársam, a skótszoknyában zarándokló fiú. 

Találkoztam az idős német házaspárral, akik étsegítettek a hídon, a kanadaiakkal, 

akikkel képet küldtünk Laurának, ők segítettek ki, mikor elromlott a telefonom. 

Találkoztam Pabloval, a francia házaspárral, az édesapjával zarándokló skandináv, 

pecsenyére sült szobatársammal, a hősiesen gyalogló ázsiai nagydarab fiúval és 

még sok-sok útitárssal.  

 



HARMINCNEGYEDIK NAP 

Santiago de Compostela – Negreira 

Reggel nem esett az eső, meg az új cipőmet is ki kellett próbálni, így lenyomtam 

22 km-t. Nagyon örülök, hogy belevágtam. Újra a csendes, nyugodt Caminóban 

volt részem. Ezen a szakaszon már nincs annyi vendéglő, 10 km után tudtam csak 

kávét inni. Sütött a nap, többször pár percig nagyon esett, jégeső is volt. 

Szerencsére nem siettem, így egyiket a kávém mellől, másikat egy 

buszmegállóból figyeltem. Akik az út szélén megálltak, azok vagy le vagy 

felvették a poncsójukat. És mindenki csak nevetett a bolond időjáráson. 

Megváltozott a táj. Pálmafák, öklömnyi citromoktól roskadozó fák. Holnap buszra 

sźállok és irány az óceán. Reggel csodálatos látvány volt visszatekinteni a 

katedrálisra a reggeli párában. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

 



HARMINCÖT – HARMINCHATODIK NAP 

Finisterre 

Busszal utaztam Muxiába, Az óceánig mindenképpen el akartam jutni. Időm már 

csak annyi volt, hogy busszal leutazzak, egy napig pihentem, utána indultam haza. 

Muxiában nem volt nagy élmény az óceán, mert erősen ködös idő volt. Taxival 

mentem tovább Finisterre-be, ahol egy magyarok által üzemeltetett szállás várt 

rám. Itt találkoztam két lajosmizsei hölggyel, egy erdélyi fiúval. Jó volt végre 

magyarul kibeszélni az élményeket.  

Mióta úton voltam, itt sikerült végre finom vacsorához jutnom.  

Sütött a nap, Pünkösd hétvége volt. A templomból szabályosan kimenekültem, 

mert az eddigi kápolnák, vagy nagyobb templomok bensőségessége után 

kifejezetten nyomasztó volt a zsúfoltság. A körmenet nagy zsivajjal, igazi déli 

mentalitással vonult végig a szűk utcákon. 

Elsétáltam a világítótoronyhoz, városnézésen voltam. Letettem a zsákom, 

letettem a túrabotokat. Úgy mentem, mintha részeg lettem volna. Nem nyomott 

a földre a 10 kg-os zsák és nem adott biztonságot a túrbotom. Mintha újra 

tanultam volna járni. Este kimentünk a világítótoronyhoz megnézni a naplementét 

az óceán fölött, a „világ végén”, az ÚT-am végén. 

Másnap reggel a nagyfiammal beültünk az autóba és elindultunk a madridi 

reptérre és a való világba. 

 



      

 

     

 

 



      

 

 

FÉL ÉVVEL AZ ÚT UTÁN 

Eltelt fél év, de minden porcikámban és idegszálamban kitörölhetetlen nyomot 

hagyott az ÚT. Minden nap felbukkan valami, ami felidézi az emlékeket és 

sokszor tudatosan keresem is őket. Felkapom a fejem, mikor spanyol 

idegenvezetéssel indul a csoport a Kossuth téren. A mozgólépcsőn nézem az 

embereket és nem lepődnék meg, ha megjelenne valamelyik zarándoktársam. 

Talán Rosemary és Bruce, esetleg Pablo vagy Lucia, az ázsiai kislány vagy a 

skótszoknyás fiú, a brazil lányok vagy a nagydarab ázsiai fiú, az én caminos 

hősöm. Pedig csak mentünk az ÚT-on, néha összefutottunk, a cél közeledtével 

átöleltük egymást és mindig egyre gondoltunk.  

Hogy miben változott az életem? 

- Be kell valljam, büszkeséggel tölt el, hogy ezt a bő 800 km-t megtettem. 

Már nem a teljesítmény vonz a túrázásban. Már tudom, hogy mire vagyok 

képes. Most jöhet az élvezet. egy tőkén fennmaradt mézédes szőlőszem, 

egy bokor vagy fa formája, a táj szépsége, a felcsillanó Balaton. 



- Tömegben is gond nélkül vagyok egyedül. Nem okoz nehézséget zsúfolt, 

emberekkel teli helyen lenni. Ki tudok válni, tudok „egyedül” lenni közöttük 

is. A rohanó emberek nem ragadnak magukkal. A magam lelassult 

tempójában tudok közöttük létezni. Nem stresszelek, mégis mindenhova 

megérkezem időben. A stressz-szintem mérhetően jóval alacsonyabb, mint 

régebben. 

- Úgy érzem, csak olyan dolgokat végzek el, csak olyan dolgokkal 

foglalkozom, amik érdekelnek. Ez valójában nincs így, a „nemszeretem” 

feladatok most is részei az életemnek, de most meglátom azt, ami miatt 

mégis elégedettséget érzek ezeknél a feladatoknál is. Végrehajtottam 

valamit, ami kihívást jelentett, ismét tanultam valamit. Rögtön könnyebben 

átsiklok ezeken a feladatokon is. 

- Talán még élesebben látom a külvilágot, de már nem telepszik rám. Sokkal 

távolabbról látok ezekre. 

- Már tudom, hogy egy nehézség nem kell, hogy visszarettentsen. Ha kellően 

nyitott vagyok, meglátom a megoldást. 

Hogy ebből mi látszik? Ezt csak Ti láthatjátok. Én csak azt tudom, hogy 

vágyok arra a nagy nyugalomra, ami végigkísért és vágyok vissza az ÚT-ra. 

Ezen az ÚT-on még jobban dominált a fizikai kihívás, de lelkileg is nagyon nagy 

hatással volt rám. Sok volt a 800 km, de itt megtanultam a zarándoklétet, Az 

ÚT visszahív. Ezt a nyugalmi állapotot úgy gondolom, így tudom magamban 

tartóssá tenni. Már nem kell hozzá 800 km, de két hét zarándoklatra 

szükségem lesz. 

Köszönöm a gyerekeimnek a sok segítséget, köszönöm Mindenkinek, hogy 

követtetek utamon, köszönöm, hogy részesei voltatok az Út-nak. 

 


