
Südi László 

El Camino 
Átutazóban – Két világ között 

EL Camino de Santiago – a francia út: 
Saint Jean Pied de Port-ból –  Santiago de Composteláig 
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A zarándokút története 

A Santiago de Compostelába, az idősebb Szent Jakab 

apostol sírjához vezető zarándokutat spanyol neve után 

(el camino de Santiago) gyakran csak El Caminoként 

emlegetik. 

Jakab Betszaidában született Zebedeus és Szalóme 

gyermekeként. Halászatból élt, ahogyan apja is. Egy 

napon Jézus a Genezáreti tó partján sétált, amikor meg-

pillantotta Jakabot, és testvérét, Jánost, amint apjukkal 

hálójukat javították, és meghívta őket tanítványainak. 

Jézus tüzes természetük miatt elnevezte őket 

Boenergesznek, vagyis mennydörgés fiainak. Jakab 

testvérével, Jánossal és Péterrel Jézus kedves tanítvá-

nyai közé tartozott, ők voltak jelen Jairus lányának 

feltámasztásánál, Jézus színeváltozásánál és Jézus szen-

vedésének előestéjén a Getszemáni kertben. Az idő-

sebb Jakab volt az apostolok közül az első vértanú, He-

ródes Agrippa 44 körül Jeruzsálemben lefejeztette. 

„Ebben az időben Heródes király elfogatta az egyház 

néhány tagját, hogy ártson nekik, János testvérét, Jaka-

bot karddal kivégeztette.” (Apostolok Cselekedetei 12, 

1 – 2). 
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Valószínűleg a 7. század környékén az arab pusztítás 

elől menekítették Hispániába a földi maradványait. A 

7. századtól él az a hagyomány, hogy Szent Jakab misz-

sziós útján elért egészen a mai Spanyolország területéig, 

a 9. századtól pedig az Egyház úgy tartja, hogy sírja His-

pániában van. A legenda szerint a 800-as évek elején 

Pelagiónak, egy galíciai remetének egy csillag jelent 

meg és elvezette Szent Jakab elfeledett sírjához. Innen 

ered a város, Santiago de Compostela neve. Szent Ja-

kab spanyolul Santiago, Compostela (campus stellae) 

pedig csillagrétet jelent. Teodomiro, a galíciai Iria 

Flavia városának püspöke a Pelagio által megtalált holt-

testet Szent Jakabénak nyilvánította. II. Alfonz (759 – 

842), Asztúria királya Szent Jakabot királysága védő-

szentjévé tette, sírja felett pedig tiszteletére egy temp-

lomot építtetett, melyet bencés szerzetesek gondjaira 

bízott. 

A szent helyekre történő zarándoklat a 3. századtól a 

keresztény gyakorlat része lett. A szentek sírhelyére 

történő zarándoklatot érdemszerző tettnek gondolták. 

A középkorban gyakran tettek fogadalmat zarándoklat 

megtételére, mert úgy vélték, hogy a zarándoklat érde-

kében tett erőfeszítés kötelezi a szentet arra, hogy segít-

sen. A középkorban a legnépszerűbb zarándokhely 

Jeruzsálem és Róma volt, azonban az arab, majd a török 

hódítások miatt egyre kockázatosabbá vált Jeruzsálem-

be eljutni, ennek is köszönhető, hogy Santiago nagyon 

rövid idő alatt jelentős zarándokhellyé nőtte ki magát. 
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valami azt súgta, hogy később még szükségem lesz rá. 

Ezt nagyon jól tettem, utam során valóban nagy segít-

ségemre volt. Nagyon vártam, hogy a hajnal első jele 

megjelenjen a horizonton, s közben ráébredtem, hogy 

ezen a helyen egy jó órával később világosodik, mint 

otthon. Végül, ha nehezen is, de felragyogott a reggeli 

Nap első sugara… 

1. nap 

Június 29. péntek: 

Saint-jean-Pied-de-Port – Roncesvalles 25 km 

Az első, buszon töltött éjszaka után a második sajnos 

álmatlanul telt, és ez már alaposan megviselt. Megte-

hettem volna, hogy a zarándokútlevelem kiváltása után 

keresek egy szállást, és csak másnap – immáron kipi-

henve indulok. Ezt az ötletemet elvetettem, mert az 

itthon elkészített úti tervemet nem akartam már az 

elején megváltoztatni. 

Az állomás bejáratánál ki volt írva, hogy ötkor nyit-

ják, de sajnos csak késve, fél hatkor nyitottak. Gyüle-

keztek az emberek, de nyugodtan sétálgatott mindenki, 

vagy a bejárat langyos lépcsőjén múlatta az időt. Ne-

kem a fáradtság és főleg az álmosság utóhatásaival kel-

lett küzdenem. Másfél órás utazás és huszonhét kilomé-

ter gyaloglás várt rám a mai napon. Csak így utólag 
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tűnik keménynek, de akkor ez valójában nem tudato-

sult bennem. Azt gondoltam, megveszem a jegyet a 

Saint Jean Pied de Portba tartó vonatra, de csak jegyki-

adó automatánál lehetett ezt megtenni: hát meg kell 

mondjam, ilyen szerkezetet még soha nem láttam. Itt-

hon hallottam és talán olvastam is róla, hogy figyeljünk 

arra, apró pénz mindig legyen nálunk. Ezt akkor nem 

tartottam olyan nagyon fontos információnak, talán 

két vagy három euró apró volt nálam. Ezek a jegykiadó 

automaták meg csak a fémpénzt fogadják el. 

Váltani pedig nagyon nehéz és körülményes. Újdon-

ság volt számomra, hogy ha tízeuróssal fizetek, mond-

juk két eurót az áruért, akkor a visszajáró pénz a szintén 

papír öteuróssal kezdődik és a többi három csak az 

apró. Így háromszor is vásárolnom kellett valami ha-

szontalan dolgot, hogy összejöjjön legalább tíz euróm 

az automatához. Magyaráztam az eladónak, hogy ne-

kem fémpénzt adjon vissza, még az okát is próbáltam 

megértetni vele, de szemmel láthatóan ez őt nem érde-

kelte és mérgesen tessékelt tovább. Nem tehettem 

mást, minthogy többek között egy csomag rágót is vet-

tem, ami aztán jó hónap múlva a hazaérkezéskor került 

elő a hátizsákomból. Miután ilyen nehézségek árán 

összejött a jegyre szánt összeg 9,20 euró, egy fiatalem-

bert kértem meg, hogy segítsen nekem, mert egyedül 

szerintem még most is ott szórakoztatnám magam a 

gombok nyomogatásával. Ő is megizzadt, mire sikerült 

megértenie, hogy hová kérem a jegyet és mire végre 


