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Előszó
(Schmittné Makray Katalin 2012. évi megnyitó zarándoklatról írt beszámolója)
Magyar Zarándokút 2012 (Esztergomtól–Máriagyűdig)
Már hónapokkal az út előtt többször gondoltam arra, de jó lenne egy kis elcsendesedés. Befelé fordulás. De nem akartam messzi országba menni, nem akartam
a családomat hetekre magára hagyni.
Aztán érkezett egy telefon…
Papp Lajos professzor úr szeretné, ha én lennék az, aki 2012-ben vállalja a Magyar Zarándokutat. 2011-ben ő járta végig ezt az utat és arra gondolt, hogy én
lehetnék a megfelelő személy, aki hitével és energiájával képes végigjárni és hírét
vinni ennek a gyönyörű kezdeményezésnek.

A Jóisten jó szervező, mert nem csak az ő lelkébe juttatta el a sugallatot, és az én
fejembe egy lehetséges zarándokolás gondolatát, hanem ami egészen elképesztő
volt, naptáramban, ami akkor már szinte tele volt programokkal, üresen hagyatta velem, azt a bizonyos két hetet… (Akkor még nem tudhattam, hogy milyen jelentősége lesz számomra és egész családom számára az időpontnak.)
Éreztem, hogy el kell mennem. Boldog voltam, hogy itthon zarándokolhatok,
hogy hazánk tájait járhatom be, magyar emberekkel találkozhatom az út során.
Magyar zarándokhelyen imádkozhatom családomért, nemzetemért.
Fantasztikus utat jártam be. Fizikailag és lelkileg egyaránt. A környezet, a megpróbáltatás, a zarándoktársaimból áradó szeretet - nagyon hamar rájöttem, hogy
mennyire kevés elég az embernek ahhoz, hogy „csak” létezzen, és ebben a létezésben jól érezze magát.
Magyarország gyönyörű. Mennyire más így, mint autóból nézve, folyton rohanva. Az emberek, akik vártak minket a településeken, kedves egyszerűségükben,
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és annyira akartak adni hol pogácsával, süteménnyel, hol ebéddel kínáltak minket. A zarándok pedig elfogad – ezt megtanultuk. De nem csak ételt, hanem lelki táplálékot, erőt adó kedves szavakat is kaptunk mindenhol. Úgy fogadtak,
mintha hazaértünk volna.
Tulajdonképpen idegen embereket a közös cél vagy egy kedves pillanat, képes
azon nyomban összehozni. Milyen érdekes, ahogy közelebb kerültünk a természethez, közelebb kerültünk egymáshoz is. Vagy csak „egyszerűen” a Jóistenhez?
A természet is kegyes volt hozzánk, mert bár hideg és hó is volt, de eső csak nagyon kevés.
Minden helyzetben aludtunk. A földön alvástól a két-ágyas „lakosztályig” minden kijutott, de mindenhol jól éreztük magunkat. Természetes volt minden körülöttünk. Milyen könnyedén hagytuk otthon a szokásainkat. Sokunknak fájt
valamije, de ez is csak összekovácsolt bennünket. Egymásnak adogattuk a csodaszereket, ami persze alig használt, de az egymással törődés, a hit és szeretet
viszont annál inkább.
Közülünk mindenki hurcolt valami „lelki batyut”, amit talán sikerült is
Máriagyűdön a templomban letennie. Amikor megérkeztünk a kegytemplomhoz és a tiszteletünkre megszólaltak a harangok – hát könny szökött a szemembe. Gondolom ezzel nem voltam egyedül.

Máriagyűdön a családomon kívül, egy nemzeti szalaggal átkötött kenyérrel vártak, amit bevittünk egy kocsmába. Ott megengedték, hogy felvágjuk és mindenki evett belőle egy szeletet.
Jutott egy korty bor is mindenkinek, így búcsúztunk el egymástól. Kenyérrel és
borral…
Gyönyörű volt. Az összetartozást jelentette nekem.
Most már tudom, terve volt velem a Jóistennek. Az egész családnak akart segíteni az úttal. Hiszem, hogy ezt az utat fizikailag ugyan én tettem meg a családból,
és egyes részeit középső lányom Petra, de lélekben együtt zarándokolt az egész
család. Unokától nagymamáig mindenki közülünk. Hihetetlen jó érzés volt,
hogy a szeretteim rendre meglátogattak az úton. Nagyon sok erőt kaptam tőlük.
Ahogy fogalmazom gondolataimat, úgy törnek fel bennem az emlékek: már rögtön indulás után az erőt próbáló dobogókői hegymenet, április 2-án épp a Gellért-hegyi Sziklakápolnához közeledve kaptam az üzenetet férjemtől. Meghozta
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döntését, lemond, mert mindennél fontosabb számára a nemzet egysége… Milyen nehéz is volt a szívem… Aztán a húsvéti mise férjemmel Kalocsán, a gyönyörű ráckevei Duna-parti szakasz a Tassi-zsilipig, a szülinapi tortaevés az árokparton, a homokmégyi havazás, a Kolping tanműhelyi maradék vacsora, amikor
mindenki kitette az asztalra még ami megmaradt az úton, a pécsi kollégiumi vidám este az utolsó nap előtt, az utolsó szakasz tele várakozással, majd a nagy találkozás Máriagyűdön…

Csodálatos volt megtapasztalnom, hogy az országból nagyon sokan velem, velünk voltak akkor, ott lélekben. Annyi jókívánság, kedves bíztató sms és hívás érkezett a telefonomra és nem csak az enyémre, hanem zarándoktársaim telefonjára is. Mennyivel könnyebb volt így vinni a lelki terhet.
Köszönöm az út megálmodójának, Rumi Imrének, hogy van már hazánkban is
zarándokút.
Köszönöm a Jóistennek, hogy Papp Lajos szívén keresztül elhívott az útra.
Köszönöm, hogy megismerhettem zarándoktársaimat.
Köszönöm azt az őszinte szeretetet, amit én és családom kapott az út során.
Kívánom minden magyar embernek, hogy legyen lehetősége megtenni ezt a csodálatos, lelki békességet hozó és hitet erősítő Magyar Zarándokutat, Esztergomtól Máriagyűdig.
Makray Katalin
zarándok
2012. november 1., Mindenszentek napja
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Ajánlás
(Kőszegi Zoltán, a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás elnökének gondolatai)

Kedves Zarándoktársaim!

Az ember élete maga a zarándoklat, születésünk percétől folyamatosan úton vagyunk, a növekedés, a fejlődés, a változás útján. A zarándokút megtétele szakaszról szakaszra szintén kihívás, erőpróba, amely megerősíti testünket és felemeli a lelkünket.
A Camino fogalommá vált az európai keresztények körében. Egyre többen vállalkoznak arra, hogy próbára tegyék hitüket, erejüket, teherbíró képességüket.
A Teremtőhöz jut közelebb az, aki dacolva az időjárás viszontagságaival, az emberi test törékenységével és az emberi természet esendőségével, alázatot tanul és
megnyugvást talál.
A magyar hívők lelkében is felkelt az út megtételének vágya, hiszen mi magyarok
nem öncélúan, nem csak önmagunkért zarándokolunk. Zarándokolnunk kell
közösségünk bűneiért, történelmünk elhibázott lépéseiért, szétszakítottságunk
fájdalmáért, határok feletti egymásra találásunk miatti hálánkért, egész nemzetünk jövőjéért. Ebből a közös akaratból adódóan 2011-ben megnyílt a Magyar
Zarándokút, amelynek az a célja, hogy a magyar zarándokok is lehetőséget kapjanak a testi, lelki, szellemi megújulásra. Az elmélkedés, a befelé fordulás a mai
társadalmi környezetben egyre több embernek igénye. Mindehhez hozzásegíthet bennünket a hitben való elmélyedésünk, az Isten felé fordulás.
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A Magyar Zarándokút jele is ezt az Isten felé törekvést szimbolizálja. A kettős kereszttel áthúzott nyíl szimbóluma nemcsak tájékozódási jel, hanem lelki
iránymutató is.
A Magyar Zarándokút kialakítása, létrejötte csak jelentős összefogással, egyházmegyék, települések, civil szervezetek áldozatvállalásával és együttműködésével valósulhatott meg. Mára a Magyar Zarándokút egy jelentős összetartó erő az észak-déli irányban elhelyezkedő, több mint 30 kisebb, nagyobb település között. Ez a kiadvány rövid szövegeivel, képeivel csak részleteket képes felvillantani, ihletett pillanatokat megragadni csodálatos épített és természeti környezetből, történelmi
értékekeinkből, hagyományainkból, amelyekkel út közben találkozhatunk, és a váratlan, jelenésszerű élményekből, amelyeket megélhetünk.
Kőszegi Zoltán

Zarándokúton – kerékpárral
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Zarándokajánló
(Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnökének gondolatai)
A zarándoklat a kereszténységgel egyidős. Már Szent István korában zarándokoltak a magyar keresztények, hiszen az első zarándokház Aachenben is szent királyunk nevéhez fűződik. Írásos nyoma ugyan csak 1221-ből származik a zarándoklatoknak, de annyi bizonyos, hogy a XIV. század közepére, már olyan létszámban keresték fel a magyarok a kegyhelyet, hogy Nagy Lajos király Magyar Kápolnát alapított.
A keresztény Európa, a keresztény világ egyre inkább keresi azt az utat, ahol elcsendesedhet, ahol megtalálja önmagát és találkozhat Istennel. Nekünk, magyaroknak, különös ajándék, megbecsülendő hagyaték, hogy Szent István örökén,
Mária országában alakíthattunk ki olyan zarándokutat, mely É-D-i irányban fogja át az országot a Duna mentén. Egységet, összefogást, összetartozást szimbolizálva embertársainkkal és a Teremtővel.
Érdemes útra kelni, érdemes az útra lelni!
A Magyar Zarándokút nem egyszerű turistaútvonal. A mélységek és a magasságok útja, úgy fizikai, mint szellemei és lelki értelemben. A szakrális értékek mellett, felsorakoznak az egyes tájegységek kulturális értékei, a természeti környezet
csodái, és a gondoskodó szeretet, mellyel a zarándokot fogadják egy-egy faluban,
városban. És várják a zarándokot, az úton lévőt a szálláshelyek, a pihenők, a kilátók, a tematikus parkok, felújított templomok, melyek a nyertes pályázatnak köszönhetően valósultak meg Bács-Kiskun megyében. A kézzel fogható és szemmel
látható iránytűk, eligazító táblák, mérföldkövek mentén haladva érhet meg bennünk a valódi felismerés: honnan, hová tartunk. Mit kell még a zsákunkba tenni
és milyen terhet kell letennünk. A zarándokút mindenki előtt nyitott, gyűjtsük az
erőt az indulásra. A megfelelő pillanatban pedig mindenkihez megérkezik a hívó
szó. És akkor indulni kell!

Kívánok az úton járóknak kitartást, a leendő zarándokoknak hitet ehhez a tartalmas, szeretettel megépített zarándokúthoz!
Rideg László
zarándok,
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke
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1. fejezet – A Magyar Zarándokútról
1. 1. – A Magyar Zarándokút kialakítása
A Magyar Zarándokút kialakulásának története 2008-ig nyúlik vissza, amikor elindultam, hogy végigjárjam a spanyolországi El Caminót. A klasszikus útvonalnak
számító francia utat járva több magyar zarándokkal is megismerkedtem az úton.
Döntő többségük velem együtt hiányolta egy hasonló út működését hazánkban.
John Brierley útikalauzában olvasható egy idézet Julius Robert Oppenheimertől,
amelyet azóta is sokszor elmondok: „A buta ember távol keresi a boldogságot, az okos
megtalálja a saját talpa alatt.”
Már ekkor megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy Magyarországon is minden feltétel adott egy hasonló zarándokút kialakításához. Kérdéses volt számomra, hogy van-e szándék és akarat honfitársainkban, hogy összefogással létrehozzunk egy hasonló zarándokutat itthon is.
Hónapokon keresztül foglalkoztatott a magyar zarándokút kialakításának gondolata, és egyszer térképre vetettem egy útvonalat, hazai szent helyeket, jelentős
kulturális hagyományokkal rendelkező területeket, történelmi gócpontokat érintve, Esztergomtól Máriagyűdig.

Esztergom

Manapság sokan megkérdezik, miért ez az útvonal került kijelölésre. Nem titkolom, olyan területen kerestem az utat, amelyet akkori ismereteim és tapasztalataim szerint alkalmasnak tartottam zarándokútnak, és tudtam, hogy a szükséges szakrális, kulturális értékekkel, hagyományokkal rendelkezik. Természetesen
a tervezett útvonal nem kerülte el azokat a helyeket, amelyekhez személyes kötődéseim is vannak.
Egy évvel később, 2009-ben zarándoktársammal, Bognár Rudolffal együtt vis�szatértünk Spanyolországba, hogy újra bejárjunk néhány szakaszt és ismét áttanulmányozzuk az El Camino működési rendszerét. Közben több ismerősömmel
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megosztottam elképzeléseimet, és egyre többen értettünk egyet a hazai út megalapításában.
Az első közéleti személyiség, aki felkarolta a kezdeményezést, Kőszegi Zoltán,
Dabas város polgármestere volt. Így első hivatalos rendezvényünket Dabason tartottuk, melyre a tervezett útvonal által érintett, Kalocsától északra fekvő települések polgármestereit hívtuk meg. Meglepetésemre minden meghívott képviseltette
magát, több településről pedig a polgármester jött el személyesen.
2009 novemberében, Kalocsán a teljes útvonalon érintett települések polgármestereivel tartottunk konferenciát, melyet Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek nyitott meg.
Beszédében elmondta, hogy a gyalogos zarándoklat az emberek olyan alapvető igénye, mely ősidők óta jelen van a mindennapi életben. Ezért a katolikus egyház üdvözli a zarándokút kialakítását és működtetését. A jelenlévő települések polgármesterei,
képviselői kivétel nélkül támogatásukat fejezték ki az út létrehozásával kapcsolatban.
Egyre többen csatlakoztak az elképzeléshez és körvonalazódott egy széleskörű ös�szefogás a Magyar Zarándokút megalapítására. Spanyolországi tapasztalatok alapján tudtuk, hogy a zarándokút csak akkor működhet folyamatosan, ha létrejön egy –
hivatali, egyházi és civil oldalt felölelő – összefogás. 2009 végén megalakult a Magyar
Zarándokút Egyesület, és vele együtt a Magyar Zarándokút, amelynek alapító tagjai: Bognár Rudolf, Czeglédi Marianna, Döbrönte Katalin, dr. Barnáné Károsi Klára, Kőszegi Zoltán, Pál Anilla, Rumi Imre, Rumi Mónika, Rumi Zsolt, Szabó László, Szabó-Kalmár Éva, Szesztai György, Zlatnik Zoltán, Zlatnikné Balogh Zsuzsa.
Az egyesület kezdeményezésére, huszonnégy önkormányzat részvételével, 2010 novemberében, a Parlamentben megalakult a Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társulás. Az egyesület és a társulás megalakulásával gyakorlatilag létrejött a Magyar Zarándokutat kiépítő és működtető szervezeti háttér.
Az Önkormányzati Társulás megalakulásával eddig példátlan összefogás valósult
meg Magyarországon. Az alapító önkormányzatok 5 megyéből és a fővárosból érkeztek. Ilyen hosszan elnyúló területi kiterjedésű közös fejlesztési cél érdekében korábban még nem társultak települések hazánkban.
A Magyar Katolikus Egyház részéről kapott bíztató szavak alapján éreztük, hogy
a működéshez biztosítható lesz a zarándoklatokhoz nélkülözhetetlen vallási háttér
is. Különösen akkor vált ez bizonyossá, amikor Meszleny László és Dr. Rubovszky
András javaslatára az esztergomi Bazilika mellett található, Szent Adalbert Központban kapott helyet az induló zarándokszállás.
Egyesületünk néhány tagjának segítségével, 2010 márciusában munkazarándoklat keretében, gyalogosan jártam be a tervezett út nyomvonalát Budapesttől
Máriagyűdig. A próbazarándoklaton több településen hosszabb-rövidebb szakaszra elkísértek minket önkormányzati vezetők és helyi lakosok. A munkazarándoklat
mindenkit meggyőzött arról, hogy az elképzelt útvonal túlnyomó részt jó és megvalósítható. A településeken már azokat a helyeket is megtekintettük, ahol majd zarándokszállás alakulhat ki. Később az Esztergom és Budapest közötti részt is bejártuk, és rögzítettük azokat a pontokat, ahol korrigálni kell a tervezett nyomvonalat.
2010 szeptemberében, Bognár Rudolffal és Szesztai Györggyel Spanyolországba
utaztam, és Galíciában gránitból faragott kagyló szobrokat vásároltam, melyeket
Santiago de Compostelában a Szent Jakab katedrálisnál szenteltek meg. A hazaszállított kagylót szülővárosomnak Kalocsa városának adományoztam, amely a Magyar
Zarándokút városi vonala mellett került felállításra.
A Magyar Zarándokút 2011 tavaszán, az Esztergomból – Székely János püspök atya
áldásával – útra induló első zarándokcsapat (Dr. Font Éva, Dr. Papp Lajos, Rideg
László, Rumi Imre) Máriagyűdre érkezésével hivatalosan is megnyílt. Dr. Papp Lajos professzor úr első jeles közéleti személyiségként kenyéren és vízen tette meg a
több mint 400 km-es utat.
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Esztergom, látkép

Azóta az út – a téli hónapok kivételével – folyamatosan, teljes hosszában, szállásépületeivel együtt várja és szolgálja a zarándokokat. A megnyitó zarándoklat óta az
események felgyorsultak. Időnként csoportos zarándoklatokat szervezünk, kiállításokat rendezünk, előadásokat tartunk a zarándokútról nagy érdeklődés közepette.
Kialakult az évnyitó zarándoklatba jeles közéleti személyek bevonásának rendszere.
Minden év elején az előző évben résztvevő jeles közéleti személyiség átadja a stafétát utódjának. Dr. Papp Lajos professzor ajánlására a 2012. évi megnyitó zarándoklaton Schmittné Makray Katalin, a Köztársasági Elnök felesége zarándokként jött

Kalocsa

velünk végig a Magyar Zarándokúton. 2013-ban Eperjes Károly színművész, majd
2014-ben Nemcsák Károly és Sasvári Sándor színművészek tartottak velünk. Önmagukat zászlós zarándoknak elnevező jeles közéleti személyek rendkívül sokat segítenek a zarándokút népszerűsítésében.
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Az „Év Zarándoka” díjat a Magyar Zarándokút Egyesület elnöksége 2012-ben alapította. Olyan zarándokok számára adjuk át az elismerő oklevelet, akik évről évre több
zarándoklaton is részt vettek és sokat tettek a Magyar Zarándokút népszerűsítésé-

Máriagyűd

ért, zarándokokat kísértek, segítettek az úton. Az alapítás évében Cserhátiné Kovács
Edit, majd 2013-ban Miháczi János zarándokok vehették át a díjat. 2014-ben az elnökség dr. Kiss Hajnalkának ítélte a díjat, amelyet az évzáró rendezvényen adnak át.
Konkrét célunk, hogy néhány éven belül elérjük azt, hogy évente több mint tízezer
zarándok járja végig a Magyar Zarándokutat. Idővel a működő út mentén megjelennek majd a differenciált szolgáltatást biztosító magánszállások, és önfenntartóvá, önfejlesztővé válik a rendszer. (Az El Caminón a legutóbbi szent évben, 2010-ben több
mint háromszázezer zarándok érkezett Santiago de Compostelába.)
Tudjuk, hogy Spanyolországban évszázadok óta rendkívüli tisztelet övezi az El
Caminót. A spanyolok fontos adatként tüntetik fel önéletrajzukban, hogy melyik zarándokutat hányszor járták meg. Idővel így lesz ez nálunk is, mert a zarándokúton a

Schmittné Makray Katalin
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mentális kikapcsolódás, felfrissülés, lelki megújulás szinte garantált, az út végiggyalogolása pedig nem jelent nagyobb költséget annál, amit az ember otthon költ magára.
A Magyar Zarándokút olyan hátrányos helyzetű településeket is érint, ahol az elmúlt években az élet rendkívül nehézzé vált. Az út középső része, több mint 200 km
hosszban Bács-Kiskun megye területén húzódik. A megyében tizenöt, országos szinten harminckettő település tagja a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásnak, amely a zarándokút mentén lévő településeket tömöríti szövetségbe. Mérföldkő volt a Magyar Zarándokút kialakítása során, hogy a dél-alföldi szakaszának fejlesztésére kiemelt turisztikai pályázatot nyertek az érintett, konzorciumba szerveződött települések. A Bács-Kiskun Megye Önkormányzatának irányításával bonyolódó pályázat keretében a települések saját projekt elemként meglévő üres épületek átalakításával zarándokházakat létesítettek, szakrális helyeket és közterületi sétányokat, tereket újítottak fel. Mindezen túl, a zarándokút hálózatos rendszerét jelző arculati elemek is megépülnek.

A Kós Károly-díjas építészcsoport…

A Magyar Zarándokút megalapítása és fejlesztése alapján, 2013 év végén Magyarország Belügyminisztere – „a helyi építészeti örökség védelme
és az építészeti hagyományok
őrzése területén végzett kimagasló eredménye elismeréséül” – KÓS KÁROLY-DÍJAT
adományozott a Magyar Zarándokút Egyesület építészcsoportja számára.

…és a díj
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1. 2. – A Magyar Zarándokút működése
A Magyar Zarándokút egy keresztény szellemiségű út, a barátság, a békesség, a szeretet, az elmélyülés és a megnyugvás útja. Segít a testi, szellemi és lelki megújulásban.
Az út végigjárása nehéz feladat és időnként nagy toleranciára van szükség hozzá. Hazai szent helyeket összekötve, Esztergomból vezet Máriagyűdre. Az útvonal legendákat, ősi hagyományokat őrző, különleges szakrális helyeken megy keresztül például a Pilisen, a Kiskunsági Nemzeti Parkon, a Mecseken. Országhatártól országhatárig szeli át hazánkat, az ország gerincét képező, mintegy 430 km hosszú szakaszon. Kitérő útjaival együtt megközelíti a 600 km-t. Az útvonal hosszának fele hegyvidék, fele pedig alföldi sík terep. Hegyvidéken kezdődik és végződik, középső szakasza síkság. Az út bejárható gyalogosan és kerékpárral (Budapesttől Bajáig ugyanazon a nyomvonalon). Sőt, talán hamarosan lovagolva is.
A Magyar Zarándokúton „bárki, bármikor, bármeddig” gyalogolhat
vagy kerekezhet.
Indulás: A minden év március végétől november végéig nyitva tartó úton bármely
napon, bármely alapállomásról lehet indulni. Az útvonal jellemzően turista ösvényen
és földúton, helyenként aszfalt úton vezet.
A www.magyarzarandokut.hu honlapról letölthető részletes térképek és a felfestett,
kitáblázott (sárga nyíl a kettős kereszttel) jelek alapján az út végigjárható.
Zarándokútlevél: A zarándokszállások kedvezményes igénybevételéhez zarándokútlevelet kell kiváltani. Az útszakaszok és zarándokszállások frissített
listáját a honlapon közöljük. Zarándokútlevéllel igazolt 100 km gyalogos zarándoklat megtétele után zarándok-oklevél kérhető.
A kiváltott zarándokútlevél az adottságok mértékében, az érkezés sorrendjében biztosít lehetőséget, és nem jogot arra, hogy az egyre bővülő kapacitású zarándokszállásokban megszálljon valaki.

Zarándokútlevél
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A zarándoklat ideje: Az útvonal bejárható több szakaszban, akár több hónap
vagy év alatt is. Tapasztalataim szerint legalább egy hetes, tíz napos folyamatos
zarándoklat kell ahhoz, hogy érezhetővé váljon az út hatása, amely előre pontosan nem definiálható.
Átlagos tempóban haladva kb. 17–22 nap alatt lehet végigjárni. Kényelmesebb
tempó és a kitérők érintése esetén 18–24 nap szükséges. Az út fizikai megtestesítését a kijelölt, „felfestett” útvonal, és a kb. 15–25 km-enkénti zarándokszállások
és az út mentén lévő szakrális helyek hálózata adja.
A zarándokszállásokat, amelyek olcsó, puritán csoportszállások, önkormányzati, egyházi és civil összefogással alakítjuk ki és működtetjük minél egyszerűbb
módon.
Az útvonal többnyire földutakon, turista ösvényeken a természetben vezet, de a
közbeeső településeket is érinti. Több helyen, ahol fogadókészség mutatkozik, kitérő nyomvonalak kerültek kialakításra fontosabb helyszínek felkeresésére.
A zarándokutat mindenki bármilyen (vallási, ideológiai, bőrszín szerinti, stb.)
megkülönböztetés nélkül bejárhatja, aki elfogadja a működés szabályait. Az utat
mindenki önként, saját akaratából, saját felelősségére járja, ennek figyelembe vételével kell gondoskodni saját ellátásáról. Az úton csak a fenti alapelvek elfogadása esetén lehet elindulni. Természetesen igyekszünk megadni minden tőlünk
telhető segítséget, hogy mindenki elérje célját, részesüljön a zarándoklatok jótékony hatásában.
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1.3. – Felkészülés az útra
A szállások frissített listáját és a zarándokútlevél kiváltó helyeket honlapunkon
közöljük. A zarándokszállások egyre gyarapodnak, így a listát ajánlatos a zarándoklat indulása előtti napokban letölteni a honlapról. A szállásokra elegendő az
érkezést megelőző napon bejelentkezni. Helyenként az érkezés napjának reggelén is elfogadják az értesítést, sőt bejelentkezés nélkül is fogadják a zarándokokat.
Nem kell egyhuzamban végigmenni az úton. A teljes út bejárható akár több hónap, vagy év alatt is. Az út tényleges, jól átérezhető hatása érdekében legalább
egy hetes–tíz napos zarándoklat javasolt. A hosszú utakat járó zarándokok már
jól tudják, hogy egy valódi zarándoklat igazából egy hét, tíz nap után kezdődik. Tehát ha időnk engedi próbáljuk meg egyhuzamban megtenni a teljes utat.
Egy átlagos fizikai felkészültségű ember napi 20–25 km-t képes folyamatosan
haladni, így az útvonal bejárása minimum 17 napot igényel, kényelmesebb tempó és a kitérők érintése esetén 18-24 nap szükséges. Az indulás előtti időszakban napi két-három óra séta vagy egy hétvégi 15-20 km-es túra segíthet ráhangolódni az útra.
A zarándoklat megkezdése előtt fontos a tervezés, felkészülés. A felszerelés ös�szeállításánál meghatározó a minőség, célszerű olyan anyagú ruhákat vásárolni,
amelyek elvezetik a nedvességet a bőrtől, könnyen moshatók és gyorsan száradnak, könnyűek és kis helyet foglalnak el. Lehetőleg természetes alapanyagú ruházatot használjunk.
Különös figyelmet kell fordítani a lábunk ápolásához szükséges eszközökre, mert
ezekre egy hosszú zarándokúton mindenkinek szüksége lesz.
Cipő: Ez lesz az egyik legfontosabb felszerelésed, ezért lényeges, hogy jó minőségűt válassz. Tavasszal és ősszel célszerű magas szárú, erős talpú bakancsot vinni, mely támasztja a bokát, és nagy tapadást biztosít, akár vizes köveken is. Anyaga legyen vízálló és jól lélegző. Javasolt kb. fél számmal nagyobb méretet venni,
hogy a lábujjad ne érje el a cipő orrát, viszont a sarkad ne csúszkáljon benne. Indulás előtt a cipőt vagy bakancsot jól be kell járatni. A bakancson kívül javasolt egy
könnyű cipőt vagy szandált vinni városnézéshez, esti sétákhoz.

Meggyötört lábak
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Hátizsák: Ne legyen nagyobb 50-55 literesnél. Egy átlagos ember a testsúlya 1015%-ának megfelelő súlyt képes vinni hosszútávon, ezért csak a legszükségesebb
dolgokat szabad bepakolni. Jó, ha van belső vízhatlan zsákod (pl: erős nylon szatyor) a legfontosabb ruháidnak és papírjaidnak.
Túrabot: Gyaloglás közben tehermentesíti a testet, de nagy segítség lehet meredek, csúszós utakon is. Célszerű teleszkópos, összecsukható botot választani.
Ruházat: Fontos szempont, hogy minél több rétegű legyen, mert két-három hét
alatt többféle időjárásban lehet részed. Praktikus a zippzáras levehető szárú vászonnadrág, melyet egyaránt tudsz viselni kánikulában és hűvösebb idő esetén is,
illetve növénnyel benőtt utakon, ahol a hosszú szár a kullancsok ellen is védelmet
nyújt. Sokszor hasznos lehet egy könnyű mellény is. 3-4 db fehérneműt és zoknit érdemes vinni.
Esőkabát: Pénztárcánktól függően sokféle létezik. A leghasznosabb a poncsó,
amely a hátizsákot is betakarja. Jól használható a két részből álló vízhatlan öltözék is, mely könnyű és kis helyen elfér. Nyáron inkább a poncsó javasolható.
Sapka, kalap: Bármely időszakban indulsz, érdemes vinni, mert többféle időjárásban is védelmet nyújthat.
Hálózsák: Az egész úton szükséged lesz rá, mert a zarándokszállásokon általában nincs ágynemű, csak párnahuzat. Könnyű, 500-800 grammos, kicsire összehajtható, meleg hálózsákot ajánlott vinni.
Elsősegély, gyógyszerek: Minden zarándokszálláson van elsősegélycsomag. Néhány alapvető gyógyszert mindenképpen vigyél magaddal, pl. fájdalomcsillapítót,
hasmenés elleni szert, sebtapaszt, vízhólyagtapaszt, de hasznos lehet a térdvédő
vagy a fásli, ajakvédő krém, naptej, kullancs elleni szer, izomlazító krém.
Tisztálkodószerek: Próbálj mindenből kis kiszerelésűt venni! Vékony ruhaszárító kötelet és néhány ruhacsipeszt is ajánlott vinni, mert a zarándokszállások egy
részén mosási lehetőség is van.
Bicskát vigyél, de egyéb evőeszköz általában nem szükséges. Ahol főzni lehet, ott
minden felszerelést megtalálsz.
Fényképezőgép, mobil telefon: Erről már-már filozófiai mélységű vitákat folytatnak a zarándokok, hogy kell vagy nem. Döntsd el magad.

Olvasás útközben
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Az alábbi lista segíthet a csomagod összeállításánál:
Zarándokútlevél, zarándokjelvény,
zarándok útikalauz
Pénztárca, iratok
Időszaktól függő lábbeli (kényelmes
túrabakancs vagy könnyebb cipő,
szandál)
Papucs
Pólók, pulóver, mellény
Esőkabát (poncsó)
Széldzseki, vízhatlan dzseki és nadrág
(időszaktól függően)
Hosszú vászonnadrág (1-2 db), rövidnadrág (időszaktól függően)
Zokni, 4-5 pár (lehetőleg gyalogló
zokni, pamut, gyapjú)
Zsebkendő
Sapka, kalap
Hátizsák
Túrabot (2 db)

Hálózsák
Törölköző
Fogkefe, fogkrém
Szappan, sampon
Fésű, hajkefe
Kulacs
Bicska
Napszemüveg
Naptej, napozás utáni krém
Borotvafelszerelés (tetszés szerint)
Fájdalomcsillapító, C-vitamin
Ragtapasz, vízhólyagtapasz
Izomlazító krém, gyulladáscsökkentő krém
Egyéni gyógyszerek
WC-papír, papírzsebkendő
Intimbetét, tampon
Csipesz, szárítókötél

Érdemes könyvet vinni magunkkal. A zarándokszálláson az estét tévénézés helyett
olvasással tölteni nagyon felemelő érzés.
Fontos, hogy az útra ne csak fizikailag, hanem lelkileg is készülj. Jó tudni saját motivációnkat, hogy miért is indulunk el, de a cél megfogalmazódhat útközben is. Zarándoklat közben nem szabad görcsösen gondolkodni semmin. Egy idő után a gondolatok, a sugallatok ösztönösen jönnek. Ezt türelmesen ki kell várni.
Egy valódi hosszú zarándokút végigjárása nehéz feladat, ezért kellő elhatározottság, kitartás és hit kell hozzá. A szilárd elhatározottság sokkal fontosabb, mint a
fizikai felkészültség.
A Magyar Zarándokutat nyugodtan végigjárhatjuk többször is, akár minden évben.
Minden zarándoklat egy kicsit más, mindig más hatásokon esünk át, más élményekkel gazdagodunk.
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1. 4. A zarándok és a zarándoklat
Mielőtt elindulunk, jó tisztában lenni azzal, hogy valójában mit is jelentenek ezek a
szép szavak: zarándok, zarándoklat, zarándokút. Kétségtelenül egy picit már mást,
mint több száz évvel ezelőtt, azonban ezek a szavak még őrzik méltóságukat. Sajnos
az utazási irodák által meghirdetett repülőn, vonaton és autóbuszon, a vallásturizmus keretében szervezett, zarándokutaknak nevezett turistautak kicsit átértékelik a
zarándoklat, mint gyűjtőfogalom valódi tartalmát. A vallásturizmusban a szervezett
közlekedési eszközökön történő utazással a gyalogos útonlevés szabadságérzetének
élménye gyakorlatilag elveszik.

Szent mise a pilisszentkereszti Szent-kútnál

A zarándoklatok történelmét, lélektanát sok kitűnő tudós kutatja. Nagyon szépen,
tudományosan definiálták a fogalmakat. Azonban el kell fogadnunk, hogy a több
száz éves fogalmak, napjaink zarándokai számára már nem teljesen ugyanazt jelentik, mint a középkorban. Gyakorló zarándokoknak az alábbiak szerint tudom nagyon egyszerűen és röviden meghatározni a zarándoklaton, mint gyűjtő fogalmon
belüli tartalmi különbségek lényegét:
Körmenet esetén nagyon rövid ideig tartó, néhány órás, csoportos kivonulásról beszélünk, amikor egy szent helyig vagy egyik szent helytől a másikig gyalogolnak, ahol
liturgikus szertartás történik. Sokszor szentmisével együtt rendezik meg.
Búcsújáráson a hívek csoportosan, imádkozva, énekelve keresnek fel egy szent helyet
és bűnbocsánatot kérnek. Általában néhány napos időtartamú esemény, amely gyakran valamilyen ünnephez kötődik.
A klasszikus zarándoklaton az útrakelő egyedül, párban vagy kis csoportban indul
hosszú, több hetes vándorlásra. Csendben, saját belső útját járja. Egyénileg, saját belátása szerint gyakorolja vallását, vagy egyszerűen csak elmélkedik útközben az érintett szent helyeken.
A középkorban a zarándoklat egyértelműen a vallási élet része volt. A reformáció
után katolikus jelleggel élt tovább. Természetesen napjainkban is sokan kelnek útra

Útravaló

23

vallásgyakorlási céllal, akik Isten közelségét keresik, bűnbocsánatot kérnek. Álláspontom szerint, a történelmi zarándoklat típusok közül napjainkban is végezhetőként a vezeklő és engesztelő zarándoklat maradt fenn.
Vezeklő zarándoklaton vesznek részt azok, akik saját bűneik miatt indulnak útra és
bűnbocsánatot kérnek.
Engesztelő zarándoklatot tartanak azok, akik szeretteik, családtagjaik vagy más célok miatt vállalják a zarándokutat.
A zarándokútra indulás céljai között a vallás mellett megjelennek egyéb spirituális
okok is. Az útrakelők motivációja minden embernél kicsit más lehet, általában a belső útkeresés, a testi-lelki megújulás, a hétköznapokból való kiszakadás áll a közép-

Az engesztelő zarándoklat résztvevői a Szent Anna-kápolnánál

pontban. A testi-lelki megújulás szoros kapcsolatban áll egymással. A fizikai fáradsággal együtt sokkal közelebb kerülhet az ember a lelki megújuláshoz is. Ezért fontos, hogy gyalogos vagy kerékpáros zarándoklatra induljunk.
Egy hosszú zarándokútra különböző vallású, világnézetű, lelkületű emberek különböző céllal indulhatnak el. Útra kelnek szegények és gazdagok, a magukat jó kereszténynek tartó, rendszeresen templomba járó hívek és a „zákeusok” egyaránt. Az út
mindenkit befogad. Útközben minden zarándok azonos bánásmódban részesül. Aki
zarándokká válik, az elfogadja a szerény, puritán életmódot, alkalmazkodik a kialakult szokásokhoz.
Napjainkban talán éppen ez a szabadon átérezhető keresztényi szellemiség vonzza százezrével a zarándokokat az El Caminóra és majd a Magyar Zarándokútra is.
A spanyol El Caminót működtető tartományi, önkormányzati irodák, a Katolikus
Egyház és a helyi civilek mintaszerűen fogadják a zarándokokat. Vallási, ideológ iai,
származási megkülönböztetés nélkül, a keresztényi szeretet jegyében mindenki számára ugyanazt a kedvességet nyújtják, amely magával ragadja a zarándokokat és felejthetetlenné teszi számunkra a Caminót. Hazánkban, a Magyar Zarándokúton
ugyanez tapasztalható meg, és alkalmi csoportos búcsújáró rendezvényeink ellenére klasszikus, egyéni zarándokútként fejlesztjük tovább az utat. A zarándoklat a lelki megújulást elősegítő, áldozatvállalással járó, legősibb típusú utazás, mely több
ezer éves vallási hagyományokon alapszik. Ma a zarándoklatok legfőbb motivációja
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– a hit mellett – a belső útkeresés, a testi-lelki megújulás, a hétköznapok nehézségei
ből való kiszakadás. Noha az út különböző embereknek mást és mást jelenthet, his�szük, hogy morális és mentális „tisztító – rendező hatása” vitathatatlan. Mai rohanó
világunkban egyre többen érzik a céltalanságot, kiábrándultságot, egyre nagyobb a
stresszben és letargiában élők száma. Szinte mindenki keres valamit (saját utat, életcélt, hivatást, társat, boldogságot, Istent). Az út bejárása lehetőséget ad arra, hogy
szakítsunk mindennapjaink nehézségeivel, feledjük el a hétköznapok problémáit, kicsit távolabbról szemléljük saját életünket, és kerüljünk közelebb ahhoz, amit keresünk. A zarándoklatok emberekre gyakorolt jótékony hatása miatt fontosnak tartjuk, hogy az utat minél többen megismerjék, megjárják.
A megérkezés, célbaérés pillanata fantasztikus, azonban a zarándokok időnként úgy
érzik, hogy a nehézségek és szenvedések ellenére a zarándoklat legszebb, legnagyobb
hatású része az útonlevés. Az utat elmesélni, bemutatni, filozófiáját megértetni másokkal nem lehet. A zarándokutat át kell élni, át kell érezni, és csak útközben tapasztalható meg, kinek mit jelent valójában.

Az évnyitózarándoklaton résztvevők megérkezése Máriagyűdre

Az útvonal mentén az épített és természeti környezet hatása a zarándokokra leírhatatlan. A Magyar Zarándokút különböző történelmi utakat (római út, jeruzsálemi zarándokút, Árpád-kori utak, keresztes hadjáratok útja, stb.) fedve, érintve halad
északról déli irányba. Esztergomtól Máriagyűdig, országhatártól országhatárig szeli át hazánkat, keresztmetszetet adva az országról, természeti és épített értékeinkről, az Út mentén élő emberek életéről, életmódjáról, akik rendkívül sok kedvességgel, megható vendégszeretettel fordulnak a zarándokok felé. Az Út során ráébredünk
arra, hogy a Teremtő nagyon gazdag országgal ajándékozta meg a magyarokat. Vadregényes hegyekkel, erdőkkel, bővizű folyókkal, termékeny síksággal. Meg kell tanulni élni ezzel az adománnyal.
Aki végigjárja a Magyar Zarándokutat az képtelen lesz nem szeretni ezt az országot
és az itt élő embereket.
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2. fejezet:
Magyar Zarándokút északi részének szakaszai
1. szakasz
Esztergom–Pilisszentlélek–Dobogókő
Távolság: 22,3 km
Köztes távolságok:
Vaskapu
Pilisszentlélek központja
Pálos kolostorrom (Pilisszentlélek)
Hoffmann fogadó
Zarándokszállás (Dobogókő)

4,3 km
14,4 km
15,3 km
16,8 km
22,3 km

2. szakasz
Dobogókő–Pilisszántó–Pilisszentiván

Távolság: 23,4 km
Köztes távolságok:
Szentkút forrás (Pilisszentkereszt)
Zarándokszállás (Pilisszántó, Orosdy kastély)
Sziklatemplom (Pilisszántó)
Özséb emlékmű (Pilisszántó)
Kopár Csárda (Piliscsaba)
Zarándokszállás (Pilisszentiván, Plébánia épület)

4,9 km
10,3 km
11,4 km
13,1 km
20,1 km
23,4 km

3. szakasz
Pilisszentiván–Budapest XII. kerület Normafa
Távolság: 22,0 km
Köztes távolságok:
Máriaremetei kegytemplom (Budapest II. ker.)
Tótasszony oltár
Budaszentlőrinci pálos kolostorrom (Budapest II. ker.)
Makkosmáriai kegytemplom
Zarándokszállás (Budapest XII. ker., Mátyás király út)

9,2 km
13,0 km
14,7 km
19,6 km
22,0 km

Az északi rész szakaszai

27

4. szakasz
Budapest XII. kerület Normafa–Szigetszentmiklós
Távolság: 37,2 km
Köztes távolságok:
Farkasréti Mindenszentek plébániatemplom (Budapest XII. ker.)
Gellért-hegyi Sziklatemplom (Budapest XI. ker.)
Kopaszi gát, étterem (Budapest XI. ker.)
Szent Lipót plébániatemplom (Budapest XXII. ker.)
Vándor szálló (Budapest XXII. ker. Gyár utca)
Zarándokszállás (Szigetszentmiklós, Önkormányzati üdülő)

6,7 km
11,6 km
14,4 km
19,9 km
23,6 km
37,2 km

5. szakasz
Szigetszentmiklós–Dabas

Távolság: 27,8 km
Köztes távolságok:
Dunavarsány Erőspuszta, Erős Motel
Rukkel-tó, étterem (Dunavarsány)
Duna–Tisza-csatorna híd
Duna–Tisza-csatorna híd
Duna–Tisza-csatorna híd
Zarándokszállás (Dabas, Sári faluház)

3,3 km
8,4 km
14,3 km
17,4 km
20,2 km

6. szakasz
Dabas–Ráckeve

Távolság: 38,0 km
Köztes távolságok:
Borzaspusztai romtemplom, pihenő
Ürbőpusztai ABC
Gátőrház
Felsőszentiváni Hajós-kastély étterem, pihenőhely
Zarándokszállás (Ráckeve, Oázis Park Motel)

9,2 km
15,3 km
22,0 km
26,4 km
38,0 km

7. szakasz
Ráckeve–Tass

Távolság: 19,2 km
Köztes távolságok:
Szigetbecsei strand, étterem, pihenő
Tassi-zsilip

4,8 km
19,2 km

Útleírás:
Nagyon nehéz néhány mondatban összefoglalni a Magyar Zarándokút mintegy
190 km hosszú északi szakaszát Bács–Kiskun megye határáig. Azonban e kiadvány
csak Bács-Kiskun területét ismertetheti részletesen, így csak címszavakban jelenhet
meg az északi terület is.
A Magyar Zarándokút északi szakaszai is rendkívüli hatással bírnak. Az esztergomi indulás, a Pilis erdőin, Dobogókőn átvezető útvonal után a fővárosi forgatag, kis
meditáció az érintett szakrális helyeken, az Esztergomi Bazilikában, a Pilisszentléleki Pálos kolostorban, a Gellért-hegyi Sziklatemplomban, majd a végtelennek tűnő
földutak az alföldön. Mindez nagy melegben, a tűző napon vagy esőben, sárban, vízben topogva. Bács-Kiskun megye területére, a Duna-partján érkező zarándok szinte
mindenbe beleízlelhetett, ami a zarándokúton vár rá, azonban az elmélyedés, a megnyugvás talán éppen az alföldön várja.

Az északi rész szakaszai
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8. szakasz

3. fejezet: A Magyar Zarándokút
Bács-Kiskun megyei szakasza
8. szakasz
Tass–Dunavecse–Apostag
Távolság: 19,5 km
Köztes távolságok:
Szalki-tavak
Dunavecsei zarándokszállás
Apostagi zarándokszállás

6,2 km
16,0 km
19,5 km

A Tassi-zsilipnél, Esztergomtól 190 km távolságra lépünk Bács-Kiskun megye területére. A tassi-zsilip hídján átkelve a Magyar Zarándokút Bács-Kiskun megyei szakaszának kezdetét szimbolizáló zarándokpihenőhely és -kapu látható. Megépítésük
előtt ezen a területen tartották 2013. március 8-án a projekt nyitó rendezvényét.

Mérföldkő a Tassi-zsilip

Ünnepélyes keretek között Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke,
a pályázati konzorcium vezetője, Rideg László akkori megyei alelnök, Kőszegi Zoltán, a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás elnöke és Rumi Imre, a Magyar
Zarándokút Egyesület elnöke, közösen ástak el egy utókornak szánt urnát, melyben
a projekt összefoglaló dokumentációját, egy zarándoktérképet, egy Magyar Zarándokút útikalauzt, az ezredik sorszámmal ellátott zarándokútlevelet és zarándoktárgyakat helyeztek el.
Az itt épült zarándok kapunál ismerkedhetünk egy kicsit a megye történelmével,
adottságaival.

Tass–Dunavecse–Apostag
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Bács-Kiskun megye
Magyarország legnagyobb területű megyéje. A napsütéses órák száma alapján a megye az ország legnaposabb területei közé tartozik. A Duna-Tisza közének történelme
már az újkőkor (Kr. előtt 4000 és 10 000 között) idején elkezdődött, a térséget ettől
az időtől kezdve szinte folyamatosan lakták.

A tassi zarándok kapu

A terület a honfoglalás korában jelentős népességgel és stratégiai fontossággal bírt. Ennek az időszaknak az emlékét őrzik a helynevek is. Tass, Solt, Fajsz és
északabbra Taksony térsége Árpád leszármazottainak szállásterülete volt.
A Kalocsai-Sárköz peremén, e területen húzódott valamikor a Duna medervonala.
Ma már egyre többen vetik fel a nagy sziget elméletét.
A GESTA HUNGARORUM-ban ANONYMUS az alábbiakat írja: „A DUNA
SZIGETE
Ezután pedig Árpád vezér elindult arról a vidékről, ahol most Bodrog vára áll, és a
Duna mentén a nagy szigetig haladt. Tábort ütöttek a nagy sziget mellett, majd Árpád vezér meg nemesei bevonultak arra. Mikor látták a helynek a termékenységét és
gazdagságát, továbbá hogy a Duna vize milyen erőssége neki, kimondhatatlanul megszerették. Egyszersmind elhatározták, hogy ez lesz a vezéri sziget, s a nemes személyek mindegyike ott udvart meg majort kap…”
A fentiek alapján valóban elgondolkodtató az a teória, miszerint a nagy sziget valójában a Duna melletti Sárköz lehetett. A nomád életmódot folytatók a Csepel-szigetet nem igen nevezhették volna nagynak. Az is feltűnő, hogy a Duna bal partján ritmikusan követik egymást Árpád rokonairól, fiairól és unokáiról elnevezett települések (Taksony, Tass, Solt, Fajsz). Helytörténeti leírásokból azt is tudjuk, hogy régen
Ócsa és Hajós települések a Dunán hajóval megközelíthetőek voltak. Tehát valószínűsíthető, hogy a Duna menti alföldi terület valamikor a Duna egyik szigete lehetett.
A terület történelmét hosszú időre meghatározó esemény a tatárjárás időszakára
esik. IV. Béla magyar király ekkor fogadta be a kunokat a Duna-Tisza közére.
Meggyilkolt királyuk halálát megbosszulva, a Duna-Tisza közét feldúlva vonultak

„A Duna Pest megyei szakasza és a környező mocsarak vízrajzi térképe 1763-ban.” Az eredeti térkép őrzőhelye a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, jelzete pedig: VIII.2.a. No. 142. (183)
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ki az országból, majd a tatárjárás után telepedtek le végérvényesen. A török hódoltság idején a hadi felvonulás számára fontos útvonalban fekvő településeket (Baja, Kalocsa stb.) a törökök szállták meg, amelynek következménye, hogy a terület egy része elnéptelenedett.
Bács-Kiskun megye mai területe az 1950-es megyerendezés során jött létre BácsBodrog és Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyék részeiből. Baja elveszítette korábbi megyeszékhelyi státuszát. Azóta az új megyeszékhely a megye északi határán lévő Kecskemét.
Útleírás
A tassi üdülőterület után, a Halászcsárdától és a zarándok-kápolnától mintegy másfél kilométerre, a Duna-parti töltés sorompójánál az út elágazik. Egyik ága a Duna
vonalát követi Dunavecse felé, a másik Tass és Kunszentmiklós települések felé fordul. Aki a Duna partján folytatatja útját annak továbbra is a folyóparti töltés vonalát kell követni déli irányba.
A tassi Duna-parti üdülőterületen, az indulás előtt tároljunk be italt és ételt, mert
előfordulhat, hogy Dunavecséig nem találunk nyitva tartó üzletet, vendéglőt.
A Duna-parti töltésről gyönyörködhetünk a termékeny alföldi terület megművelt
parcelláiban. E területen húzódott a Taksony, Dömsöd és Solt közötti, Árpád-kori
észak déli irányú főútvonal. Az első pihenésre javasolható pont a szalkszentmártoni
tavaknál található. Dunavecsén van idő a városnézésre, akár meg is szállhatunk a városban, a folyóparton működő zarándokszállásban, vagy a töltésen továbbmegyünk,
áthaladva a dunaújvárosi Duna-híd alatt, az innen már látható Apostagig.
Dunavecse
A 4054 főt számláló település már az ókorban lakott volt. Az időszámítás előtti második évezredből származó, és Árpád-kori régészeti leleteit a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik. 1910-ben a település határában található fejéregyházi részen homokbányászat közben bukkantak rá egy honfoglalás kori, rangos személy sírjára. Ezt követően még 23 sírt feltártak a területen, a temető teljes feltárását azonban nem végezték el. Másik jelentősebb ásatást az M8-as gyorsforgalmi út dunavecsei szakaszának
nyomvonalán 2004-ben és 2005-ben folytattak a megyei múzeum régészei. Ennek
során kora vaskori (szkíta) és római kori (szarmata) településmaradványokat, kora
avar sírokat és késő avar temetőt tártak fel. A tervezett út nyomvonalán, közvetlenül
az új Duna-híd előtt egy Árpád-kori falu maradványai kerültek elő.
I. Szent István idején két templom is épült a település mai határában. Az egyik a
fejéregyházi határban található, ahol 1909-ben Gerecze Péter régész és Kada Elek
kecskeméti múzeumigazgató végzett kutatásokat, melyek során egy 15 x 5 méteresre
becsült templom nyomait találták meg. A másik templomot szintén Gerecze Péter és
Kada Elek kutatta a XX. század elején, a csanádi részen.
A legkorábbi írásos emlék, mely 1271-ből származik, Vecse néven említi a települést,
az 1332-34. évi pápai tizedjegyzékben Dunavecse néven szerepel. Plébániája ekkor
a váci egyházmegye szigetfői főesperességéhez tartozott, majd 1404-1405-ben Fejér
vármegye solti járásához csatolták.
A XIII–XIX. században a Vecsey, a Tetétleni, majd a Földvári családnak volt birtoka
a területen. A település a török hódoltás idején nem pusztult el, sőt a vármegye egyik
legnépesebb községe volt.
A reformáció térhódítása nagy hatással volt a településre, 1610-ben és 1635-ben
Dunavecsén tartották a református zsinatot. 1761-től a XIX. század végéig a település mezővárosi ranggal rendelkezett. 1892-1970-ig járási székhely volt, 2004-ben kapott városi rangot ismét. A település számára az I. világháború nagy veszteségekkel
járt. 855 katonából közel kétszázan hősi halált haltak, több mint százan sebesülten
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tértek haza, százötvenen pedig fogságba estek. Szintén nagy veszteségeket okozott a
II. világháború és az 1941-es jeges árvíz.
A lakosok életében a mai napig meghatározó a mezőgazdaság. A hagyományos gabonatermelés mellett a szántóföldi kertészet a legjellemzőbb.
A település jelentős irodalomtörténelmi emlékhely. 1841-44 között itt éltek Petőfi Sándor szülei. Petőfi dunavecsei tartózkodása idején Nagy Pálék házában lakott
(Zrínyi u. 38.). A költő itt született verseinek nagy része a házigazda lányához, Nagy
Zsuzsikához szólt.
1945-ben Dunavecsén hunyt el a kiváló népzenegyűjtő, etnográfus, műfordító Vikár
Béla, a Kalevala műfordítója, akinek tiszteletére 1984-ben emlékművet emeltek.
Látnivalók Dunavecsén
Az 1745-ben épült, barokk stílusú református templom tornyát 1832-ben emelték
Hild József tervei alapján. A templom orgonájának megvásárlását Nagy Pál, Petőfi
házigazdája kezdeményezte egy nagy összegű adománnyal.
A Rózsafüzér Királynője nevét viselő római katolikus templomot 2002-ben szentelte
fel Dr. Bábel Balázs érsek. A katolikus templomtól nem messze, a Fő út és a Honvéd
utca sarkán látható az Országzászló, melyet 2010-ben állítottak a lakók.
1884-ben építette fel első imaházát Dunavecsén a Nazarénus Gyülekezet. A településen a gyülekezet múltja az 1850–60-as évekre tekint vissza. 2001-ben azonban szükségessé vált egy új imaház építése, mely még ugyanebben az évben el is készült. Közösségükbe kétszázan tartoznak gyerekekkel
együtt.
A Hősök terén megcsodálható Weisze Béla dunavecsei
szobrászművész alkotása, az
I. világháborús honvéd hősi
emlékmű, amely a 192 vecsei
hősi halottnak állít emléket
az egykori templom helyén.
A szobrot 1930. október 6-án
avatták fel. Ugyancsak a HőA II. világháború és az 1956-os forradalom
sök terén került elhelyezésáldozatainak emlékműve
re a Makovecz Imre által tervezett II. világháború és az
1956-os forradalom áldozatainak emlékműve, melyet 1991. október 23-án avattak
fel. A téren még érdemes megnézni a négylevelű lóhere alakját ábrázoló Artézi kutat.
A Petőfi térre érkezve Petrovicsék mészárszéke látható, melyet Petőfi Sándor apja,
Petrovics Sándor bérelt 1841 és 1844 között. Az épületben jelenleg néprajzi-helytörténeti kiállítás, valamint Petőfi Sándor és Vikár Béla emlékkiállítás látható. A téren álló, Petőfi Sándort ábrázoló, egész alakos
bronz szobor Szűts Tamás alkotása, melyet 2007. március 15-én
avattak fel. Helyén előtte Petőfi
bronz szoborportréja állt, melyet
Szandai Sándor készített 1948ban. A portré a Petőfi Sándor Általános Iskola (Zrínyi u. 2–6.) elé
Zarándok sétány Petőfi versidézetekkel
került áthelyezésre.
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A zarándokút fejlesztését célzó pályázat kapcsán a Fő téren elkészült a Zarándokszökőkút, melynek közepén található – a szobrot készítő művész szerint – Európa
egyik legnagyobb Zarándokkagylója, mely az ősi El Camino útvonalában lévő kőből,
Spanyolországban készült, és Santiago de Compostelában megszentelésre került. A
kagylót Miguel Ángel Fandiño Gondar készítette.

A főtéri zarándokkagyló

További látványosságok is kialakításra kerültek a projekt kapcsán, mint például az
ásatások nyomán feltárt Árpád-kori falu rekonstrukciója, azaz a témapark, valamint
elkészült a sétány mellett a „Petőfi-stáció” is, amin Dunavecséhez kötődő versrészletek olvashatóak.
A Fő utcán lévő Millecentenáriumi Emlékparkban található Faun szobor Faunus
(jóakaró) római istent ábrázolja, aki az egyik legrégebbi római mitológiai isten, a termékenység istene, az erdők és a nyájak védelmezője. A mitológia szerint távol tartja,
illetve kiűzi a rossz szellemeket az emberekből. A kútszobrot Boldogfai Farkas Sándor szobrászművész készítette 1968-ban. A parkban fellelhető a szocialista idők emlékét idéző szovjet emlékmű is, amely 1945-ben készült.
A Vikár Béla tiszteletére emelt bronz emlékmű Eskulits Tamás szobrászművész
1984-ben készült alkotása.
A település közvetlen Duna-pari fekvésének köszönhetően kiváló vízi sportolási és
horgászási lehetőségeket biztosít. A Duna települést érintő szakasza 4,5 km hosszú.
Dunavecsén a kijelölt útvonal mellett a Duna, valamint
az Árpád-kori témapark közvetlen közelében található a
zarándokszállás, amely közel
20 zarándok egyidejű elszállásolására alkalmas. Kitűnő
pihenőhely, kedves vendégláÁrpád-kori témapark
tókkal.
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Apostag
A település területén talált régészeti leletek tanúskodnak arról, hogy a terület már a
vaskorban lakott volt. Az ásatások során talált legrégebbi tárgyi emlék egy vaskorból
származó hólyagos karperec, ami bizonyítja, hogy kelták éltek a környéken. A karperecet ma a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik. Apostag másik jelentős régészeti lelete egy III. Béla korából származó pénzérme.
A település nevét feltételezhetően a 12 apostol tiszteletére felszentelt Árpád-kori, kora keresztény időszakból származó, centrális kialakítású templomáról kapta,
amely valószínűleg a mai református templom helyén állt. Első írásos említése 1217ből származik.
Kezdetben Apostolnak hívták a falut, ami később Apostagra módosult. A település a tatárjárás idején részben elpusztulhatott. 1283-ban IV. László Apostagon adott
ki egy oklevelet, ami bizonyítja, hogy ekkor már fontos szerepet töltött be. Jeles eseményként tartják számon, hogy az ország érsekei és püspökei 1318-ban Apostagon
tartottak gyűlést arról, hogy a Károly Róbert által összehívott országgyűlésen milyen álláspontot képviseljenek a királlyal szemben.
Az 1318. évi apostagi zsinat ismertetése Valaczka András leírásában:
„1318 nyarán a magyar történelem egy meglehetősen fontos eseményének volt színhelye
Apostag: itt gyűltek össze tanácskozáshoz az ország érsekei, püspökei és a papságának egy
része. Gyűlésük témája politikai volt: milyen egységes álláspontot képviseljenek a királlyal
szemben az ekkor kezdődő országgyűlésen. Az új király – Károly Róbert, aki maga is jórészt a pápának köszönhette trónra jutását – erős kézzel ragadta meg a hatalmat. Nem elégedett meg a kiskirályok leverésével, hanem az egyház hatalmát is magáénak akarta tudni.
Különféle ürügyekkel megadóztatta a főpapokat, számos egyházi vagyonhoz tartozó birtokot elkobzott, lefoglalta a betöltetlen egyházi tisztségekhez járó jövedelmeket, végül pedig erőszakos úton saját rokonait ültette a püspöki székekbe. (Győrben például 21 éves törvénytelen fia lett a püspök.)
Mindez annyira fölháborította a magyar főpapokat, hogy 1318-ban ellene fordultak.
Mozgalmuk élére Tamás esztergomi és László kalocsai érsek állt. Gyűlést hirdettek Kalocsára, s ott az evangéliumra fölesküdve véd- és dacszövetséget kötöttek: …”
A település a török hódoltság idején a kalocsai náhije fennhatósága alá tartozott.
1686-ban, a törökök kiűzése idején teljesen lakatlanná vált, 1695-ben népesült be
újra.
A napjainkban 2200 főt számláló községen a lakosság többségének, kb. 600 főnek a
helyi mezőgazdaság és ipar biztosítja a megélhetést. 1970 előtt a szőlő- és gyümölcstermesztési kultúra volt jellemző a településen, ami a nagyüzemi gazdálkodás elterjedésével megszűnt. Napjainkban a szántóföldi kultúrák és a burgonyatermesztés jellemzik a mezőgazdaságot. Az iparban a legelterjedtebb tevékenységek a szerszám- és
alkatrészgyártás, a cipőgyártás és a ruhagyártás.
Látnivalók Apostagon
A település kimagasló nevezetessége a zsinagógában működő Faluház, mely Európa Nostra-díjat kapott. A községi könyvtárnak is otthont adó Faluházban megtekinthető Nagy Lajos író emlékkiállítása. A Kossut-díjas író az Apostag melletti
Tabántelek nevű pusztán született 1883-ban, és 1889-ig élt itt.
Apostagon az 1600-as években letelepült zsidó vallású lakosok a XVIII. század végén építették első imaházukat, amely az 1820-as tűzvészben leégett. A ma látható
zsinagóga 1822-ben épült. A zsinagóga közelében található a szinte eredeti állapotában fennmaradt zsidótemető.
Az Urunk Mennybemenetele római katolikus templom nagyon jó építészeti arányaival hívja fel magára a figyelmet. Barokk stílusban, az 1770-es években épült, majd az
1825-ös tűzvész után helyreállították. Orgonáját 1745-ben Paszter Kristóf építette,
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majd 1868-ban átépítésre került. A református gyülekezet temploma sokáig az ősi
Rotunda volt, amely feltehetően 950-955 között épült bizánci stílusban, majd többször újjáépítettek. 1806-ban azonban a lelkész lebontatta, és köveiből felépíttette a
ma látható barokk stílusú református templomot. Az egykori körtemplom fafülkéiben a Szent Apostolok szobrai álltak, feltételezhetően innen ered a település elnevezése. Jankovich Miklós 1812-ben készült feljegyzései alapján a templom 12 oldalú, 10 méter belső átmérőjű, centrális elrendezésű volt, falában 12 íves fülkével, tetején kupolával. A fülkékben a 12 apostol szobra volt elhelyezve. A templom építéséhez használt faragott kövek egyikéről Jankovich Miklós görög nyelvű szöveget jegyzett fel. Az épület kör alakú elrendezése eltér a korszakra jellemző hosszanti elrendezésű egyhajós típustól. A templom építése Gyula fejedelem bizánci megkeresztelkedésével, és visszatérésekor a magával hozott Hierotheosz püspök missziójával hozható kapcsolatba. A később szentté avatott Hierotheosz szerzetest Theophilaktosz
patriarcha a magyarok első püspökévé szentelte. Szent Hierotheosz jelentős hittérítő tevékenységet végzett, templomokat és monostorokat építtetett. Élete végén görög
egyházmegyét alapított Magyarországon, amely később beolvadt a latin Kalocsai Érsekségbe. A templomot a XIII. századtól a katolikusok használták, majd 1600-ban
a reformátusoké lett, akik átalakították, kibővítették, és eltávolították a 12 apostol
szobrát. 1806-ban az új lelkész lebontatta az épületet, melynek alapjain épült fel a
ma látható református templom. 1985-ben egy középkori temető sírjait fedezték fel
a templom körül.
Apostag első evangélikus templomát 1715-ben emelték, de az többször leégett. A ma
látható klasszicista stílusú templom már a negyedik evangélikus templom, melyet
1827-ben építettek.
A település központjából hosszabb sétával érhető el Duna-part, ahol a Sárosi-erdő és
az Öreg-sziget kellemes kikapcsolódást nyújthat a horgászni vagy pihenni vágyóknak.
A Magyar Zarándokút dél-alföldi fejlesztési projekt keretében kialakított témaparkban zarándokkirályok és szentek fa faragású szobrai láthatóak. Ezen kívül zarándokszállás, zarándok kápolna és zarándok kapu is épült.
Apostagon a település központjában, a kijelölt útvonal mellett található a zarándokszállás, amely szeretettel várja a vándorokat.
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Tass–Kunszentmiklós–Dunavecse
Távolság: 46,4 km (kétnapos kitérő)
Köztes távolságok:
Tass Szelecsényi-kút
Kunszentmiklós központja
Szent Jobb Lator római katolikus templom (Alsószenttamás)
Bösztörpuszta
Dunavecse

6,0 km
13,6 km
21,4 km
24,5 km
46,4 km

Útleírás
Ha a Tass, Kunszentmiklós útvonalat választjuk, akkor a Duna töltésénél lévő elágazásnál keleti irányba kell fordulnunk és a település központja felé vesszük az irányt.
Tass központjában tarthatunk egy kis pihenőt. A Szelecsényi-kútnál megtölthetjük kulacsunkat.

A Tassi-zsilip

A település belterületét elhagyva az aszfaltos országút szélén kell folytatni utunkat
egészen Kunszentmiklós határáig, mintegy öt kilométer hosszban, onnan már kisebb mellékutcákon juthatunk el a zarándokszállásig.
Másnap reggel Kunszentmiklósról viszonylag korán kell indulni, mert több mint
harminc kilométer vár ránk. A régi mezőváros patinás központját elhagyva ismét
a kiskunsági pusztaság egykor mocsaras területeire érkezünk. A vasút töltése mellett haladhatunk egészen az alsószenttamási Szent Jobb Lator templomig. Itt érdemes pihenőt tartanunk, és a bűnösök és bűnözők védőszentjének tiszteletére felszentelt templomnál (amely az egyetlen Magyarországon) kicsit elgondolkodhatunk életünkön.
Bösztörpusztán a szikes pusztaság nyugalmas környezetében gyönyörködhetünk. Majd a Kiskunsági-főcsatorna hídján áthaladva, Kincsespusztán keresztül
Dunavecsén csatlakozunk vissza a zarándokút fő nyomvonalába.
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Tass
Ősi magyar település, nevét Árpád fejedelem unokájáról, Tassról kapta, akinek itt feküdt fejedelmi birtoka. Később a terület István király tulajdonába került, és ebben az
időszakban Fejér Vármegye Solti Székéhez tartozott. Első írásos említése 1109-ből
származik. 1284-től királyi birtok lett, és a királyi tárnokok és étekhordók lakhelyéül
szolgált. A török uralom idején a budai szandzsákhoz tartozott. A XVI. században
áttért a református vallásra, és többségében ma is reformátusok élnek a településen.
A faluhoz több híres név köthető. Itt született Földváry Gábor, az első Nemzeti
Színház, a Vakok Intézete és az első Hitelszövetkezet építtetője, illetve Darányi Ignác, egykori földművelésügyi miniszter, a Földtani Intézet és a Mezőgazdasági Múzeum létrehozója. Sok időt töltött tassi kúriájában Hóman Bálint, híres történész.
A település természeti környezete nagyrészt érintetlen az ipari létesítmények hiánya
miatt, aminek köszönhetően a csendes ártéri erdők és a Duna-part üdülők és horgászok kedvelt helye lett. Tass Duna-parti településrészén, Szentgyörgypusztán igazi horgász- és üdülőparadicsom alakult ki. Ezen a területen találkozik három folyóvíz: a Kiskunsági csatorna, a Ráckevei-Duna ág és az Öreg-Duna. A Ráckevei-Duna ágban a szabad strand kínál kiváló kikapcsolódási lehetőségeket az ide érkezők
számára.
A Ráckevei-Duna ág torkolatánál épült meg 1926-28 között a Tassi-hajózsilip,
Kvassay Jenő vízépítőmérnök kezdeményezésére a Ráckevei-Duna ág szabályozásához. A hajózsiliphez egy vízi erőmű és egy vízleeresztő zsilip is kapcsolódott, melyeket elmosott az 1956-os jeges árvíz. 1961-ben a megmaradt hajózsilipet átalakították, így az vízleeresztésre is szolgál.
Látnivalók Tasson
Földváry József kezdeményezésére emelték 1886-1888 között a klasszicista stílusú
református templomot. Az épület egy 1644-ben épült régi templom helyén áll, mely
1866-ban került lebontásra. A templom előtt látható az I. világháborús emlékmű, az
56-os emlékmű és a 2001-ben felavatott Millenniumi emlékmű.
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1822-ben emelték a római katolikus templomot, szintén klasszicista stílusban.
Darányi Ignác, egykori földművelésügyi miniszter családja építtette a XVIII. század
végén a klasszicista stílusú, ma már magánkézben lévő Darányi-kastélyt, amelyet egy
1,5 hektáros park vesz körül, így csak messziről tekinthető meg.
Jeles eseményként tartják számon, hogy a Nemes-kastélyban Liszt Ferenc is vendégeskedett. A kastélyban élt gróf Nemes Nándorné grófnő, Ransonnet-Villez Eliza
festőművész, aki Liszt Ferenc portréját is megfestette. Képeit a Magyar Nemzeti Galériában és a firenzei Uffizi Képtárban őrzik.
A református temetőben szép, faragott kopjafák állnak, illetve érdemes megtekinteni
a Földváry család kriptáját, amely Ybl Miklós tervei alapján készült.
Tass üdülőövezeti részén található a Tassi Halászcsárda, amelyet 1905-ben egy
dömsödi kereskedő épített, hogy a dunai kereskedőknek pihenési és étkezési lehetőséget biztosítson. 1950-ben a csárdát államosították, és az elkövetkezendő 40 év
alatt a csárda kétszer is leégett. Eredeti állapotára nem állították vissza, és évekig zárva tartott. 1997-ben a Hajdú család tulajdonába került, és a felújítást követően 1998.
május 1-én nyitotta meg újra kapuit.
Kunszentmiklós
Kunszentmiklós 8600 lakossal rendelkező város a Kiskunság észak-nyugati részén,
Budapesttől 60 km-re, délre.
A település területén kőkori, bronzkori, kelta és szarmata tárgyi emlékeket tártak fel, illetve egy avar fejedelmi sírt is találtak. A Szentmiklós név az Árpád-korból
származik, templomos helyet jelöl. A tatárjárás idején a település elpusztult, majd a
XIII-XIV. században kunok telepedtek le a területen. XIV-XV. századi írásos emlékekben Tatárszállás néven szerepel a falu. A török időkben Szent Miklós és TatárSzent-Miklós néven is említették a települést. 1595-ben a törökök felgyújtották a falut, ami azonban nem pusztult el teljesen. 1631-ben II. Ferdinánd király új kiváltságlevelet adott a kunoknak. 1702-ben a Habsburgok az egész Jászkunság területét elzálogosították, így a jászok és kunok nem kapták vissza kiváltságaikat. A Rákóczi-szabadságharc idején a jászok és a kunok a fejedelem oldalára álltak, így a háborús veszély
miatt Mária Terézia hozzájárult ahhoz, hogy a Jászkunság 580.000 forintért megválthassa magát. A XVIII. században gazdasági fellendülés vette kezdetét a területen, 1794-ben Kunszentmiklós mezővárosi rangot kapott, és megváltozott a lakosság összetétele. A kunok mellé a Dél-Dunántúlról települtek be lakosok, és újra terjedni kezdett a katolikus vallás. Az állattartás és a földművelés egyre jelentősebb lett.
A kiegyezés után 1876-ig Kunszentmiklós járási székhely volt. Városi rangját elveszítette az önálló Jászkunság megszűnésével, a falu lélekszáma azonban emelkedett,
és a település sokat fejlődött. 1956-ban a település elvesztette járási székhely címét is,
és a dunavecsei járáshoz került. Később ismét járási székhellyé, kistérségi központtá, majd várossá vált.
Kunszentmiklós határában a Duna szabályozását követően létrejött szikes puszta
az 1975-ben alapított Kiskunsági Nemzeti Park része. A védett természeti értékek mellett a történelmi,
néprajzi és kulturális értékek is vonzzák az idegenforgalmat.
Szürkemarha gulya
a Kiskunsági Nemzeti Parkban
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Látnivalók Kunszentmiklóson
A Városháza 1826-ban épült klasszicista stílusban. Előtte látható az I. világháborús
emlékmű és Petőfi mellszobra. A költő 1845-ben látogatást tett a településen, aminek emlékét a Városháza falán található márványtábla őrzi.
A település református temploma 1788-1792 között épült késő barokk stílusban. A
templomtornyot a XIX. században Hild József átépíttette. Falán egy márványtáblával állítottak emléket Petőfi Sándor 1845-ben tett látogatásának.
A római katolikus templomot 1787-ben emelték. Mai formáját 1906-ban nyerte el, amikor kívül neoromán, belül neogótikus stílusban átépítésre került. A templom névadója Szent Miklós. A XIX. század első felében építtette Virágh Pál főbíró
a klasszicista stílusú Virágh-kúriát, amely ma helytörténeti gyűjteménynek ad otthont. A kúriában élt Virágh Gedeon, 1848-as honvéd őrnagy, aradi halálraítélt, akinek emléktáblát állítottak a múzeum előterében. A kúria 1984-ben Kernzi József
tervei alapján felújításra
került. 1987-től működik múzeumként, mely
gazdag történelmi, irodalomtörténeti, néprajzi
és természetrajzi gyűjteményt őriz. Az épület és
a körülötte elterülő gyönyörű park a Kiskunsági
Nemzeti Park kezelésében van.
Virágh-kúria

Baksay Sándor református püspök Kunszentmiklóson élt. Emlékét a Baksay Sándor-emlékszoba, illetve a róla elnevezett református gimnázium őrzi.
A településen született Diószegi Balázs Munkácsy- és Székely Bertalan-díjas festőművész, akinek szülőházában (Szappanos Lukács u. 2.) emlékkiállítást rendeztek be.
A jellegzetes kiskunsági parasztházat 1981-ben alakították emlékházzá, ahol a művész kiskunsági tájat és embereket megörökítő képei láthatóak.
A település határán található, múzeumként és kutatószállásként működő Selyem-tanya a kiskunsági tanyavilág építészetét mutatja be.
Az egykori Pest-Pécsvárad közötti postaút egyik állomása volt a XIX. századi csárdák hangulatát idéző Nyakvágó Csárda, amely nevét egy 1801-ben történt bűnesetről kapta, amikor
szerelemféltésből elvágták a kocsmárosné nyakát. Az épületben ma néprajzi gyűjtemény található.

Szent Jobb Lator szobra
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A zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztését célzó projektnek köszönhetően
Kunszentmiklós Tasskertes nevű városrészében mintegy 30 fő befogadására alkalmas zarándokszállás nyílt, egy múlt századi, régen iskolaként működő épület átalakításával, korszerűsítésével. A zarándokszállás udvarában zarándok kápolna, illetve egy színpad és egy jurta is helyet kapott. Az épület előtti téren Dinyés László és
Benke Zoltán képzőművész Szent Jobb Lator szobrot állított, illetve zarándok kapu
is fogadja a vándorokat.
A projekt keretén belül került sor az Alsószenttamáson található a Szent Jobb Lator
templom környezetrendezésére és a kunszentmiklósi református templom orgonájának részleges felújítására is.

Zarándokszállás

Tass-Alsószenttamás
2004-ben szentelte fel Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek TassAlsószenttamáson a római katolikus templomot a Szent Jobb Lator tiszteletére.
A Jobb Lator egyike annak a két rablógyilkosnak, akiket Jézussal együtt feszítettek keresztre, de halála órájában megbánta bűneit. Ma a bebörtönzött bűnösök védőszentje. (A hétköznapi életben a bűnösök és bűnözők védőszentjeként tisztelik.)
A templom körül lévő néhány házból és gazdasági épületekből álló egykori telepet
Majzik Mátyás, a szegedi Csillag börtön egy volt
nevelőtisztje hozta létre, a
börtönből szabadult emberek rehabilitációja céljából. A volt rabok otthont
kaptak és az itt kialakított
gazdaságban dolgozhattak.
A rehabilitációs telep sokat
segített abban, hogy a súlyos bűnökért elítélt, börtönből szabadult emberek könnyebben beilleszkedhessenek a közösségbe,
majd önálló életet kezdhesAlsószenttamás, Szent Jobb Lator katolikus templom
senek.
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Majzik Mátyás saját pénzéből és adományokból építette a rehabilitációs telepet,
amely egy ideig állami támogatásban is részesült, amit azonban később megvontak,
így a telep mára lakatlanná vált.

Szent Jobb Lator katolikus templom

Bösztörpuszta
A Kiskunsági Nemzeti Park területén található Bösztörpuszta az Alföld második
legnagyobb, 11 ezer hektáros szikes pusztájának része, melynek fő értékei a sajátos
növény- és állatvilág és az itt legelésző őshonos háziállatok.
A Magyarok Szövetsége által szervezett Magyarok Országos Gyűlésének színtere,
amely az egyik legtöbb embert vonzó tömegrendezvény hazánkban. Mai állapota a
Duna folyamszabályozásának hatására, a folyó egykori árterületének kiszáradásával
alakult ki.

Bösztörpuszta imahelyének váza
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9. szakasz
Apostag–Solt
Távolság: 12,3 km
(Kitérővel a Tételhegyi Fejedelmi Központhoz 26,9 km)
Köztes távolságok:
Dunaegyháza központja: étterem, ABC
Solt római katolikus plébánia
Tételhegyi Fejedelmi Központ
(+7,3 km)
Solt római katolikus plébánia
(+7,3 km)

8,0 km
12,3 km
19,6 km
26,9 km

Útleírás
Apostagtól délre eltávolodunk a Dunától és a dunaegyházi evangélikus templom
tornyának irányba vesszük az utat, majd a Meleg-hegyi szőlő parcellák és pincék
között megyünk be Soltra. A város után visszatérünk a Duna-parti töltéshez.
A rövid etapnak köszönhetően van lehetőség arra, hogy megnézzük és megismerjük a település kulturális érdekességeit. Ellátogathatunk a Tételhegyi területére,
ahol dr. Szentpéteri József régész vezetésével végzett, legújabb interdiszciplináris
kutatások eredménye szerint avar kori és honfoglalás kori Fejedelmi Központ volt.
Mai szóhasználattal kijelenthetjük, hogy Árpád után, Zsolt, Fajsz, Taksony fejedelmek idején gyakorlatilag Magyarország székhelye (fővárosa) volt e területen.
Dunaegyháza
Dunaegyháza területe már az avarok korában lakott volt, amit a település területén talált három avar kori temető bizonyít. Első írásos említése egy 1217-ből származó oklevélben található. A település neve Egiházi alakban, mely templom körüli települést jelent, egy 1560-ban kelt adománylevélben tűnt fel először. A Duna
előtagot 1848-ban kapta.
1586-ban a török hódoltság idején a falu teljesen elpusztult, elnéptelenedett. 17011714 között evangélikus szlovák telepesekkel népesült be újra. Ekkor a szlovákok
mellett magyar nemzetiségűek éltek még a faluban, illetve a korábban itt élt rác
nemzetiségű lakosság egy része is visszatért. A településen a szlovák nemzetiségi
jelleg dominált, ami a mai napig fennmaradt. A II. világháborúig Dunaegyháza viszonylag zárt közösséget alkotott, innen eredhet csúfneve, ugyanis a környékbeliek ’Tótországnak’ nevezték a falut.
Látnivalók Dunaegyházán
Az 1982-ben átadott Szlovák Tájházban megtekinthetők a szlovák kultúrát őrző
helyi népművészeti emlékek, használati tárgyak. Különösen sokan keresik fel a
tájházat a településen évente megrendezésre kerülő szlovák nemzetiségi fesztiválok idején.
Dunaegyháza első, még nádfedeles evangélikus templomát a betelepülő szlovákok
emelték, melynek helyén 1775-ben épült meg a ma látható barokk stílusú templom. Tornyát, melynek kupolája a felvidéki építészeti jelleget eleveníti meg, 1885ben építették.
A Duna-part felé haladva a horgászok és a természetjárók kedvelt célpontjai közé
tartozó Solti-Duna ág és a vadregényes Duna-sziget tűnik fel.

Apostag–Solt
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Solt
A honfoglalás idején Solt területét Árpád fejedelem foglalta el, majd halála után
fiának, Zsoltnak, a település névadójának szálláshelye volt.
A középkorban Fejér megye solti székeként tartották nyilván. A XI-XIII. században a kalocsai érsekséghez tartozott, 1384-ben szerepelt először városként.
Solt virágzásának a török hódoltság vetett véget, ezután már csak faluként említették. 1715-ben visszanyerte mezővárosi rangját fontos dunai átkelőhely szerepének köszönhetően, majd a kiegyezést követően községgé minősítették vissza. A városi címet 1997-ben kapta meg újra.
A település lakóinak száma 7383 fő. A foglalkoztatottságra nagy hatással volt,
hogy az 1990-es években sok gyár és üzem bezárt vagy létszámot csökkentett,
és sokan kaptak mezőgazdasági földterületet kárpótlásként, ami ma is sok család
megélhetését biztosítja.
A településhez kötődik az aranykulcs legendája, mely szerint a város IV. Bélától
két aranykulcsot kapott, amiért a lakosok elbújtatták őt a tatárok elől. A kulcsokat
a református templom tornyában őrizték, ami azonban egy villámcsapás következtében leégett, és a kulcsok elolvadtak, eltűntek. Semmi írásos bizonyíték nincs
arról, hogy tényleg léteztek a kulcsok, de a település címere őrzi őket.

Solt, katolikus kistemplom

Solt domborzati adottságai alföldi viszonylatban változatosnak mondhatók. A település a solti lapályon fekszik. A síkság a Duna által feltöltött terület, amelynek rossz lefolyási viszonyait csatornázással javították. A csatornák az öntözésben is szerepet játszanak. A területen több parti dűne található, melyeket a helyiek ’domboknak’ vagy ’hegyeknek’ neveznek. Legjelentősebb dűnéi a 124 m tengerszint feletti magasságú Meleg-hegy, valamint a 113 m magas Tételhalom.
A Solt határától keletre található, 110 hektár kiterjedésű Solti ürgés gyep a Natura
2000 európai ökológiai hálózat része. A kiemelt jelentőségű természet-megőrzési
területen európai jelentőségű fajok és élőhely típusok találhatóak. A terület a közönséges ürgék kedvelt élőhelye, 250-350 egyednek ad otthont.
Kiemelkedő jelentőségű természeti érték a településtől keletre fekvő területen a
3905 hektár kiterjedésű szikes tóláncolat. A Felső-kiskunsági szikes tavak a Du-
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na-Tisza közének legnagyobb szikes tóláncolata. A szikes tavak részei az alföld
egyik zöldtengelyét adó, 130 km hosszan elterülő lápos, mocsaras rendszernek,
melynek északi felét a Csepeli- és Solti-síkságon Turján vidéknek, déli felét a Kalocsai-Sárköz területén Őrjegnek neveznek.
A szikes tavak jellemzően nagy kiterjedésű, sekély mélységű (általában 1 méter
alatti) tavak. A tavak sótartalma nyáron megemelkedik, és a nagyobb mértékű párolgás következtében kiszáradnak. Ekkor a visszamaradó karbonátiszap kő keménnyé szikkad, és a felszínén kivirágzik a sziksó. Nyáron a tavak vize erősen lúgos, télen viszont elveszítik sziksós jellegüket és lúgosságuk is lecsökken. A tavakat körülvevő szikes gyepeken a költő fajok közül jelentős állománya van a gulipánnak és a küszvágó csérnek.
Régészetileg kiemelkedő jelentőségű a Tételhegy, melynek területe a bronzkortól a XVI. századig lakott volt. Kedvező fekvése miatt többször is a régió központi helye lehetett. Az első régészeti emlékekre az 1860-as években bukkantak, amikor egy kápolna maradványait találták meg. 2005-től Szentpéteri József régész vezetésével végeztek kutatásokat a területen, eddig öt idényen keresztül. Feltárták a
középső bronzkori Vatya-kultúra (Kr. e. 1700–1350.) népének egykori településmaradványait és temetőjét, ezen kívül a késő bronzkori urnamezős kultúra népességének földvárát, illetve római faragott köveket. Egyes feltételezések szerint a Tételhegy késő avar kori uradalmi központ lehetett, amit bizonyít egy 613-614-ből
származó, Heraclius Constantinus bizánci császár által vert bronz érme. 1951-ben
a Tételhegytől északra három avar kori sír került elő, 2013-ban pedig a síroktól
nem messze egy késő avar település maradványait tártak fel. 1907-ben egy honfoglalás kori temetőt is találtak a területen, melynek leleteit a Magyar Nemzeti
Múzeumban őrzik.

A solti
zarándok torony
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A 2005–2013 között végzett ásatások során feltártak egy Árpád-kori templom
körüli temető 126 sírját, valamint Árpád-kori településnyomokat. 2007-2009
között a hegy észak-nyugati részén XIV–XVI. századi templom maradványai
kerültek elő. Tétel és Solt mindig külön településként szerepel az írásos emlékekben. Egy 1496-ból származó irat szerint Tétel Parlagi Pál és László fiainak egykori családi birtoka volt, majd 1478-ban I. Mátyás kezébe került. A XVI. században a település elpusztult, melynek bizonyítéka számos égett, kormos betöltődésű gödör. A török hódoltság idejére a Solt környéki települések közül egyedüliként Tétel néptelenedett el.
Látnivalók Solton
Solt egyik kiemelkedő látnivalója a 2001 óta védettség alatt álló Meleg-hegyi Pincefalu, ahol 600-700 pince található. A népi műemlékké nyilvánított Pincemúzeumban szőlészeti és borászati eszközök láthatóak. A pincék közötti kopárságon
épült a zarándok kilátó torony.
A Solt-Révbérpuszta nevű településrészen feküdt gróf Teleki Gyula, római magyar nagykövet birtoka, aki e területen alakította ki uradalmát és építette fel
nyári kastélyát. Az 1945 utáni államosítást követően a kúriát lebontották, építőanyagait elvitték. Mára csak a telephely maradt meg a gazdatiszti épülettel és az
istállóval, ahol magyar őshonos állatokat (rackajuh, szürkemarha, mangalica,
kecske, szamár) tartanak. A területen egy családi vállalkozásként lovascentrum
működik. Az ide látogatók változatos programokon és rendezvényeken vehetnek részt,
betekintést nyerhetnek a falusi emberek
életébe, a csárdában
pedig megkóstolhatják
a helyi ételeket.

Kalimajor, Teleki-kastély

Kalimajorban található a Teleki Sándor-kastély. Révbérpuszta déli területén 1918-ban a birtokot gróf Teleki Gyula, római magyar nagykövet fia, Teleki
Sándor örökölte, aki Kalimajorban, a birtok központjában emelte kastélyát
1922–24-ben. A kastélyban jelenleg étterem és szálloda működik.

Vécsey-kastély
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A település legszebb műemlék jellegű épületei közé tartozik az 1826-ban épült
Vécsey-kastély. A késő klasszicista stílusú kastélyt I. Ferenc császár adományozta
Vécsey Ágoston grófnak, akinek egyik fiát, Vécsey Károly tábornokot az 1848/49es szabadságharc után a 13 aradi vértanú közül utolsóként végeztek ki. A család elköltözése miatt a római katolikus egyháznak adományozta a kastélyt, majd 1983ban a község megvásárolta, felújította, és ma a városi könyvtárnak ad otthont.

Plébánia és zarándok pihenő

A kastély szomszédságában található a katolikus templom, mely egy 1870 körül
épült kápolna helyén áll.
A kastély parkjában állítottak emléket a II. világháború áldozatainak tiszteletére.
Az 1990. január 6-án felavatott II. világháborús emlékmű Kiss József alkotása.
Szintén Kiss József alkotása az 1849-ben elesett három honvéd síremléke. Az
1848–49-es szabadságharcban több tízezer katona esett el, akiknek sírja a szőlőhegyi református temetőben található. Innen 1990. október 5-én három tetemet
átszállítottak a kastélyparkba.
A kastélyparkban az 56-os forradalom áldozatainak emlékére 1991. október 23án felavatták Béres Gábor ’1956-os forradalom emlékmű’ című alkotását, ezen
kívül megtekinthető az 1919-es vörös terror áldozatainak emlékműve is, amely
Fisch Kovács László alkotása. Szintén ő készítette a Honfoglalási emlékoszlopot, amely 1996-ban került felavatásra a millecentenáriumi megemlékezés alkalmából.
A református templom 1790-ben nyerte el mai formáját, a már meglévő templom kibővítésével. A templom mellett található híd Solt egyik fontos nevezetessége, mely országos műszaki emlék, ugyanis ez hazánk első vasbeton hídja. A híd
1889-ben épült Zoltán Győző királyi mérnök kezdeményezésére és vezetésével.
A Monier-rendszerű, boltozott híd felépítése mindössze négy hétig tartott, majd
az egyik boltozatot 865 kg-mal terhelték négyzetméterenként, anélkül, hogy a
műszerek bármi elváltozást mutattak volna. 1942-ben kiszélesítették a hidat, és
egy oda nem illő boltívvel erősítették meg. 2001-ben felújították, és az eredeti állapotához hasonlóan hozták helyre.
A kastéllyal szemben található a Mária tiszteletére szentelt, eklektikus stílusú római katolikus templom, amely egy 1870 körül épült kápolna templommá bővítésével jött lére. Építése 1904-ben fejeződött be
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Képek a témaparkról

A solti református templom mai formáját 1790-ben nyerte el, egy már meglévő,
román kori templom átalakításával, bővítésével. Az építkezéshez a Tétel-halomról ide hordott római köveket is felhasználták. A II. világháború idején a szovjet
hadsereg konyhát rendezett be a templomban. A világháborút követően állították helyre a templomteret.
A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztését célzó projekt egyik
legjelentősebb beruházása Solton valósult meg. A katolikus templom belső terei
teljes felújításra kerültek.
A Szent László Zarándokközpont kialakítása a plébánia felújításával, bővítésével
történt. A templom kertjében zarándok pihenő épült. Ezen kívül Árpád-kori szabadtéri témapark, sétány, zarándok park, zarándok kapu, zarándok kilátó épült a
településen.
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10. szakasz
Solt–Harta–Dunapataj–Szelidi-tó
Távolság: 30,4 km
Köztes távolságok:
Solt-Kalimajor, Teleki-kastély
Harta, Duna-parti üdülőterület
Dunapataj központja
Szelidi-tó, zarándokszállás

10,2 km
16,3 km
24,5 km
30,4 km

Útleírás
Solt központjából kifelé haladva a Meleg-hegy dél-nyugati oldalán vezet az utunk.
A hegy nyugati oldalán, a Pincefalunál találjuk a zarándok kilátót, amelyről megtekinthetjük a környéket. A magasból megnézhetjük, hogy mai utunk milyen területen vezet majd keresztül.

Zarándokok a Duna-paton

Ezt követően Révbérpusztán keresztül érhetjük a Duna-partját. Innen a nyári gáton folytathatjuk utunkat déli irányba. Kalimajorban a Teleki-kastélynál, majd
Hartán a Duna-parti üdülőterületen tarthatunk egy kis pihenőt. Harta után folytathatjuk utunkat a nyári gáton, vagy útvonalként választhatjuk a régi 51-es út
nyomvonalán épült eurovelo kerékpárút nyomvonalát, amely kicsit rövidebb, de
aszfaltos.
Dunapataj belterülete előtt térünk le a település központja felé és a Művelődési
Központ érintésével a Szelidi-tóhoz vezető kerékpárúton mehetünk tovább.
Harta
Harta és környéke már a bronzkorban lakott volt. A település az Árpád-korban
Fejér megye Solti járásához tartozott. 1187-ben II. Géza neje, Eufrozina királyné
Harta egy részét a székesfehérvári kereszteseknek adta, másik része fehérvári várbirtok volt. A település első írásos említése ebből az időből származik, 1193-ban
Horta, 1289-ben Harta néven szerepel az oklevelekben. A tatárjárás után lakatlanná vált, újbóli benépesítését gróf Ráday Pál kezdte meg 1723-ban evangélikus és
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református németek letelepítésével. Ebben az időben Harta gyorsan fejlődött,
azonban 1852-ben majdnem az egész település tűzvész áldozata lett.
A II. világháború után sok német családot költöztettek ki, és helyükre magyar családokat telepítettek a Felvidékről és a Délvidékről. A település népessége 3500 fő, a
fő megélhetést a mezőgazdaság biztosítja.
Hartán 2002-ben egy 20 hektáros területen bronzkori, avar, kora Árpád-kori, valamint XII–XIII. századi településmaradványokat, és egy X. századi temetőt tártak fel a régészek. A feltárási munkálatokat a Kalocsai Múzeum kezdte meg, majd
bekapcsolódott a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete és az MTA
Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézete is. A temetőt teljes egészében feltárták. Az idetemetkezők jó anyagi helyzetűek lehettek, amiről a díszes ruházat és az
ékszerek árulkodnak. 22 sírt tártak fel, a leggazdagabból több mint 150 ezüstékszer került elő. Az akkori szokásoknak megfelelően a halott mellé eltemették egykori lovát is. A feltárás során genetikai vizsgálatokat is végeztek, melyek érdekes
eredményeket mutatnak.
A honfoglalás kori temetőkre általában jellemző, különösen az ilyen kis sírszámú temetőkre, hogy egy-két család tagjait temetik hosszabb távon egy temetőbe.
Azonban itt megállapították, hogy a halottak nem voltak egymással rokoni kapcsolatban.
Harta a Duna-Tisza közti síkság nyugati oldalán fekszik, területe a Kalocsai-Sárköz
és a Solti síkság része. Védett terület a hartai Duna-ág és környezetében lévő ártéri
erdők, valamint a miklai tájvédelmi körzet, amely a Duna-völgy egyik legszebb szikes pusztája. A 6241 hektáros terület a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozik, hazánk egyik legnagyobb összefüggő meszes-szódás szikes területe. Miklapuszta 1993
óta védett, legkülönlegesebb része Szentkirály, ahol változatos domborzati formák,
ún. szikpadkák alakultak ki, amelyek az esős időszakok után visszamaradt szikes
mocsarak, szikes gyepek között keletkeznek. A változatos domborzati formák hatására erősen mozaikos élőhelyek alakultak ki.
A szikes táj madárvilágában kiemelkedő jelentőségű a széki lile, melynek itt található
hazánkban a legnagyobb egyedszámú állománya.
A Duna-part és a közelben lévő tavak és csatornák kiváló horgászási lehetőséget biztosítanak, ezen kívül a település a vadászat kedvelőinek is kedvelt úticélja a környék
gazdag vadállománya miatt.
Látnivalók Hartán
Harta a legjelentősebb hazai bútorfestő központok közé tartozik. Érdemes ellátogatni a helyi hagyományokat őrző Nemzetiségi Tájházba, ahol hartai festett, virágos bútorokat, valamint hartai népviseletet és gazdálkodási eszközöket bemutató kiállítás látható. A ház udvarában őrzik a település közelében előkerült római kori köveket, illetve megtekinthetőek a jellegzetes, német telepesek által készített faragott
fejfák. A kiállításoknak egy XIX-XX. század fordulóján épült, jellegzetes alföldi parasztház ad otthont (Templom u. 62.). A Tájház alapítója és első gondnoka Rétfalvi
Teofil német nyelvtanár volt, jelenlegi tulajdonosa a Helyi Települési és Német Kisebbségi Önkormányzat. A műemlék jellegű épület 1967 óta kiállítóhely, 1975 óta
országos intézmények között számon tartott Nemzetiségi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény. Az épületet 2002-ben felújították, és 2006. augusztus 20-án avatták
újra. A másik múzeumnak (Templom u. 52.) egy 1848-ban épült parasztház ad otthont, mely régi berendezési tárgyakat, népi textíliákat és a hartai népviselet relikviáit
őrzi. Udvarában pedig a temetőből begyűjtött sírkövek, fejfák, és a XX. század elejéről származó földművelési eszközök láthatóak.
Az evangélikusok 1759-ben építették fel első imaházukat, melynek helyén 1798-ban
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emeltek templomot. A klasszicizáló késő barokk evangélikus templomot 1973-ban
újították fel, a gyülekezet fennállásának 250. évfordulója alkalmából.
A római katolikus templom Möller Károly tervei alapján épült. 1943-ban szentelték
fel Szent István tiszteletére.
A református templom klasszicista stílusban épült 1836-38 között. 1862-ben tűzvész áldozata lett, majd újjáépítették.
A polgármesteri hivatal előtti téren az I. világháborús hősök tiszteletére állítottak
emlékművet, a temetőben pedig a II. világháborús emlékmű látható, melyet 1992ben emeltek.
Harta Állampusztán található az eklektikus stílusú Wagner-kastély, melyet Wagner
Pál földbirtokos építtetett. A kastély köré épült meg az Állampusztai Országos Büntetés Végrehajtási Intézet. Az 1867-es Kiegyezés után az igazságszolgáltatás reformjaként elfogadtak egy olyan törvényt, amelynek célja, hogy a három évet meghaladó
fegyház büntetésre ítéltek a szabadulásukat megelőző időszakban szabadabb körülmények között éljenek, és földművelési munkát végezzenek. Az intézet létrehozását
Wagner Pál kezdeményezte abból az okból, hogy 13 évet ült börtönben, mert agyonlőtte feleségét, amikor egy váratlan hazaérkezésekor rajtakapta egy másik férfival.
Kiszabadulása után gyermekei azonban nem fogadták el, és ezért a földbirtokos végrendeletében a Magyar Államra hagyta birtokát, hogy ott az Igazságügyi Minisztérium büntetés végrehajtási intézetet létesítsen.
A zarándokút fejlesztését szolgáló dél-alföldi projekt keretében Hartán az eurovelo
kerékpárút mellet a sportpályánál épült zarándokszállás és zarándok pihenő, illetve megvalósult a helyi kegyeleti park felújítása egy honfoglalás kori emlékmű elhelyezésével.
Dunapataj
Dunapataj már a bronzkorban lakott volt, amit a közelben feltárt bronzkori telep
maradványai bizonyítanak.
A honfoglalás idején a területet, úgy mint a Duna középső szakaszát, Árpád törzse
foglalta el. A település ebben az időben kapta nevét egy „Pata” nevű előkelőségről,
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aki valószínűleg Géza fejedelem kortársa élt. A község első írásos említése 1145-ből
származik, majd Pataj többször felbukkan az oklevelekben. Pataj a középkorban
Fejér vármegye solti székéhez tartozott, 1409–1872 között mezővárosi jogú település.
Különös módon a török hódoltság nem pusztulást, hanem felemelkedést jelentett
a település számára, ugyanis a környékbeli kisebb falvak lakói ide menekültek be.
Emellett Pataj mezőváros Solt mellett a környék egyik gazdasági központja is volt.
A kalocsai érseki hatóság ellenőrzésének megszűntével a reformáció gyorsan terjedt
a környéken, így Pataj is reformálódott. Pataj időlegesen református püspöki székhely is volt. A katolikusok csak a XVIII. század középső harmadában kezdtek megtelepedni Patajon.
1919-ben Dunapatajiak elsők között tiltakoztak a kommunista diktatúra ellen, amit
Szamuely Tibor és különítményesei számoltak fel véres harcok árán. A község északi részén lezajlott Dunapataji Csata és a bevonuló vörös terroristák áldozatainak száma több mint 60 fő volt. A helyi lakosok a Közös temetőben, az áldozatok tömegsírja
fölött álló emlékműnél gyásznap keretében emlékeznek meg minden év június végén.
Látnivalók Dunapatajon
A főutcán található a település képét alapvetően meghatározó épület, a Pataji Múzeum, amelynek főépülete az 1937-ben, századfordulós „erdélyi” irányzatban épült
unitárius templom. Az épület eredetileg gabonaraktár volt, majd az unitárius gyülekezet megvásárolta és Szinte László tervei alapján átalakította. Az unitárius hitközség megszűnése után a fatornyos templomot 1982-ben avatták fel múzeummá, itt kapott helyet a Pataji Múzeum gyűjteményeinek jó része. A volt templom különleges
templomhajója, mint kiállítóterem és közösségi tér, különböző kulturális események
helyszínéül is szolgál. Egyébként a Pataji Múzeum 1962-ban nyitotta meg első épületét, egy népi műemlék parasztházat; amelynek első látogatója Kodály Zoltán volt.
A református templom a XV. század elején épült gótikus stílusban. Gótikus stílusáról árulkodnak nagyméretű csúcsíves ablakainak maradványai. A templomot az idők
folyamán többször átalakították, bővítették, tornya 1773-ban épült, 1861-ben eklektikus stílusban újították fel. A templom és környezete műemlék, a toronyban lévő óra
ipari műemlék.
A katolikus templom Nepomuki Szent János tiszteletére épült 1761-ben, copf stílusban. 1934-ben különleges technikával bővítették Möller Károly budapesti mérnök irányításával. A templom szentélyét leválasztották a templomhajóról, és közel 10
méterrel arrébb húzták görgők és csigás szerkezetek segítségével. A köztes rész fölfalazásával növelték a templomtér nagyságát. Magyarországon ez volt az első épületelhúzás. A templomot a bővítés után a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték föl.
Árpád-kori templomrom a Szent Tamás dombon: A község külterületén található
magaslaton 1999-ben és 2002-ben Székely György, a kecskeméti Katona József Múzeum régésze végzett ásatást, amely során középkori templomromot és temetőt tárt
fel. A félköríves szentélyvégződésű Árpád-kori templom a XIII. században épülhetett és a török hódoltság idején pusztult el. A templom megmaradt alapfalai az ásatás után visszatemetésre kerültek, így nem láthatók. A dombon kereszt és tájékoztató tábla van.
A klasszicista stílusú „Városháza” műemlék épülete a XIX. század elején épült, és ma
is eredeti állapotában látható. Érdekességként megemlíthető, hogy 2010-ben az épület felújításakor megtalálták a korábbi pataji városháza 1746-os mestergerendáját.
A község forgalmi csomópontjában nagyméretű impozáns iskola tárul az utazó elé.
Dunapataj és a szűkebb környék kulturális értelemben vett központja az 1926-27ben épült polgári iskola, ami az államosítás után általános iskola lett. Az általános
iskola előtt álló Kossuth szobrot 1894-ben, Kossuth Lajos halálának évében állítot-
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ták, Magyarországon másodikként. Felavatásán Kossuth Lajos fia, Kossuth Ferenc
is részt vett.
A Kodály Zoltán Művelődési Ház Bács-Kiskun megye egyik legnagyobb művelődési háza. Alapkövét 1962-ben Kodály Zoltán rakta le, majd 1966-ban ő avatta fel az
épületet. A zeneszerző az avatási ünnepségen mondta el élete utolsó nyilvános beszédét, ami szellemi végrendeletének is tekinthető. Az épületet az elmúlt pár évben teljesen felújították, itt működik a sportegyesület, a községi tűzoltó egyesület, itt kerülnek megrendezésre a nagyobb községi programok. Itt került berendezésre a zarándokút fejlesztésének keretében egy néprajzi kiállítás.
Néprajzi érdekességek a református temetőben álló faragott, embert formázó fejfák.
Dunapataj–Szelidi-tó
A Magyar Zarándokút egyik különleges pontja található itt. A Szelidi-tó nevét a tó
partján fekvő „Szilid” nevű egykori középkori faluról, illetve a tó dél-keleti partján
elterülő Szelid pusztáról kapta. A környékbeli közbeszédben sokan még ma „Szilid”nek nevezik.
Egy időben Bakodi tóként is emlegették a közeli, szintén középkori Bakod falu után.
A tó nevét legenda is magyarázza. E szerint a Szelid-tó neve egy csatával kapcsolatos,
amelyben a magyar csapatok a tó vizébe szorították a törököket, majd nevetve mondták a fuldokló ellenségre: „Szelidülnek már!”.
A kiváló természeti adottságoknak köszönhetően a tó környéke már évezredek óta
lakott. A Szelidi-tó partján bronzkori (Kr. e. 2100–Kr. e. 800) település és temető
nyomait fedezték fel. A közeli Bödpusztán is igen értékes régészeti leletek kerültek
elő. A több arany ékszerből álló leletegyüttes tulajdonosa rangos szkír fejedelemas�szony, vélhetően Edika szkír király felesége volt. (A szkír germán eredetű nép volt,
és Attila leghűbb szövetségeseként jött a Kárpát-medencébe. Edika fia Odoaker, aki
476-ban megfosztotta trónjától az utolsó nyugatrómai császárt és Itália királyaként
uralkodott haláláig.) A páratlan arany ékszerek, amelyeket a Nemzeti Múzeumban
őriznek, a hun kori Európa eddig leggazdagabb ékszeregyüttese. Később a VI. - IX.
századig avarok foglalták el a Szelidi tó környékét.
A honfoglalás korában a térséget Árpád fejedelem törzse szállta meg. Régészeti leletek bizonyítják, hogy honfoglaló magyarok is temetkeztek a Vár-domb környékén.
Schill Tamás leírásaiból tudjuk, hogy a tó keleti oldalán egy dombháton, a Várhe-
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Szelidi-tó, zarándok kápolna

gyen Solymos Ede, bajai néprajzkutató, múzeumigazgató végzett kutatásokat 1948ban és 1952-ben, majd Vadász Éva régész 1965-ben. E kutatások során megtalálták
az egykor itt álló kora-középkori telep, templom és temető nyomait. A Várhegy környékén volt a Szelid nevű falu, amit még a török adóösszeírások is említenek. Az egykor volt Szelid falura a mai üdülőterület házai ráépültek.
A középkorban Szelid egyike volt a számtalan kis falunak, amelyek behálózták a vidéket. Az 1560-ban készült török adóösszeírások 29 adófizető családot említenek.
Szelid falu a török korban elnéptelenedett.
A Szelidi-tónál álló Bencze-kastély egykor a környék egyik legtehetősebb birtokosának, Bencze Gábornak volt a tulajdona. A 20. század közepéig a kastélyt jelentős szőlőterület vette körbe és a kastély kertjében borospincék sorakoztak.
A Szelidi-tó nagyarányú fejlesztése az 1960-as években kezdődött el vállalati és
magánüdülők százainak építésével.
A Szelidi-tónál jól felszerelt, vízparti zarándokszállás és zarándok kápolna is várja
a megfáradt vándorokat, ahol akár több napot is pihenéssel tölthet el a zarándok.
A tó partján az első üdülő a kalocsai jezsuiták által létrehozott gyermeküdülő volt.
Az 1940-ben fölavatott modern üdülőben kis kápolna is működött, amelyben az
oltárkép az Útmenti Boldogasszony (Maria Della Strada) képe volt. A Fő utca
mellett a zarándokút fejlesztési projekt keretében épült zarándok kápolna fülké-
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A tó látképe a zarándokstéggel

jébe az eredeti oltárkép másolata került vissza, amelyet 2014-ben Puskás Antal
atya, pálos szerzetes áldott meg.
A kalocsai-síkságon található Szelidi-tó a Dunáról lefűződött morotvató. A tavat
a Duna vize mélyítette ki évezredekkel ezelőtt. A tó 5300 m hosszú, szélessége
100–200 m között mozog, átlagos vízmélysége 2-5 m, vízfelülete kb. 80 hektár.

Zarándokszállás a Szelidi-tónál

Vize nyáron jól felmelegszik, így fürdőzésre kiválóan alkalmas. Kialakulásának
következményeként hazánk legmélyebb vizű szikes tava. Vize a szikesekre jellemző sok nátrium-, kálium- és magnézium sók mellett jódot is tartalmaz. Gyógyhatású vízként régóta ismert. A középkorban is sebgyógyításra használták, ma
inkább idegrendszeri, pajzsmirigyzavarok és reumatikus bántalmak kezelésére ajánlják. A tó vizének jótékony gyógyhatását már a törökök is ismerték, óriási dézsákban hordták a vizet a közeli településekre, főleg Kalocsára. A tó gyógyító
vize más gyógyfürdőkkel ellentétben szagtalan.
A Szelidi-tó és közvetlen környezete 1976 óta természetvédelmi terület, amelynek
A tó látképe
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kiterjedése jelenleg mintegy 360 hektár. A tó vízének kémiai sóösszetétele,
mikroszkopikus növény- és
állatvilága egyedülálló és
rendkívül ritka, növényi
gazdagságával a Kiskunsági Nemzeti Park egyik
gyöngyszeme. (Vizében korábban több mint 400 algafajt találtak, s a kék algák Pihenő zarándokok a nádasban
29 faja között négy, máshonnan korábban nem ismert faj került elő. A tó keleti partján lévő tanösvény mutatja be a természeti különlegességeket.)
A Szelidi-tó országos hírű, kiváló horgászhely, amelynek halfaunája rendkívül változatos. Több rekordfogást regisztráltak a területen. A tó végében, a szikes puszta mellett található a Kékesi és Kapaszkodó rét, ahol a tó vízpótlásához szükséges vízmennyiség pihentetése történik. A tó két partját elegyes tölgyerdő borítja.
Számos védett növényfaj él a tó környékén a pusztagyepeken, a láp- és mocsárrétek
maradványain, rendkívül változatos madárvilággal.
A tó nem csak természeti, hanem turisztikai szempontból is jelentős, a Dél-Alföld
egyik legkeresettebb üdülőhelye, amit sokáig Bács-Kiskun megye „Kis Balatonjaként” emlegettek.
A Szelidi-tótól keletre terült el az egykori Szentkirály, amely a kalocsai érsekség nemeseinek faluja volt. A Szelidi szikes puszta határában, mintegy 3-4 kilométerre keletre a tó melletti üdülőterülettől, egy kőoszlop régi iskola helyét mutatja. Ez az emlékoszlop jelzi az egykori virágzó, Szentkirály nevű település központját az utókor
számára. A fehér oszlopon egy fekete tábla tájékoztat a következőkről: „Az emlékművet e helyen tanuló diákok állították, emlékeik megőrzésére. Az iskola és a benne lévő
rk. kápolna 1936-ban épült, és 30 évig működött. Kb. 1400 diákja volt az iskolának.
Első tanítója Engelth György. Kívüle 10 tanító és lelkész oktatta a tanulókat. Köszönjük! Szentkirály, Örjeg, Mikla és Szelid volt
A szentkirlyi emlékmű
tanulók. ”
Az emlékoszlop környékén településnek
már a nyoma sem látszik. Szinte hihetetlennek tűnik, hogy a pusztában álló, magányos kőoszlopot körülölelő mezőn egy település főtere és annak legfontosabb épületei álltak itt egykor.
A török hódoltság ideje alatt egy földvárat építettek a területen, ami feltehetőleg
a Kalocsától keletre vezető kereskedelmi útvonalat, illetve az őrjegi átkelőt védte.
A középkori Szentkirály falu, a várral együtt, elpusztult.
Szentkirály földjét később fele részben Pataj, fele részben a Kalocsai Érsekség birtokolta és használta. A XIX. század második felében indult meg a tanyák építése a pusztán, amelynek csúcspontja a XX. század közepén, a téeszesítés előtt volt.
Dunapataj keleti pusztáin (Szelid, Szentkirály, Őrjeg) több százan éltek. Szentkirályon 1936-ban iskolát építettek, amelyben kápolna is működött.
A pusztai tanyákat a téeszesítés folyamatosan felszámolta. A tanyai lakosság száma csökkent, majd 1966-ban az iskolát is bezárták és lebontották. Emlékét a kőoszlop jelzi.
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11. szakasz

11. szakasz
Szelidi-tó–Gombolyag–Kalocsa
Távolság: 14,3 km
Köztes távolságok:
Szelidi zarándok kápolna
Gombolyag, Hősi emlékmű, pihenőhely
Zarándokszállás (Kalocsa városközpontja)

0,3 km
5,9 km
14,3 km

Útleírás
Az előző hosszú etap után egy rövid következik. Van idő a készülődésre, a környékkel való ismerkedésre.
A tóparti zarándokszállástól a zarándok kápolna felé indulunk el, ahonnan a Benczekastély felé fordulunk. A kastélyt megkerülve nekivághatunk az alföldi szántóföldek között vezető földutaknak, ahol az útjelzések a lehetőségeknek megfelelően a
fordulóknál, útkereszteződéseknél találhatóak. A következő kis pihenőt az ország
legkisebb falvai közé tartozó Gombolyagon tarthatjuk, ahol már csak egy-két házban laknak emberek. Kíváncsi vagyok, hogy a kis falu életére néhány évtizeden belül lesz-e olyan hatással a Magyar Zarándokút, mint Spanyolországban az elnéptelenedett Foncebadón településre az El Camino, amely a zarándokútnak köszönhetően éledt újjá.
A Hősi emlékműnél Kalocsa felé fordulva egy kis csatorna (kanális) mellett haladhatunk az ezeréves város, érseki székhely központja felé. A főszékesegyház (nagytemplom) tornyai már messziről látszanak, mutatják az utat. A rövid szakasznak köszönhetően lesz idő várost nézni, pihenni, az esti misén részt venni. Kalocsán dönthetünk, hogy bevállalunk-e ismét egy kis kitérő utat Homokmégy, Hajós, Dusnok irányába vagy Fajsz felé fordulunk.
Gombolyag
A picinyke zsák településnek néhány évtizede mintegy 100-200 lakója volt. Mára
a közigazgatásilag Szakmárhoz tartozó településrésznek mintegy 10-20 lakója van.
Ennek ellenére a piciny faluban hősi emlékművet állítottak az 1944-ben agyonlőtt
honvédek emlékére. Az emlékművet egykori általános iskolai osztálytársam, Szabó

II. világháborús emlékhely
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Jenő helyi családi gazdálkodó építtette. Megtisztelő felkérése alapján készítettem el
az emlékmű terveit.
A falu szélén lévő kis dombon, a II. világháború idején itt őrségben álló, szovjet csapatok által kivégzett minden honvéd emlékére egy kereszt került elhelyezésre. Mármár több a kereszt a kis dombon, mint a település lakóinak száma. Pedig a patinás homlokzatú, sajnos gyorsan romló állagú parasztházak egy korábbi pezsgő falusi élet hirdetői.
Bíztató jel a falu szempontjából, hogy a Gombolyag Alapítvány rendszeresen rendez
nyári tábort gyermekeknek és a faluba fiatal pár is költözött. Talán a zarándokút működése, a zarándokok megjelenése is segít a településrész elnéptelenedésének megállításában és a falucska újjászületésében.
A Magyar Zarándokút dél-alföldi projektje keretében Gombolyagon zarándok kapu
került kihelyezésre.
Kalocsa
Kalocsa a Duna-Tisza-köze legrégebbi városa, a Kalocsai-Sárköz központja. A település területén talált legrégebbi lelet az őskorból származik. Kalocsa területe a honfoglalást követően Árpád fejedelem egyik szálláshelye volt. Mivel a környékén volt
több Árpád-fi szállásterületének közös határa, Kalocsa fontos családi tanácskozó helye volt az Árpád nemzetségnek. 1002-ben Szent István megalapította a Kalocsai Érsekséget, és Kalocsa a magyarországi katolikus egyház második számú központja lett
Esztergom után. Ebben az időben épült a székesegyház, az érseki rezidencia és a vár.
Az 1080-as években Szent László király az egyházmegye jobb kormányozhatósága
érdekében a mai Vajdaságban található Bácsban megalapította az érsekség második
központját. A középkorban a kalocsai érsekek többet tartózkodtak Bácsban, mint
Kalocsán, ami lelassította Kalocsa fejlődését. Győri Saul érseksége idején indult újra
nagyobb fejlődésnek a település, mert az érsek állandó székhelyéül Kalocsát választotta. Az érseket Kalocsán temették el, koporsója a főszékesegyház 1910-12-ben történő restaulásakor került elő.
1543-ban a törökök elfoglalták
a települést, és a lakosság egy része elmenekült, az egyházi intézmények pedig elköltöztek. Kalocsát ekkor faluként tartották
nyilván. A török időkben Kalocsa náhije (kisebb közigazgatási
egység) lett, a gazdasági központ
szerepet azonban Dunapataj töltötte be, Kalocsa kisebb alközpont volt. A török uralom megviA régi és új székesegyház alaprajza
selte a várost, lassú fejlődés a törökök 1686-os kivonulását követően kezdődött. Az érsekség csak
az 1710-es évek elején tért vissza,
és ekkor megindult a város újbóli fejlődése. 1713-ban a település visszakapta mezővárosi kiváltságait. Ebben az időszakban
kezdődött meg a fűszerpaprika termelés, melynek első írásos
nyomai 1748-ból származnak.

A 2. főszékesegyház rajza
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A harmadik székesegyház mai állapota
A XVIII. század közepétől a szellemi élet fejlődése volt jellemző: iskolák, egyházi intézmények alakultak, és újra felépítették a török időkben elpusztult épületeket.
A XIX. században több csapás érte a várost: többször pusztított árvíz és tűzvész a településen. A károk helyreállításakor a településszerkezet jelentősen átalakult.
A mára világhírűvé vált kalocsai fűszerpaprika és népművészet az 1930-as években
indult világhódító útjára. A tarka virágú kalocsai hímzést, a népviseletet a Kalocsán
és kalocsai szállásokon élő katolikus pota néprajzi csoport teremtette meg.
Látnivalók Kalocsán
A barokk és copfstílusú épületekkel szegélyezett Szentháromság téren megcsodálható az egyházi barokk építészet egyik legkiemelkedőbb alkotása, a Főszékesegyház. Kalocsa első székesegyháza Asztrik érsek idején, 1010 után épült. A ma látható
negyedik székesegyház építését Gróf Csáky Imre bíboros kezdeményezte 1735-ben,
de az építkezések csak 1754-ben fejeződtek be. 1795-ben egy villámcsapás következtében a főszékesegyház egy része leégett, így mai formáját csak 1800-ban nyerte el.
Az 1686-ban kivonuló török seregek által felgyújtott középkori érseki vár maradványaira épült 1776-1799 között az Érseki kastély, melynek terveit Patachich Ádám érsek a nagyváradi püspöki palota mintájára készíttette el. A kastély keleti szárnyában
kapott helyet a Főszékesegyházi Könyvtár, amely a Kárpát-medence legnagyobb egyházi könyvtára. A ma már 177 000 kötetet őrző gyűjtemény Patachich Ádám érsek
magánkönyvtára és a káptalani könyvtár összevonásával jött létre a XVIII. században. A nyugati szárnyban található az Érseki és Főkáptalani Levéltár, az érseki hatóság hivatalai és az érseki rezidencia.
Az Érseki kastély kertjét az 1790-es években Kollonich László érsek kezdte el építeni. A XIX. század végén a park hátsó részét megnyitották a kalocsaiak előtt, így kiváló lehetőséget biztosít egy kellemes sétára az arra járóknak.
A Főszékesegyházzal szemben lévő, Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium Kollégiumának copfstílusú épülete Patachich Ádám érseksége idején
épült. Az 1950-es években egy rövid ideig itt működött az érseki iroda, majd a honvédség hivatalának és tiszti szállónak adott otthont. Később az épület visszakerült
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Egykori érseki papnevelde
az egyház tulajdonába, és egy ideig nyugdíjas papi otthon működött benne, 2000-től
pedig a Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kollégiumának ad helyet. A Szent
István templom a város második legnagyobb temploma. Kunszt József építette a jezsuitáknak neogótikus stílusban. A templom mellett található az egykori jezsuita
rendház és a Szent István Gimnázium. A jezsuiták 1860-1948 között működtetett
intézménye, és a korszak legnevesebb középiskolái közé tartozott.
A Viski Károly Múzeumban (Szent István király út 25.) tíz féle gyűjtemény látható.
Néprajzi gyűjteményének legértékesebb része a kalocsai népviseletet és népművészetet bemutató textilgyűjtemény. Régészeti gyűjteménye Homokmégy-Halom avar- és
honfoglalás kori temetőjéből előkerült emlékeket is őriz. Emellett az ásványokat, kalocsai érmeket, történeti dokumentációkat, fotókat bemutató kiállítása is értékes. Az
itt található könyvtár több mint tízezer kötetet őriz, melynek nagy része történeti,
helytörténeti, néprajzi jellegű.

Kalocsa, Népművészeti Ház
A Népművészeti Háznak (Tompa M. u. 5.) otthont adó épületet Gábor Lajos festőművész hagyatéka. 1955-től kiállítóhelyként működött a Népművészeti és Háziipari Szövetkezet kezelésében. A ház kertjében Kátay Mihály tűzzománc művész
Délibába című alkotása látható, melyet 1978-ban avattak fel. A paraszti életet és a
kalocsai népművészetet bemutató kiállítás látható az épületben.
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Kalocsa népművészeti motívum

A Schöffer Miklós Gyűjteményben látható hang- és fényjeleket adó, mozgó térformák egyik első készítője volt a kalocsai születésű, külföldön is ismert művész,
Schöffer Miklós, akinek az autóbusz pályaudvar előtti téren is megcsodálható egyik
műve, a Schöffer torony. A fénytorony 1982-ben készült, váza 4 darab 23 méter magas acéloszlop, melyek között fényszórók találhatóak, amelyek 49 darab forgó tükörre vetítik a fényüket. A fényszórók be- és kikapcsolását, valamint a tükrök forgását hangérzékelők és számítógép közvetítésével a torony melletti gépjárműforgalom
zaja irányítja. A torony már 20 éve nem működik, az Önkormányzat a Kalocsa Szíve
Program keretében tervezi felújítását.

Kalocsa, temetői kálvária
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Kalocsa legrégebbi épített emlékei közé tartozik a temetőben látható kálvária, mely
a XVIII. század első felében épült, és eredetileg a Kossuth Lajos utcában, a kórház
helyén álló kálváriát, 1925-ben a temetőbe telepítették át.
Kalocsán a Kossuth Lajos utcában, a Városi Könyvtár előtti részen került felállításra a Magyar Zarándokút és a spanyol El Camino rokonságát kifejező, Kalocsa váro
sának adományozott kagyló szobor. A gránitból faragott kagyló szobrot 2010 szeptemberében hoztuk Galíciából, amelyet Santiago de Compostelában a Szent Jakab
katedrálisnál szenteltek meg.

A Gallíciában készült, Santiago de Compostelában megszentelt kagylószobor
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12. szakasz
Kalocsa–Bátya–Fajsz
Távolság: 17 km
Köztes távolságok:
Kalocsa, temetői kálvária
Bátya, büfé
Fajsz, zarándokszállás (Duna-parti egykori révház)
Szent László dunai híd

1,9 km
7,5 km
17,0 km
26,8 km

Útleírás
Kalocsáról nem kell sietnünk, ha a fajszi irányt választottuk, hiszen ismét rövid,
pihentető etap következik. Útba ejtjük a temetői kálváriát, amelyet jelenleg meglehetősen romos állapotában, de hamarosan felújítva nézhetünk meg. Az első pihenőt a következő faluban, Bátyán javasolt tartani a főút melletti büfénél, mely reggeliző helyként is szolgálhat.
Bátya után térünk vissza a Duna árvízvédelmi töltésére, és a Fajszon lévő zarándokszállásig mehetünk rajta. A zarándokszállás a Duna-parton található az egykori révátkelő épületében. Fajszon nyugodt körülmények között pihenhetünk,
moshatunk és megnézhetjük a falut, a központjában a magyar századfordulós építészet helyi remekműveit (a templomot és a faluházat). Ha délután időnk engedi,
járjuk be a települést. Akkor másnap, a Duna-parti töltésen korán reggeli indulással vághatunk neki egy hosszabb etapnak.

Duna-part

Bátya
A község első írásos említése egy 1061-ből származó adománylevélben olvasható,
amikor I. Béla Bátyát a szekszárdi apátságnak adta.
A török hódoltság idején a lakosság elszegényedett, egy részük elmenekült. A XVIII.
század elején a betelepülő rácok népesítették be újra a községet, és a régi magyar lakosság egy része is visszatelepült. A rác és a magyar hagyományok keveredésével alakult ki a sajátos bátyai kultúra.
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Kalocsa–Bátya–Fajsz

Bátyán a paprikatermelés és
feldolgozás nagy múltra tekint vissza. 1891-ben itt építették meg a világ legnagyobb
paprikaőrlő malmát, és a község a Kalocsai-Sárköz legnagyobb paprikaőrlő települése
volt. Az államosítást követően
azonban leépült a paprikafeldolgozó ipar, és jó ideig csak a
házi feldolgozás vitte tovább a
hagyományt. Az utóbbi években új vállalkozásként létesült paprikafeldolgozó, amelynek központi telephelyén egy
Paprika Múzeumot is működtetnek.
Nepomuki Szent János szobra

Az árnyék nyomában
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Látnivalók Bátyán
A népi építészet emlékeit máig őrző Bátyán található XVIII. századi Nepomuki
Szent János-szobor helyén egykor híd állt, alatta egy vízfolyással.
A település központjához közeledve a barokk stílusú, Kisboldogasszony tiszteletére
felszentelt római katolikus templom tornya tűnik fel.
Bátya számára az I. és a II. világháború is nagy emberveszteséget jelentett. Az áldozatok emlékét a Hősök kertjében felállított emlékmű őrzi.
Fajsz
Fajsz Ősmagyar, Árpád-kori település. Nevét Árpád egyik unokájáról, Fajszról
kapta, akinek itt volt szálláshelye. Első írásos említése az 1061-ből származó szekszárdi bencés apátság okleveleiben olvasható. 1239-ben Fajsz lakói IV. Bélától
kaptak egyházi nemesi kiváltságot.
1241-ben a tatárok nagy pusztításokat végeztek a településen, ami ennek ellenére
nem néptelenedett el. A lakosok nagy része a közeli erdőkben, bozótosokban átvészelte a pusztítást, és a falu eredeti helyén újraépült.

Fajsz, katolikus templom
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Fajsz, katolikus templom

A XV. század elején kezdett működni a Fajszi-Szék, mely a szekszárdi apátság
prediálisainak peres ügyeit intézte.
A török hódoltság idején Fajsz nem pusztult el, sőt lélekszáma gyarapodott, mert
a környékbeli elpusztult települések lakosai ide menekültek.
A községet a XIX. század második felében többször pusztították hatalmas tűzvészek, melyek során a lakóházak többsége megsemmisült. Az újraépítés során alakult ki a falu mai elrendezése.
Látnivalók Fajszon
A századforduló idején épült neoromán stílusú római katolikus templomot Szent
István tiszteletére emelték 1910-ben. A mögötte lévő területen állt a község régi
temploma, mely 1750-ben épült, majd 1908-ban egy villámcsapás következtében
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leégett. 1909-ben kezdték el felépíteni az új templomot Petrovácz Gyula és Föerk
Ernő tervei alapján. 1910 szeptemberében csendes szentmise keretében áldották meg
a templomot. A templom megépülésében nagy szerepet vállalt a falu akkori plébánosa Gregorits Mihály, aki sajnos nem érhette meg, hogy szentmisét mutasson be az új
templomban.
A templom eredeti három harangját egy bajai harangöntő készítette, melyek az első
világháborúban eltűntek. A jelenlegi nagy és lélekharangot 1975-ben öntötték, az
elmondások szerint, Vörös István plébános közbenjárásával. A templom ablakai
Antik katedrál üvegből ólomkerettel készültek. A főoltár Szent Istvánt ábrázolja,
ahogy felajánlja a koronát a Mária ölében ülő kis Jézusnak. Az orgonát Angster János
tervezte, a nagyméretű szobrok Máriahegyi János szobrászművész alkotásai. A freskók Dési Németi Miklós Festőművész munkái.
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A kalocsai levéltárban található tervező mérnök levele alapján: „A templom építészeti terve szerkezetileg jól átgondolt, könnyen áttekinthető egy hajós 3 mezőre osztott alapterülettű, a jobb és bal oldalon egy-egy kereszthajóval, melynek előrészén az
oldal bejáratok a hátsó részén pedig egy-egy mellékoltár található.”
A tervező figyelt arra is, hogy a templom túl hosszú ne legyen, így a szentmise vagy
szentbeszéd alkalmával a hívők minden szót a templom legtávolabbi részéről is megértettek. A templom földszintje több száz hívő befogadására alkalmas, a chorus külön 70 hívő elhelyezésére szolgál.
A templommal szemben megcsodálható a szintén századfordulós építészeti hangulatú Községháza. A két épület feltehetően ugyanazon építész tervei szerint készült,
csodálatos harmóniát áraszt egymás mellett a szakrális és polgári funkciójú alkotás.
A Községházával szemben, 2000-ben állították fel Fajsz fejedelem emlékművét. A
temetőben található a Fájdalmas Szűz Mária-kápolna, mely 1896-ban épült a hívek
adományaiból.
A település környékén található nagyon jó minőségű szántóföldeknek köszönhetően
nagyon komoly terményfeldolgozók is alakultak a településen. Ezek közé tartozik az
a családi vállalkozás is, amely szántóföldi ökológiai gazdálkodást végez és bio zöldség-, fűszer-, gyümölcs termékeket állít elő.
A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztése keretében épült át az egykori RÉV-ház zarándokközponttá. A betérők lehetőséget kapnak a zarándokút teljes szakaszának virtuális bejárására egy interaktív bemutató segítségével, és megtekinthetik a dunai kisszerszámos halászatot bemutató állandó kiállítást is. A zarándokközpont alkalmi kiállítások helyszínéül is szolgál.
A településen kialakított témaparkban Árpád-kori fejedelmek kőfaragású szobrai
láthatóak.
A templom körül zarándok park került kialakításra, a horgásztó mellett pedig pihenőhely fogadja a zarándokokat, illetve zarándok kapu is elhelyezésre került.
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Kalocsa–Homokmégy–Császártöltés–Hajós–Dusnok
Távolság: 61,3 km (két napos kitérő)
Köztes távolságok:

Halomi-hegy
Homokmégy római katolikus templom
Sármégyi templomrom
Császártöltési templom
Hajósi Pincefalu
Hajós, Szent Imre templom
Dusnok, Mária- (feketi) kápolna
Dusnok, római katolikus templom
Szent László dunai híd

8,3 km
12,5 km
14,9 km
26,8 km
32,6 km
35,3 km
47,7 km
51,7 km
61,3 km

Útleírás
Kalocsán ismét elágazik az út. A temetői kálvária után nyílik lehetőségünk arra, hogy
Homokmégy – Hajós – Dusnok felé forduljunk. Ez valójában kétnapi kitérőt jelent.
Kalocsáról kiérve már messziről látszik a helyiek által Halomi-högynek nevezett domb, a tetején álló földmérési háromszögelési toronnyal. Érdemes felmenni a
toronyba és szétnézni a környéken. Tiszta időben jól belátható az elmúlt napokban
megtett útvonal és az előttünk álló néhány etap is. A távolban feltűnik a Szekszárdidombság, sőt időnként a Zengő csúcsa is. Homokmégy és Hajós között a már megszokott alföldi táj vár minket. Kis csatornákkal, vízfolyásokkal szabdalt szántóföldek
között jutunk el a Duna egykori ágához, a Duna-völgyi főcsatornához, az Őrjeghez,
a helyiek által vörös mocsárnak nevezett területhez, majd Császártöltésen keresztül a Hajósi pincékhez. Hajósi szálláshelyünk közelében
érdemes egy kis időt eltölteni
a templomban és a város központjában. Itt megint dönthetünk arról, hogy másnap
egy rövidebb etapot választunk Dusnokig, vagy elhagyva Bács-Kiskun megye területét elmegyünk egészen a
Gemenci erdő peremén lévő
Keselyűsig. Ha Dusnoknál
továbbmegyünk, a Duna
töltésén érkezünk vissza a
zarándokút fő nyomvonalára.
A Szent László hídon átkelve,
a Duna szabályozását követően Tolna megyéhez került
Bogyiszló területére érkezünk. Déli irányba fordulva
hamar elérjük a Sió csatorna
töltését. A Sió-zsilipen átkelve belépünk a madárcsicsergéstől hangos Gemenci erdőHarangláb a Halomi-högyön
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be. Mintegy három kilométer után érkezünk meg a Keselyűsi Csárdához. Ha a Duna
hídjától Baja felé vesszük az irányt Dusnokon kell megszállnunk, mert zarándokszállás csak Baján vár minket.
Homokmégy és Halom
Homokmégy a Kalocsai-Sárköz középső részének keleti szélén található. A településtől nyugati irányban néhány kilométerre folyik a Duna, keleti részén pedig az Örjeg.
Itt található a Kalocsai-Sárköz legmagasabb része, a Halomi-hegy (106 m).
A területen őskori, kelta, szarmata, hun,
germán és avar népek is megfordultak.
A Halomi-högy környékén avar- és honfoglalás kori, Homokmégyen X–XI. századi sírokat tártak fel. Az Árpád-korban
udvarház volt a halom oldalában, amelyet 1061-ben I. Béla a szekszárdi apátságnak adományozott. Egy 1444-ből
származó oklevél Homokmegh-nek említi a települést.
Homokmégy a török időkben elpusztult.
Az elnéptelenedett falu határát a kalocsaiak bérelték, akiknek fő megélhetését
a földművelés biztosította. Homokmégy
a XVIII–XIX. században Kalocsa határához, szállásai közé tatozott, 1898-tól
önálló település. A településen máig je- A homokmégyi katolikus templom
lentős a hímző háziipar, illetve a vadászturizmus. Homokmégy kiemelkedő fontosságú a hazai régészeti kutatásban. 1938ban László Gyula avar kori temetőt tárt fel, aminek közelében honfoglalás kori sírokat találtak 1952-ben. Innen való a napjainkig egyedülállónak számító, rovásírásos
honfoglalás kori tegez.
A középkori Sármégy falu egykori templomának felkutatására, feltárására 2006ban a Viski Károly Múzeum pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz.

A homokmégyi, megújult kálvária

82

12. a. szakasz

A 2006-2007-ben végzett ásatások eredményeként előkerültek a templom maradványai, és a templom körül 316 középkori sír.
Látnivalók Homokmégyen
A falu római katolikus templomát 1878-ban, Szent Adalbert tiszteletére szentelték
fel. Mellette emlékművet állítottak a világháborúkban elesettek emlékére.
Romsics Imre múzeumigazgató, helytörténész részletes leírásaiból tudjuk, hogy
Homokmégyhez tartozó Szentegyházparton feküdt az egykori Sármégy falu.
2007-ben itt tárták fel a sármégyi templom maradványait. Az épület hossza kb.
16 méter, szélessége 5,3 méter.
A templom a XIII-XIV. században épült, melyet később bővítettek. A XVI. században a
török hódoltság idején pusztult
el. Tájolása ÉK-DNY-i irányú, a
szentély tengelye nem pontosan
keletre néz. Hasonló eltérés több
középkori templomnál is megfigyelhető. Ennek az a magyarázata, hogy az építkezést a védnökZarándokok fogadása Homokmégyen
nek választott szent ünnepén,
napfelkeltekor keletelték. A tájolásban észlelt eltérések tehát a Nap látszólagos égi mozgásának a következményei. A
templom körül 316 sírt, 5 gödröt, illetve egy csontkamrát találtak.
A templom nélküli szállások lakói kis kápolnákat, Mária-képeket, haranglábakat és
út menti kereszteket állítottak. 1814-ben Kalocsa legnépesebb szállása Homokmégy
volt. A Kalocsa környéki szállások közül egyedül Homokmégyen állítottak két, közterületen álló keresztet, az egyiket a Fölvégen, a másikat az Alvégen. A nagy népesség miatt a lakosság is két részre tagolódott; a fölvégiek a Fölvégi-, az alvégiek az
Alvégi-köröszthöz vonultak a körmenetek alkalmával. A Fölvégi-kereszt elpusztult,
így az alvégiek keresztjét Öreg-körösztnek is nevezik. Az öreg-kereszteket a XVIII.
század végén állították föl. Az alvégi Öreg-köröszt első ábrázolása egy 1858-ból származó térképlapon látható.

Zarándok kapu a templom előtti téren
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Az 1980-as évek végén áthelyezték a
keresztet a jobb megközelíthetőség
miatt az út közelébe. A XXI. század elejére a kereszt nagyon rossz
állapotba került, elkorhadt és majdnem kidőlt. A régi keresztfákat a
Viski Károly Múzeumba szállították. A régi motívumokat Czár János
és Romsics Lászlóné, a Népművészet mesterei segítségével Romsics
Imre múzeumigazgató faragta rá
az új keresztfákra. 2005-ben Bábel
Balázs érsek szentelte meg az új keresztet.
A település keresztjeinek egy része
mára eltűnt. Homokmégy legrégebbi, magán állítású keresztjét a Halomi-hegyen emelték 1822-ben. A fakeresztet azonban az 1950-es évek
elején, a homokbánya megnyitásakor elbontották. A birtok jelenlegi A homokmégyi Öreg-köröszt
tulajdonosa 2007-ben egy haranglábat épített a szomszédságában, a kereszt egykori helyén pedig a Halomból elszármazottak emeltek új jelet.
Az 1880-as évek elején az alsómégyiek egy Mária-képet építettek, melyet ereklyének
tekintettek a helyiek, főként az I. világháború után, amikor a halottakért imádkoztak
előtte. A képet többször felújították, legutóbb 2006-ban.
1880-ban állították fel a Nepomuki Szent János-szobrot Halomban, amely a II. világháború után eltűnt. A jelenleg látható szobrot 1998-ban, Homokmégy fennállásának 800., községgé alakulásának 100. évfordulóján avatták fel.
A Magyar Zarándokút dél-alföldi projektje keretében Homokmégyen újjáépítették
a régi temetőben található kálváriát, az Egészségház udvarán zarándok parkot alakítottak ki, Halom területén pedig zarándok pihenőt építettek. Ezen kívül zarándok
kapu is kihelyezésre került a településen.
Császártöltés
A település elnevezése a XVIII. század elejéről származik, középkori leleteket nem
találtak területén. 1743-ban alapította a falut Patachich Gábor kalocsai érsek. A néphagyomány szerint a település neve onnan ered, hogy I. Lipót császár az Őrjeg mocsarain töltést építetett, melyhez Németországból hoztak munkásokat, akik később
le is telepedtek a faluban. Egy másik monda szerint József császár építetett töltést a
mocsáron, mert egyszer kocsija elakadt a Kistói szőlőknél lévő völgyben. Egy harmadik változat pedig Mária Teréziához köti a falu elnevezését. A monda szerint Mária
Terézia kalocsai érseknél tett látogatása alkalmából az érsek Hajóson kastélyt építetett részére, és ekkor feltöltötték a Hajós felé vezető sáros utat.
A lakosság fő megélhetését ebben az időszakban a szőlőtermesztés biztosította.
A II. világháború nagyon megrázta a települést, a lakosság egy részét, közel 400 férfit és 10-15 nőt elhurcolták a Szovjetunióba. Többségük 1948–49-ben hazatért, de
72 fő elhunyt a lágerben. 1945-49. között a magyarországi németeket a kollektív bűnösség elve alapján kitelepítették és magyar lakosokat telepítettek be, de a sváb hagyományok máig fennmaradtak.
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Császártöltésen a szőlőnek ma is fontos szerepe van, a munkaképes lakosok több,
mint fele foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A településen közel annyi
borpince található, mint amennyi lakóház (kb. 1000 db).
A település a Kiskunság és a Sárköz határában épült. Legmagasabb pontja a 143 méter magas Boszorkányhegyen, legmélyebb pontja pedig a csatorna parton 93 méter
magasságban található. Altalaja agyag, felszíni talaja nagyrészt homok és tőzeg.
Császártöltés természeti értéke a Vörös mocsár, ahol egy tanösvényen keresztül a tőzeges mocsár jellemző életközösségeit és a löszpartok madárvilágát ismerhetik meg a
látogatók. A tanösvény hossza 2,5 km. A Csala csárda közeléből indul, és a tőzeg tavak közti töltéseken halad keresztül.
A Kalocsai-Sárköz egykor az ország álló- és folyóvizekben leggazdagabb területe
volt. A lecsapolások után azonban jelentősen megváltozott a táj arculata. Az egykor vízzel borított területeken ma már szántóföldek vannak. Ennek a gazdag vízi világnak a maradványa a ma látható védett lápvonulat, az Őrjeg, melynek középső része a Vörös mocsár. A mocsár a Kalocsai síkság legmélyebb részén fekszik, vízutánpótlását régebben a Duna áradásai, ma pedig a bácskai perem szivárgó vizei biztosítják. A területen több évtizeden át végzett tőzegbányászatnak köszönhetően tőzegtavak alakultak ki.
Látnivalók Császártöltésen
A falu településszerkezetének különlegessége az árterület szélén lévő löszpartba fúrt,
présházas pinceutcák. Császártöltés a Hajós-bajai borvidék része. A német lakosok
hozták magukkal a borkészítés ismeretét, már a község 1743-ból származó alapítólevelében is szerepel, hogy a terület
alkalmas szőlőtermesztésre, ezért a betelepülők kötelesek szőlőt is művelni.
Az alföldi homoknak köszönhetően a filoxéra elkerülte a területet. 1908-ban a
Császártöltési fehér borszőlők elsőrendűek voltak. A legkorábbi pincék a településen az agyagba vájt, boltozat nélküli
pincejáratok, ún. lyukpincék voltak, présház nélkül. Az első ilyen pincék feltételezhetően az 1740-es évek végén készültek. A XX. század elejétől présházakat is
építettek a pincékhez, ahol a szőlőfeldolgozás folyt. Ezek a pincék vertfalú, vályog
vagy vályog és tégla falazatúak, a II. világháborút követően viszont csak tégla pinCsászártöltési katolikus templom
céket építettek.
1754-ben emelték a település római katolikus templomát, azonban ez 1800ban már kicsinek bizonyult, így egy
új templomot építettek. A ma látható templomot 1923–25-ben emelték. A
templom egyetlen fából faragott szobrát,
amely Szűz Máriát ábrázolja, 1744-ben
a német betelepülők hozták magukkal.
Az 1998-ban megnyílt Sváb Tájházban
(Kossuth u. 166.) helytörténeti és néprajzi kiállítás látható. A kiállításnak ottCsászártöltési pincészet
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hont adó házat 1896-ban építette Walter Boldizsár és első felesége, Angeli Mária.
Az 1947-es kitelepítéskor a ház Mátyus Vince és családja tulajdonába került, majd
1996-ban Császártöltés önkormányzata megvásárolta Falumúzeum céljára. Az épület 2006-ban felújításra került, és kialakítottak egy emlékszobát is a császártöltési
svábok II. világháborús hőseinek és áldozatainak, valamint a kitelepítettek emlékére.
A Kossuth u. 167-ben található Teleház a helyi közösségi élet helyszíne, mely 1999ben nyílt meg. Az épület rendezvényeknek, kiállításoknak, tanfolyamoknak ad otthont, valamint tv stúdió működik benne. Ezen kívül sportcsarnok is helyet kapott
az épületben.
A templom mellett az 1890-es években Gallina Frigyes főjegyző építette a ma Közösségi Házként működő épületet. Az 1990-es évek közepére az épület annyira rossz állapotba került, hogy a lebontását tervezték. 2005-ben azonban mégis a felújítás mellett döntöttek, és azóta rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont.
Császártöltésen a dél-alföldi projekt keretében a település központjában új burkolatú zarándok sétány, térvilágítás, ivókút, zarándok pihenő, valamint tematikus szoborpark került kialakításra.
Hajós
Hajós évszázadokig a kalocsai érsekség uradalmához tartozott. Nevét valószínűleg onnan kapta, hogy első lakói a Duna
egyik ágán hajóval érkeztek.
A török időkben elnéptelenedett, majd
az 1720-as évektől a kalocsai érsek svábokat telepített a területre, és adókedvezményekkel ösztönözte őket a szőlőtermesztésre. 1946-ban 450 német családot telepítettek ki Hajósról, és helyükre felvidéki magyarok, valamint
püspöknádasdi és hidasi német családok
érkeztek. Városi rangot 2008. július 1-én
kapott. Jelenleg mintegy 3500 lelkes település.
Látnivalók Hajóson
A Hajósi Pincefalu 1300 présházával
Európa legnagyobb összefüggő pincefaluja. A présházak és az alattuk elhelyezkedő löszbe vájt pincék egyedülálló népi
építészeti értékek.
Talán itt látható legjobban, hogy a
Kalocsai-Sárköz peremén, e területen
húzódott valamikor a Duna medervonala. Emlékezve az elmúlt napokban megismert alföldi települések történelmére, hagyományaira, elgondolkodhatunk
a korábban már ismertetett nagy sziget
elméletén.
Hajós történelmi központja a Köztársaság tér barokk épületeivel. 1728ban épült a Szent Imre római katolikus templom. A templomban található, XVI. századból származó
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Szűz Mária-szoborhoz kötődő legendák szerint gyógyulások történtek a szobor előtt. A gótikus faszobor, melyet a község német telepesei hoztak magukkal, a Duna mente népeinek közös búcsújáró helye.
A templom bejáratával szemben található Nepomuki Szent János-szobra,
melynek szintén nagy tisztelete van.
A templom előtti parkban kapott helyet
az I. világháborús emlékmű, a II. világháborús emlékmű, az Oroszországba
elhurcoltak emlékműve, a kitelepítettek és az 56-os forradalom áldozatainak emlékműve.
Késő barokk stílusban épült a római katolikus plébánia a XVIII. század elején.
A templom mellett 14 Zsolnay kerámia
Hajós, Szent Imre templom
stáció vezet a kálváriához, melyet 1881ben emeltek.
1740-ben építette a kalocsai érsek, gróf Patachich Gábor az egykori érseki vadászkastélyt. 1766-ban gróf Batthyány József megbízásából gróf Grassalkovich Antal átépíttette a kastélyt. 1907-ben Haynald Lajos érsek árvaházzá alakította, 1954–1998ig pedig állami nevelőotthonként működött. A 2009-10-ben történt teljes körű felújítást követően megnyílt
az épületben a Hajósi
Érseki Kastély Látogatóközpont.
A kastélyhoz több történet, legenda kötődik.
Az egyik történet szerint a kalocsai érsek
Mária Teréziának építette a kastélyt, aki úgy
tervezte, hogy látogatást tesz a kalocsai egyházmegyében. A legenA hajósi érseki kastély
da szerint mindössze 6

Hajós, zarándokszállás
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Zarándokok Hajós és Dusnok között

hét alatt épült fel a kastély. Mária Terézia nyárra tervezte a látogatást, de kívánsága
az volt, hogy Kalocsától Hajósig szánon szeretné megtenni az utat, ezért az érsek sóval leszóratta a két települést összekötő utat. A látogatás azonban elmaradt. A helyiek úgy vélik, hogy a kastély két kapujának tetejét díszítő szobrok Mária Teréziát ábrázolják.
A felújítási munkálatok idején a kastély udvarán felfedeztek egy négy méter hosszú
titkos alagutat, amely a melléképület alá vezet, és egy kútban végződik, melyben ma
is található víz. A kút feltételezhetően az érseki konyha vízvételezését biztosította.
Az alagút is helyreállításra került, így lehetőség van látogatására.
Legendák több titkos alagutat is említenek Hajóson. Az egyik szerint a kastély pincéjéből a Nepomuki Szent János-szoborig is vezetett egy alagút, ahol a szobor alatt
négy kőbe vésett arc található, melyek a négy égtáj felé néznek. Ha valaki tudta, hogy
a kőbe vésett arcoktól hány lépést kell megtennie az égtájak felé, megtalálhatta az
alagút négy titkos lejáratának egyikét.

Dusnok, feketi-kápolna
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Hajóson a zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztési projektje keretében több
elem valósult meg. A Hajósi-pincéknél zarándok torony épült, amelyről nagyon szép
kilátás nyílik a városra. Hajós és a pincék között egy 4 kilométeres zarándok sétány
épült ki, amely mentén őshonos gyümölcsfákat ültettek Egy meglévő épület felújításával, átalakításával kialakításra került egy zarándokszállás, ahol zarándok kápolna
és zarándok kapu is fogadja a településen áthaladó zarándokokat.
Dusnok
A település első írásos említése III. Béla XII. századból szárazó adományleveléből
való. A török hódoltság idején a falu elnéptelenedett, újbóli benépesedése a törökök
kiűzését követően kezdődött. A XVII. század első felében Miskey János és Veres István birtoka volt, majd a század végén dalmáciai és boszniai rácokkal népesült be. A
településnek alapítólevele nincs, mert nem földesúri vagy királyi akarat miatt jött létre, hanem a rác családok megélhetést keresve érkeztek erre a területre. A XVIII. században a kalocsai érsekség birtokába került, és a népesség száma a betelepítéseknek
köszönhetően tovább nőtt. A század első felére a lakosság nagy része rác volt, az ide
települő magyarok pedig beolvadtak közéjük, így a század második felére Dusnok rác
faluvá vált. A lakosok száma a
XVIII. század közepén még
700 fő volt, a XX. század elején viszont már 3500 fő élt a
településen. A rác nemzetiségi hagyományok ápolását ma
is fontosnak tartják, így minden évben megrendezésre kerül a Rác Pünkösd nevű rendezvény.
A lakosság fő megélhetését a
mezőgazdaság biztosította. A
Duna rendszeres áradásai miatt csak a magasabban fekvő
földhátak szántóföldjei voltak
védettek, az ártéri erdőkben
sertést tartottak és fát termeltek ki. A sertéstartásnak igen
kedvező feltételeket biztosítottak a mocsári erdők, aminek köszönhetően messze földön híres sertéstartás alakult
ki a területen. Dusnok határában termesztették a környéken a legtöbb lent, erről kapta elnevezését a Lenes nevű
határrész. Ezen kívül a fűszerpaprika termelés is jelentős volt.
Dusnok jelenleg mintegy
3200 lelket számláló község.
A településnév szláv eredetű szó, a dusenik szóból ered,
melynek jelentése lélekválDusnok, katolikus templom
tó. Olyan szolgákat hívtak így,
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akiket a földesúr még halála előtt vagy végrendeletében szabadon engedett, vagy egyházi javadalmaknak ajándékozott szolgául azzal a feltétellel, hogy halála évfordulóján halotti tort tartsanak és gyászmisét mondjanak lelki üdvösségéért.
Dusnok a Sárköz déli részén található. Területének felszínét a Duna, a Vajas és az
Őrjeg vizei formálták. A falu nyugati részén terül el Elegyurpuszta, Hallerpuszta és
Budzsak. A puszta mögött hatalmas erdő húzódik le a Dunáig, melyet Lenesnek neveznek. Az erdőt hazai és külföldi vadászok is szívesen látogatják. A települést körülölelő Vajas kedvelt horgászparadicsom, valamint kiváló lehetőséget biztosít evezős túrákra.
Látnivalók Dusnokon
A település római katolikus templomát Patachich Gábor érsek építtette 1744-ben.
A Szent Fülöp és Jakab apostolok tiszteletére felszentelt templom 1880-ban leégett,
ezért egy ideiglenes templomot építettek fel mellette faoszlopokból, deszkákból, ami
azonban 1805-ben összedőlt a hó súlya alatt. 1810-ben kezdték meg az új templom
építését, amely 1814-ben került felszentelésre.
Dusnok szakrális helye a Feket nevű határrész egyik völgyében, egy mesterséges
dombon álló kápolna, amelyet Mária-kápolna vagy feketi kápolna néven emlegetnek a helyiek. Feket egy hajdani középkori falu, mely a XVII. század közepéig lakott
volt. Az egykor itt álló templom romjai még a XVIII. században is fennálltak. A Mária-kápolnát Feket falu helyének szélén, 1855-ben építették a helyi lakosság adományaiból. A kápolna felépítésének fontosságáról Samanovics István dusnoki plébános
győzte meg Kunszt József kalocsai érseket, aki engedélyezte az építkezést. 1855. július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén, Mária látogatása tiszteletére szentelte fel
a kápolnát Benedek Elek miskei plébános, alesperes. A kápolnában található Sarlós Boldogasszonyt ábrázoló olajfestményt Flakovits András laki plébános festette.
A kápolna előtt egy vaskereszt látható, melyet 1889-ben állítottak egy 1811-ből származó fakereszt helyén. A helyi hagyomány szerint Mária jelenések kötődnek a helyhez. Több monda létezik, amely Mária jelenésekről szól. Az egyik változat szerint
a mai kápolna helyén álló fűzfa lombjai között jelent meg Szűz Mária az arra járó
dusnoki csőszöknek, akik először nagy fényességre lettek figyelmesek, majd a fény
közepén megpillantották a rokkán fonogató Szűz Máriát. Ezt követően a helyiek
Szűz Mária képét kifüggesztették a fára, ahova sokan jártak imádkozni a környező
településekről is. A csodás Mária-jelenés többször megismétlődött, és a fűzfa alatt
ekkor soha nem maradt meg a hó. Egyszer a fűzfára függesztett képből láttak fényt
kivillanni, és csodás gyógyulásokat is kötnek a helyhez.
Egy másik mondaváltozat szerint a mai tó helyén, melyet a helyiek Marijin viric-nek,
vagyis Mária forrásnak hívnak, egy nagy fényt láttak, és egyszer csak egy forrás tört
fel a földből, amely a tavat táplálja. Voltak, akik Máriát a tóban látták fürödni, és a
fűzfa alatt fésülködni, és voltak, akik a víz tetején látták sétálni. Olyan történetek is
keringenek, melyek szerint Mária a tóban fürdette gyermekét, és a kis Jézus ruháit
mosta a forrás vizében. Az egyik helyi történet így hangzik:
A falutól két – két és fél kilométerre van egy kápolna. Az őseink építették. Ez egy
magaslat, mellette van egy mély gödör, és a nagy gödör közepén van egy tócsa, ott
állandóan víz van télen-nyáron. Akármilyen száraz esztendő volt, de ott a víz sose
apadt el. Soha nem volt száraz az a gödör, amióta emlékszem. És akkoriban még, akié
volt a gödör, azok elmentek nyáron és kapálták a kukoricát.
Amikor kapálták a kukoricát, odaértek a gödörhöz, száz-százötven métere volt a dűlőtől, az úttól. Tehát az ő területükbe volt a gödör. Mikor odaértek, akkor látták,
hogy egy nő ül a gödörben a fű között és egy gyereket tart az ölében. Hát, nem szóltak neki semmit. Gondolták, hogy az asszony elfáradt, és leült pihenni, ott a fűben
kipiheni magát, aztán majd megy tovább.
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Persze, amíg kiértek a másik dűlőre, a kukoricának a végére, visszafordultak, jöttek,
kapáltak. Mikor odaértek a gödörhöz, hát az asszony ugyanott ült, és a gyermek az
ölében. És akkor közelebb ült a vízhez és megmosta a gyereknek a lábát.
Akkor a gazdának a felesége odament, be a parthoz, közel hozzája és szólt neki. Amikor elkezdett hozzá beszélni, egyszerre eltűnt az asszony is, a gyerek is.
Azt gondolták, hogy látvány volt, tehát Mária volt a gyermekkel. És a látvány, amikor
eltűnt, utána nem látták többet.
De a gödör még máma is olyan mély, és úgy néz ki, ahogy akkoriban. De a tócsa sose
apad ki.
A XX. században jellemző volt, hogy a helyiek processiós kivonulásokban, vagyis
csoportos gyalogos menetben látogatták a kápolnát, de egyénileg is bármikor látogatható volt. A kápolna azonban csak bizonyos alkalmakkor volt nyitva, a csoportos
kivonulások ezekhez az alkalmakhoz kötődnek. A nagypéntek kiemelkedő alkalom
volt. Ezen a napon hajnalban a helyiek a Vajas-partjához és a Mária forráshoz jártak mosakodni. A dusnokiak számára a kápolna és a forrás meglátogatása a búcsújárás élményét jelentette. A templomban gyülekeztek, majd rác Mária énekeket zengve
gyalogoltak el a kápolnához, és az imádkozást követően sokan elsétáltak a tóhoz is,
ahol megmosták kezüket, lábukat. A forrás vizéhez csodás gyógyulások kötődnek,
és a helyiek még ma is gyógyító erőt tulajdonítanak a tónak, ahol a közelmúltban is
történtek gyógyulások. A kápolna és környéke a XIX. század közepétől az egyház által elismert kultuszhely.
Dusnokon a Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztési projektje keretében szintén több fontosa projektelem valósult meg.
Kiépült a kápolna körüli liget, amelyben az Öröm útja kapott helyet. A keresztúthoz
hasonlóan stációsorozat 14 állomáson keresztül segít Jézus feltámadása és a Szentlélek eljövetele közötti események elmélyülésében.

Dusnok, Házaspárok útja

A falut körülölelő Vajas-csatorna partján, mintegy 1,5 km hosszan építették meg
2014-ben a Házaspárok útját. A zarándokút stációi a házasság legfontosabb mérföldköveit, eseményeit jeleníti meg. A tűzzománcból készült, népi motívumokkal díszített táblákon idézetek, gondolatok olvashatók. Mindezek arra hívják fel
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a figyelmet, hogy a házasság és a család olyan érték, amelyet a házaspárok csak
együtt, közös munkával tudnak megóvni és boldoggá tenni. (Magyarországon az
első Házaspárok útját a Schönstatt Katolikus Családmozgalom építette meg Óbudaváron Tillman Beller atya gondolatai nyomán. A dusnoki út annak mintájára és
az azt alkotók jóváhagyásával készült.)

Az ötödik stáció

A templom mellett zarándokszállást alakítottak ki egy meglévő épület átalakításával.
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Fajsz (vagy Dusnok)–Sükösd–Érsekcsanád–Baja
Távolság: 33 km
Köztes távolságok:
Szent László híd
Sükösdi Duna-part
Érsekcsanádi Duna-part
Baja Kurkó-tó
Baja Türr István híd
Baja Petőfi-szigeti zarándokszállás

10,1 km
16,4 km
22,0 km
23,9 km
29,5 km
33,0 km

Útleírás
Másnap reggel akár Fajszról, akár Dusnokról indulva a falu központján megyünk
keresztül a Szent László hídig, ahol a két ág találkozik. A Dusnok felől érkezőknek fél kilométerrel rövidebb az út, mint a Fajszról indulóknak.
A Szent László hídnál dönthetünk, hogy Szekszárd felé vagy Baja felé haladunk
tovább.
Ha Szekszárd felé fordulunk, átkelünk a Dunán és Tolna megyébe érkezünk.
A híd másik oldalán már feltűnik a híres Gemenci erdő, ahol az ország egyik legnagyobb vadrezervátuma található. A Balatont a Dunával összekötő Sió csatorna
töltésén folytatjuk utunkat. Átkelünk a Sió-zsilipen, amellyel a Balaton vízszintjét szabályozzák, és az odavezető hajóutat biztosítják.
Ha Baja felé vesszük az irányt, akkor a Duna-parti töltésen haladunk tovább
dél felé a Gemenci erdő peremén, egészen a bajai Türr István hídig. A közvetlenül a folyó partján húzódó töltés mellett Sükösdnél és Érsekcsanádnál is találunk üdülőterületet. Mindkét település lakott belterülete mintegy öt kilométerre van a Dunától. Pihenő állomásra alkalmas hely az érsekcsanádi Halászcsárda,
ahol minden betérőnek frissen főzik a halászlevet. Bácska egykori központjához
közeledve egyre több kirándulóval, horgásszal találkozunk, a bajai hídtól pedig
városi környezetben vezet a zarándokút a település központjába. Baja központját a
Sugovica partján közelítjük meg és a Petőfi-szigeten vár minket a zarándokszállás.
Szent László híd, fajszi zarándok-szoborcsoport
A fajszi vagy szekszárdi híd néven is emlegetett Szent László hidat 2003-ban
adták át. A rendszerváltozás után ez volt az első olyan dunai híd, amely nem Budapesten épült. Építésének évében 919,6 méteres hosszával az ország leghosszabb
hídja volt. 2004-ben Építőipari Nívódíjat kapott. Nevét I. Béla fiáról, Szent Lászlóról, Szekszárd védőszentjéről kapta.
A Magyar Zarándokút Bács-Kiskun megyei elágazásánál a hídnál találkozik a
Kalocsa-Fajsz irányából vezető útvonal és a Hajós-Dusnok felől húzódó út.
A Magyar Zarándokút évnyitó rendezvénye, vagy valamely más csoportos zarándoklata során mindig hosszabb pihenőt tartunk itt a zarándok kapunál. Elbúcsúzunk a Kiskunságtól, a Sárköztől vagy csak egyszerűen erőt gyűjtünk további
utunkhoz és gyönyörködünk a töltésről feltáruló látványban. Így a Magyar Zarándokút Bács-Kiskun megyei szakaszának fejlesztése során kiemelt helyszínként
kezeltük a Szent László híd keleti hídfőjének környezetét.
Egy olyan szoborcsoport létesítésére tettünk javaslatot, amely tizennégy darab
monumentális zarándok stációt tartalmaz. A fejlesztési pályázat lebonyolítása
során a szoborcsoport terve is megvalósult.
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Szoborcsoport a fajszi hídnál

A szobrok készítéséhez szükséges tölgyfa törzseket a közeli Gemenci erdőben termelték ki. A szobrokat hét kiválasztott szobrász, a dusnoki Lenesi Erdészet telepén
rendezett alkotótáborban faragta meg és a Gemenci Erdőgazdaság dolgozói állították fel jelenlegi helyükön. Minden szobrász két-két szobrot készített.
A szoborcsoport ünnepélyes átadására 2014. augusztus 16-án került sor, egy különleges zarándoklat szervezésével. A Magyar Zarándokút négy ágáról, négy irányból
több száz zarándok érkezett a szobrok szentelésére.
A szobrokat Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek áldotta meg. A hely azóta a
zarándokok szakrális helyszívévé, sőt alkalmi zarándoklatok célpontjává vált, ahol a
vándorok pihenőjük során megtekintik a szobrokat, elmélkednek, átgondolják eddigi
útjukat és további terveiket. Elbúcsúznak a Kiskunságtól, a Sárköztől, Bács-Kiskun
megyétől és testileg-lelkileg is felfrissülve folytatják zarándoklatukat és életük útját.
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A zarándok kapun lévő feliraton BácsKiskun megye az alábbi szavakkal
búcsúzik a zarándokoktól:
„Kedves Zarándok! Vidd jó hírét a térségnek és időnként emlékezz vissza a
vándorlásaid során megismert, megszeretett településekre, helyszínekre és
emberekre. Alkalmanként pedig, térj
vissza a Magyar Zarándokútra. Isten
áldjon utadon!”…

Szoborcsoport a fajszi hídnál

Az alkotásokat készítő szobrászok:
Eőry Emil, Erdős Csaba, Köhler Péter,
Kovács Attila, Lukács István, Majoros
István, Varga Zoltán
A kivitelezés irányítója:
Keller József, az erdészet kereskedelmi és
vállalkozási igazgatója
A projekt generáltervezője:
Rumi Imre, építész

Sükösd
A település eredetileg mai helyétől nyugatra, a Dunához közel feküdt, az Ósükösd
dűlőben. A kedvező természeti adottságoknak köszönhetően már a rézkorban megjelentek a területen az emberi élet nyomai. A településen avar- és római kori leleteket is találtak.
A honfoglalás idején Sükösd környéke ősmagyar fejedelmi birtok volt. Egyes feltételezések szerint a Sükösd elnevezés is ősmagyar név, amit a latin nyelvben a Szixtusz
névvel azonosítanak.
A XI. században a Tihanyi apátság birtoka volt. A tatárjárás idején a falu elnéptelenedett, egyetlen dokumentumban sem említik.
A falu neve akkor tűnt fel ismét, amikor Anjou Károly Róbert a hatalom elnyerésében segítő köznemeseknek birtokokat adott. 1341-ben Sükösdegyháza néven említik
a falut, ami arra utal, hogy temploma és papja is volt. A település lakossága a török
hódoltság idején megfogyatkozott, 1693-ban csupán 16 portát írtak össze. A törökök kiűzése után a kalocsai érsek szerezte meg a földesúri hatalmat. Ebben az időben rutének, szerbek és németek telepedtek le a területen. A falu első temploma 1710
körül épülhetett. A XIX. század elején a rendszeres árvizek miatt a Duna melletti mocsaras területről az érsek átköltöztette a falut néhány kilométerrel keletebbre, a magaspartra.
Látnivalók Sükösdön
A település kegyhelye a Szent Anna-kápolna, melyet 1747-ben emelt Pocskai Gergely érseki erdész, aki a monda szerint egy vadászaton véletlenül agyonlőtte lányát,
és Szent Anna vigasztalta álmában. Lányát az oltár elé temette. A kápolna ma is népszerű búcsújáró hely, mely a községtől 2 km-re, a Kápolna-dűlőben található.
A ma látható, klasszicista stílusú, 1821-ben emelt római katolikus templom a település negyedik temploma. Az előző három templom még a település régi helyén épült.
A Hősök terén látható az I. világháborúban hősi halált halt katonák tiszteletére állított emlékmű.
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Érsekcsanád
A közel 3000 főt számláló község mai helyére 1806-ban települt át, előtte a Duna
közelében, a mai Ófalu nevű területen feküdt. Régészeti leletek bizonyítják, hogy itt
a XI. században volt már település.
A községet 1391-ben említi először oklevél Csanád néven. Ekkor a kalocsai érsek birtoka volt. A török időkben a lakosság ugyan megfogyatkozott, de végig lakott hely
maradt. A XVI–XVII. század fordulóján a lakosság a református vallásra tért át.
A XVIII. században folyamatosan nőtt a népességszám. A XIX. században a lecsapolások következtében megnőtt a szántóterületek nagysága, így a lakosok könnyen
juthattak földterülethez, és sokan meggazdagodtak. Ebben az időben indult meg
a katolikus lakosság nagyobb arányú bevándorlása. A község neve 1900-ban változott Érsekcsanádra. 1944-ben a községet Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből BácsBodrog vármegye Bajai Járásához csatolták, majd az 1950-ben létrejött Bács-Kiskun
megye része lett.
Látnivalók Érsekcsanádon
A terület természeti értékei között kiemelkedő jelentőségű a Duna és a Gemenci
erdő. Kiváló lehetőség nyílik horgászatra, fürdésre, kirándulásra, vadászatra.
1812-ben késő barokk stílusban épült a református templom. Mellette található a
református parókia, melyet 1863-ban emelt Baksay Sándor református püspök, író,
műfordító, néprajzkutató vezetésével az akkori református gyülekezet. Tőle nem
messze emelkedik az 1836-ban épült, Keresztelő Szent János nevét viselő római
katolikus templom, melynek érdekességei az ólomüveg ablakok, a fa csillár, illetve a
150 éves orgona.
A községi könyvtár épülete előtt megtekinthető a fából készült Védőangyal-szobor,
amely Mónus György egykori tengerészkapitány alkotása.
Az 1905-ben épült tájház (Deák Ferenc u. 29.) régi berendezésével és használati tárgyaival a múltat idézi. A Széchenyi utcában található a Tumbarikum, mely egy újépítésű, jellegzetes érsekcsanádi parasztház.
Az I. és II. világháború hősi halált halt katonáinak nevei a Községháza előtti emlékművön és a katolikus templom előtti kereszten olvasható.
A falu központjától a Duna felé vezető aszfaltút mentén található a Szabadidőpark,
amely rendszeresen különböző rendezvények helyszínéül szolgál. Itt szokták megrendezni a ‚Csanádi Nyár Napját’, amely a Bajai Halfőző Népünnepély után a környék második legnagyobb rendezvénye. A parkban látható a faragott Csanád szobor.
A település nyugati, Duna-parti része a Gemenci Tájvédelmi Körzethez tartozik. Az
árvízvédelmi töltésen kiépített kerékpárút vezet déli irányban Bajára, északi irányban a szekszárdi hídhoz. A gát mellett húzódik a Vajas-torok tanösvény, amely a
Vajas-csatorna holt medre mellett fekszik, és amely mentén egy kilátó is található.
Baja
Baja a Duna és a Sugovica holtág partján épült hangulatos, jellegzetes vízi város.
Területe a kedvező természeti feltételeknek köszönhetően már az őskorban lakott
volt, de avar kori és honfoglalás kori leleteket is találtak. A honfoglalást követően
fontos folyami átkelőhely szerepe volt a településnek, amely nevét feltételezhetően
első birtokosáról, Bajáról kapta (török eredetű szó, jelentése bika).
A török hódoltság idején a település fontos szerepet töltött be, erődítmény és kikötő
is volt területén. A város ebben az időszakban a bajai nahije központja volt. A török
uralom végére azonban elnéptelenedett. A XVII. század végén bosnyákok telepedtek le a területen, később pedig horvát, szerb és német telepesek érkeztek. A XVIII–
XIX. században Baja erőteljes fejlődésnek indult a kereskedelemben betöltött fontos szerepe miatt.
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Baja 1921–1941 között Bács-Bodrog vármegye székhelye volt. Bács-Kiskun megye
létrehozásakor ezt a jogállását elveszítette, de továbbra is fontos térségi központ
maradt.
Látnivalók Baján
Az 1906-1908 között épült bajai Türr István híd a legrégebbi hazai Duna-híd. Megépülésekor Budapesttől délre ez volt az egyetlen vasúti híd. 1944-ben elpusztították,
újjáépítésére 1950-ben került sor. Legutóbb 1998-1999-ben újították fel, és különválasztották a közúti és a vasúti forgalmat. A híd bajai oldalán található az OsztrákMagyar Monarchia utolsó uralkodóját, IV. Károlyt ábrázoló emlékmű és a róla elnevezett lépcső. IV. Károly trónfosztása idején feleségével együtt innen indult száműzetésbe. Az emlékhelyet fiuk, Habsburg Ottó avatta fel.
Baján halad át a Duna egyik mellékága, a Sugovica. A belvárosból a Petőfi hídon át
juthatunk el a Petőfi-szigetre, mely szálláshelyeivel, szabadidős és sportolási lehetőségeivel a turisták kedvelt célpontja.
A honfoglalás 1100., egyben Baja várossá
nyilvánításának 300. évfordulóján emelték az Árpád-kutat, amely a Sugovica
partján a piac mellett található.
A Sugovica hídjának lábától induló Halászpart vendéglőivel, mediterrán
hangulatával a társasági élet kedvelt célpontja. Az itt található Yacht-kikötő,
amely egyben vízi színpad is, nyáron koncertek, előadások színhelye. A Halászparton kiépített sétányon át eljuthatunk a Duna és a Sugovica találkozásához, valamint az itt található Türr István Emlékműhöz. Türr István 1825-ben,
Baján született, és 16 éves korától Lombardiában szolgált. Magyar légiót szervezett, később Garibaldi oldalán harcolt.
A kiegyezést követően hazatért, és sokat
Türr István-kilátó
tett az ország kulturális és gazdasági fellendüléséért. Hozzá kötődik a Sugovicát
a Ferenc-csatornával összekötő átvágás,
és ő indította el a Korinthoszi- és a Panama-csatorna építését.
Az emlékmű mellett
halászati mini skanzent alakítottak ki.
A reneszánsz stílusú
Szentháromság teret,
melynek egyik oldala a Sugovicára nyílik,
a magyarországi Szent
Márk térként is szokták emlegetni. A négylevelű lóhere alakban kikövezett tér nyugati oldaláIV. Károly emlékműve
ról gyönyörű kilátás nyílik
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Baja látképe, előtérben a Sugovicával

a Sugovicára és a Petőfi-szigetre. A tér egykor vásárok helyszínéül szolgált, ma pedig
városi programok, fesztiválok kapnak itt helyet. A térről nyílik a Rózsavölgyi Márk
nevét viselő kis udvar, mely a csárdás szülőatyjának és a 2010-ben Baján felállított
csárdás Guinness-rekordnak állít emléket. A tér közepén látható Szentháromság
szobrot késő barokk stílusban állították az 1750-es években, eredetileg a Városháza
előtt, a pestisjárvány emlékére. 1881-ben felújították, és ekkor került át mai helyére.
A téren álló Városháza épületét, az egykori Grassalkovich-kastélyt 1745-ben
Patanichich Gábor kalocsai érsek építtette barokk stílusban. 1750-ben került a
Grassalkovich család birtokába, 1862 óta a város tulajdona. A millennium évében,
1896-ban neoreneszánsz stílusban átépítették.
A Városháza mögött álló Páduai Szent Antal ferences kolostortemplom 1728–1756.
között épült barokk stílusban. Mai formáját 1928-ban kapta. Értékes berendezési
tárgyai közül kiemelkedő a barokk kori szószék, a sekrestye, illetve a rokokó öltö-
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zőszekrény, mely 1761-ből származik. A templom déli oldalán
lévő külső falfülke Baja legrégebbi emlékművét, a Dolores anyát
ábrázoló szobrot őrzi. A templom mellett fekvő Jávor Ferenc
parkban megtekinthető Türr István mellszobra.
2011-ben nyitotta meg kapuit a város kulturális intézménye,
a Bácskai Kultúrpalota. Az épületegyüttes Szentháromság téren
Baja
álló tagját a XIX. század első
felében építtette Mészáros Antal főbíró, aki az 1848-as szabadságarc hadügyminiszterének, Mészáros Lázárnak a bátyja. Az épületegyüttes Attila utcára néző tagja 1813-ban épült klasszicista stílusban. Korábban a Székely Leó féle vaskereskedés
működött benne. Az épületegyüttes harmadik tagja a Szabadság utcában található,
régebben divat-, vászon- és szőnyegáruház volt, ma pedig színház- és koncertteremként, illetve kiállító teremként, galériaként működik.
1877-ben emelték a helyi iparosok a Szent János-kápolnát (Szentháromság tér 1.).
A kápolna előtt álló barokk stílusú Szent János-szoborhoz kötődik egy népi hagyomány, a ’Jánoska-eresztés’, amikor a szobrot egy fáklyákkal kivilágított hajón a
Sugovica hídig viszik.
Hangulatos sétálóutcán juthatunk el a Tóth Kálmán térre, ahol a bajai születésű költő, író egész alakos bronz szobra látható, amely Bezerédy Gyula 1894-ben készült
alkotása. Tóth Kálmán a politikai életben is fontos szerepet játszott, ugyanis Bajának járási jogokat harcolt ki, megalapította az Eötvös József Főiskola elődjét, elérte,
hogy Baját csatlakoztassák a vasúthálózathoz. 1865-ben Baja országgyűlési képviselőjének választották, mely pozícióját négy cikluson át megőrizte.
A Tóth Kálmán-szobor mögötti épület helyén állt egykor Türr István szülőháza,
melyre ma már csak egy tábla emlékeztet.
A Türr István Múzeum (Deák Ferenc u. 1.) néprajzi, helytörténeti és halászati kiállítása a város és környéke történelmi és kulturális emlékeit, hagyományait eleveníti meg.
A tér nyugati oldalán található Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére felszentelt
római katolikus templomot (Szent Imre tér) Grassalkovich Antal emeltette 1765ben barokk stílusban, majd 1783-ban átalakították. A templom melletti szoborfülkében Domenico Berti kőfaragó 1827-ben készült Szent Flórián szobra található.
Az 1914-ben létrehozott Déri-kertben áll a 23 méter magas I. világháborús emlékmű, illetve itt állították fel 1956-ban az első magyarországi forradalmi emlékművet.
A kert Déri Frigyes bajai származású selyemgyáros, műgyűjtőről kapta a nevét, aki
vagyonát a kultúra támogatására használta fel.
A Déri-kert melletti Rókus utca elején érdemes megtekinteni a temetőt és annak
kápolnáját. A kápolnánál található Mészáros Lázár, bajai születésű hadvezér, az első
magyar hadügyminiszter sírja. Itt kapott helyet az 1840-es tűzvész áldozatainak
emlékműve is. Az utca végén lévő dombtetőn található a Kálvária temető és kápolna.
Ebben a temetőben nyugszik Nagy István festőművész, akinek szülőháza a temetővel szemben található. Egyes feltételezések szerint a klasszicista stílusú, Szent Anna
tiszteletére épült kápolna terveit Hild József készítette, azonban erre bizonyíték nem
áll rendelkezésre.
1840. május 1-én a településen hatalmas tűzvész pusztított. 1841-ben építették újjá
a római katolikus plébániaházat (Szent Imre tér 6.) klasszicista stílusban. Az épület
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oromzatán lévő kronosztikonon
örökítették meg a várost porig
égető tűzvész dátumát.
A bajai származású világjáró,
Jelky András földgömbre állított bronzszobra a róla elnevezett téren látható, a belváros szélén, az 51-es és 55-ös út kereszteződésénél.
A városi könyvtárnak otthont Jelky András szobra
adó zsinagóga (Munkácsy M. u.
9.) 1845-ben épült késő klasszicista stílusban. Ez a város legszebb műemlék épülete.
A Szent Miklós görögkeleti plébániatemplom (Táncsics Mihály u. 21.) a bajai szerb
lakosság részére épült. Mai formáját 1779-ben nyerte el, amikor késő barokk stílusban átalakították.
Baján található Magyarország legnagyobb, 4350 kötetet őrző városi könyvtára. Az
Ady Endre Városi Könyvtárban (Munkácsy Mihály u. 9.) őrzik a Magyarországon található legrégebbi ősnyomtatványt, amely 1472-ből származik. A könyvtár az
1845-ben, klasszicista stílusban épült zsinagógában kapott helyet.
A Szent György-kápolnát (Világos u. 4.)
1903-ban emeltette egy szerb származású özvegy. A temetőkápolnát a Megbékélés kápolnájaként is emlegetik.
Bajától mintegy hat kilométerre délre
találjuk Vodicát, a térség legjelentősebb
búcsújáróhelyét, ahol a Máriakönnyekápolna épült. Kis kétérő sétával könnyedén elérhetjük.
A vodicai búcsújáróhely

Gemenci erdő
Ha Bajánál átkelünk a Duna híján szinte azonnal a Gemenci erdőbe toppanunk.
A húszezer hektárnyi területen fekvő Gemenci erdő Európa legnagyobb ártéri erdeje, az ártéri erdők egyik legszebb típusa. Az 1996-ban alapított Duna-Dráva Nemzeti Park részét képző erdőben található az ország egyik legjelentősebb madárrezervátuma. A vadregényes ártéri erdő élővilága a kijelölt tanösvényeken keresztül fedezhető fel. Az erdőn harminc kilométer hosszan halad át a Gemenci Erdei Vasút vonala.
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4. fejezet:
A Magyar Zarándokút déli részének szakaszai
13. szakasz
Fajsz–Szent László híd–Szekszárd

Távolság: 30 km
Köztes távolságok:
Vaskapu
Szent László híd
Sió-zsilip
Keselyűsi csárda
Szekszárd-Bárányfok
Zarándokszállás (Szekszárd, Kolping Szakképző Iskola)

4,3 km
9,8 km
14,6 km
16,9 km
22,7 km
30,0 km

14. szakasz
Szekszárd–Ófalu

Távolság: 32,4 km
Köztes távolságok:
Szekszárd kilátó
Szekszárd, Remete kápolna, kálvária
Grábóc, katolikus templom
Cikó, templom
Zarándokszállás (Ófalu)

4,7 km
7,0 km
19,3 km
26,0 km
32,4 km

14. alternatív szakasz
Baja–Báta–Bátaszék–Ófalu

Távolság: 29,2 km + 24,5 km (két napi etap)
Köztes távolságok:
Báta, ártéri töltés melletti pihenő
Báta, Szent Vér Kegytemplom
Bátaszék, római katolikus templom
Katolikus kápolna (Mórágy)
Templom (Bátaapáti)
Zsibriki templom
Eszterpusztai templomrom
Ófalu

13,3 km
19,9 km
29,2 km
12,4 km
16,5 km
19,0 km
22,8 km
24,5 km

15. szakasz
Ófalu–Pécsvárad–Püspökszentlászló

Távolság: 26,5 km
Köztes távolságok:
Zarándokszállás (Mecseknádasd)
Szép Ilonka kilátó
Vár (Pécsvárad)
Zarándokszállás (Püspökszentlászló, Életrendezés háza)

6,3 km
14,0 km
18,9 km
26,6 km
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16. szakasz
Püspökszentlászló–Pécs

Távolság: 26,5 km
Köztes távolságok:
Zobákpuszta
Árpádtető
Dömörkapu
Zarándokszállás (Pécs, Pálos kolostor)
Zarándokszállás (Görög Katolikus Parókia)
Zarándokszállás (Nagy Lajos Gimnázium Kollégiuma)

3,7 km
14,4 km
22,0 km
24,5 km
26,5 km
26,4 km

17. szakasz
Pécs–Máriagyűd

Távolság: 31,4 km
Köztes távolságok:
Pécs, Nagyárpádi Szent Mihály templom
Pogány horgásztó, pihenő
Bisse, református templom
Pyber kunyhó, pihenő
Zarándokszállás (Máriagyűdi Plébánia)

6,1 km
13,5 km
25,4 km
29,0 km

Útleírás
Hasonlóan nehéz összefoglalni a Magyar Zarándokút déli szakaszait néhány mondatban, mint az északi szakaszokat. Bács-Kiskun megye határától egyre fáradtabban, de nyugodtan, testileg-lelkileg már kicsit átalakulva, megtisztulva léphetünk
Tolna és Baranya megyék területére. Több mint háromszáz kilométer gyaloglás után
már gyakorlott zarándoknak
mondhatjuk magunkat. Ettől függetlenül meglepetéssel
szemléljük például Grábóc,
Ófalu, Mecseknádasd, Óbá
nya, Pécsv árad, Püspök
szentlászló szépségeit. Ha
túljutunk a Zengő csúcsán is,
akkor már a közeli megérkezés lebeg a gondolataink között. Pécs után már attól tartunk, hogy hamarosan vége.
Bár a Máriagyűdre érkezés
csodálatos, mégis kicsit szomorú a zarándok, hogy vége
az útnak, de bármikor folytatható…

Máriagyűd

A déli rész szakaszai
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5. fejezet:
Hazatérünk, de „Úton maradunk”
(Dr. Font Éva és Rideg László)

Ugye soha sincs időnk semmire?
Egy nap 10-20 telefont, s egy csomó dolgot kell elintéznünk, ami akkor nagyon fontosnak látszik, de ha másnap megkérdeznek, már alig tudjuk, mivel töltöttük előző
nap az időnket. Két nap múlva már szinte semmire sem emlékszünk vissza a valaha
„fontos” dolgainkból...
S mire nem jut időnk soha, mit rangsorolunk hátra leginkább?
Magunkat.
Hát nem furcsa, hogy éppen saját magunkra nem jut elég idő?
Sokszor beleveszünk a részletekbe, nem látjuk a lényeget, a fontos dolgokat. Ezért is
van szükség erre az Útra, mert itt bőven van mód és idő önmagunk megismerésére.
Néhány nap alatt lekopnak, megszűnnek a lényegtelen, felesleges dolgok, s rájövünk,
melyek azok az értékek, amelyek igazán fontosak számunkra.
Mindenki minden nap a saját Útját járja, mindig Úton van.
S ki tudja megcsinálni ezt az utat?
– Mindenki, aki eldöntötte, hogy elindul. Nem kell, nem szükséges egyszerre végigmenni, lehet több részletben is, az a lényeg, hogy tedd meg az első lépést, s indulj
el…
– Aki úgy érzi, hogy szüksége van arra, hogy a mából, a mindennapok szorításából
kiszabaduljon, induljon neki legalább egy hétre gyalogolni.
Az Útonlevés maga egy olyan lelki megtisztulást, felüdülést tud nyújtani, amely jó
esetben az életről eddig vallott elképzeléseit is meg tudja változtatni, de azt biztosan
megtapasztalja, milyen kevés dolog szükséges ahhoz, hogy boldog legyen.
Meggyőződésünk, hogy Isten azért teremtett bennünket, hogy evilági életünkben
boldogok legyünk. Valamennyien vágyunk a boldogságra, de ezért általában igen
keveset teszünk. A zarándokúton megtapasztaljuk azt, hogy nem az anyagi javak
tesznek bennünket boldoggá.
Az Úton nincs más: csak te és a lelked. A gondolatok a több napos, igen fárasztó
menetelés következtében szinte kiürülnek az agyból. Csak a most és a jelen marad és
a lelked szárnyalása.
A Magyar Zarándokúton magyarként magasztos érzéseket éltünk át, amikor láttuk, hogy hazánk milyen csodálatosan gyönyörű és az emberek, akikkel találkoztunk, milyen nagyszerűek.
Az Úton nemcsak érezzük, hanem megtapasztalhatjuk Isten mindenben való jelenlétét, szeretetét. A legnehezebb helyzetekben akár csodák is történnek velünk, Istentől jeleket kapunk, hogy figyel ránk.
Biztatunk mindenkit, hogy vágjon bele, induljon el.
Mindenki megkapja az Úton azt, amire szüksége van.
A megtapasztalt „lehetetlenek” és az átélt élmények segítenek majd a zarándoklat
befejezése után is az Úton maradni
Zárásként:
Csodálatosan szép ez az ország, a mi hazánk! Jó ezt megtapasztalni.
JÓ UTAT!
Dr. Font Éva és Rideg László
zarándokok
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás tagjainak,
képviselőinek, a Magyar Katolikus Egyház vezetőinek, plébánosoknak, lelkészeknek,
de különösen a Magyar Zarándokút Egyesület tagjainak munkájáért, melynek segítségével a Magyar Zarándokút létrejöhetett.
Köszönöm kedves zarándoktársaimnak az Út iránt tanúsított óriási érdeklődését, amely
további ösztönzést és biztatást jelent munkánkban, földi létünk zarándoklatában.
Külön köszönöm „A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztése a kulturális–történelmi–szakrális örökség vallási célú hasznosításával, egységes kulturális tematikus út létrehozása az Ősi Árpád-kori út térségében” című projektben
résztvevőknek, hogy a tervek megvalósításával segítették a Magyar Zarándokút működését.

A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztésére
létrejött konzorcium tagjai és képviselői:
Apostag Önkormányzata: Zakar Zoltán
Bács-Kiskun Megye Önkormányzata: Bányai Gábor, Rideg László
Császártöltés község Önkormányzata: Frick József, Berger Éva
Dunapataj Önkormányzata: Dusnoki Csaba, Schill Tamás
Dunavecse Önkormányzata: Vörös Sándor
Dusnok Önkormányzata: Palotai Péter
Fajsz Önkormányzata: Berta Zsolt
Hajós Önkormányzata: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Harta Önkormányzata: András István
Homokmégy község Önkormányzata: Tapolcsányiné Varga Krisztina
Kunszentmiklós Önkormányzata: Bődi Szabolcs
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás: Kőszegi Zoltán
Solti Római Katolikus Egyházközség: Czár Iván, Hoffmann Ferenc

A Magyar Zarándokút Egyesület tagjai 2014-ben:
Dr. Barnáné Károsi Klára, Békés Katalin, Bognár Rudolf, Cserhátiné Kovács Edit,
Feldman László, Firák Lászlóné, Gogolák Mariann, Dr Kiss Hajnalka, Karsay
Ferenc, Kőszegi Zoltán, Majorcsics Gábor, Miháczi János, Németh Zoltán, Rumi
Imre, Rumi Mónika, Rumi Zsolt, Szabó László, Szabó-Kalmár Éva, Szabolcs Attila,
Szesztai György, Varga János, Zugmann Péter
Köszönöm kedves Zarándoktársaimnak az Út iránt tanúsított óriási érdeklődését,
amely további ösztönzést és bíztatást jelent munkánkban.
Rumi Imre
a Magyar Zarándokút Egyesület elnöke
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Zarándokútlevél kiváltási helyek a Magyar Zarándokút
mentén:
(Frissített lista a www.magyarzarandok.hu honlapon olvasható)
Esztergom: Szent Adalbert Központ, Esztergom, Szent István tér 10.
Varga Orsolya, tel.: +36-33/541-972,
e-mail: varga.orsolya@szentadalbert.hu
Budapest: budapesti zarándoksegítő – Szabó Kalmár Éva, +36-30/619-2170
Budapest: Gellért-hegyi Sziklatemplom Pálos Fogadóközpont
Érd: Magyar Zarándokút Egyesület székhelye, Érd, Alsó u. 11.
Rumi Mónika (zarándoksegítő) +36-30/690-9205
e-mail: r.moni86@hotmail.com
Dabas, Polgármesteri Hivatal: Feldman László +36 70/459-3186
Gogolák Mariann +36-70/375-9141
Ráckeve: „Ráckeve Érték” Egyesület, Ráckeve, Kossuth Lajos u. 12.
Dr. Szánthó Györgyné: +36 30/354-1612, +36 24/424-855
Dunapataj–Szelidi tó zarándokház: Cserhátiné Kovács Edit
Kalocsa: Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.,
a Polgármesteri Hivatal épületében,
Rendvai Zoltánné Erika: +36 30/467-8690
e-mail: tdmmunkatarsak@gmail.com,
Baja: Tourinform Iroda: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel.: +36 79/420-792
Pécs: pécsi zarándok segítő, Varga János
+36 30/628-8551
e-mail: vargajanosposta@gmail.com
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Könyv készítéséhez használt források:
Érintett települési önkormányzatok internetes lapjai, újságjai
Kiadványok:
Dr. Tombáczné Dr. Végh Katalin, Rosta Szabolcs:
Örökségünk, értékeink a Magyar Zarándokút dél-alföldi szakasza mentén
Bálint Sándor, Barna Gábor:
Búcsújáró magyarok
Dr. Bedécs Gyula, Benedek Piroska, Dávid János, E. Nagy Lajos, Faragó Zoltán,
Filip Gabriella, Dr. Gazda István, Görömbölyi László, Ifju György, Katona Ilona,
Kelemen László, Kiss Erika, Klinkovics Márta, Kurucz Gábor, Lackner László, Őrsi
Ágnes, Nyíri Zsuzsa, Pálfy Katalin, Dr. Páll István, Ráczné Dr. Horváth Ágnes,
Regős Éva, Söptei Imre, Tillai Gábor, Varga József:
Látnivalók Magyarországon
Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Mária kegyhelyek Mária országában
Romcsics Imre:
Az Öreg-Köröszt
Bognár Rudolf–Rumi Imre:
Magyar Zarándokút útikalauz
John Brierley:
Zarándok útikalauz A Szent Jakab-út–Camino Francés
Zászlós zarándokaink: Dr. Papp Lajos, Schmittné Makray Katalin, Eperjes Károly,
Nemcsák Károly és Sasvári Sándor – zarándokúton úton elmondott felejthetetlen gondolatai.
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Zarándok segítők a Magyar Zarándokúton

(Zarándok segítők naprakész listája lista a www.magyarzarandok.hu
honlapon olvasható.)
Esztergom–Pilisszentkereszt Szentkútig:
Penyigey Péter, +36-70/234-1151
Pilisszentkereszt Szentkút forrástól Pilisszántó Orosdy kastélyig:
Lendvai József, +36 30/429 5301
Orosdy kastélytól Nagykovácsi Mufflon:
Szőnyi József, +36 30/268-5953
Mufflon itatótól Budapest-Gellért hegyi Sziklatemplom:
Szabó- Kalmár Éva, +36 30/619 2170
Gellérthegyi Sziklatemplomtól M0-s híd lejáróig:
Koma Gizella, +36 30/435 5580
M0-s híd lejárótól Szigetszentmiklós Dabas felőli határáig, valamint az 51-es úttól–
Ráckeve–Tassi-zsilipig:
Szarka Ferenc és társai, +36-70/525-5867
Szigetszentmiklós határától–Dabas–51-es útig:
Feldman László, +36-70/459-3186,
Gogolák Mariann, +36-70/375-9141
Tassi-zsilip–Dunavecsei zarándokszállás, valamint a Kunszentmiklósi kitérő szakasz dunavecsei zarándokszállásig:
Büki Katalin, +36-20/229-3288
Dunavecsei zarándokszállástól Harta Duna-parti sportpályáig:
ifj. Hoffmann Ferenc, +36-20/395-8596
Harta Duna-parti sportpályától-Szelidi tó-Kalocsai silótornyokig:
Cserhátiné Kovács Edit +36-20/471-4457
Rumi Imre, +36-30/221-7710
Kalocsa silótornyoktól-Bátya-Fajszig, valamint Kalocsa-Halolomi domb kitérő
szakaszon:
Dr. Kiss Hajnalka és társai +36-30/289-5990
Halomi dombtól–Homokmégy–Csillagosi kanálisig:
Ridegné Markó Márta, +36-20/363-0602
Csillagosi kanalistól–Császártöltés–Hajós pincék kilátóig:
Liska Antalné, +36-70/330-2043
Hajós pincék kilátótól–Hajós-Sárköz II. csatornahídig:
nincs még személy, Polgármesteri Hivatal: +36-78/404-100
Sárköz II. csatornahídtól–Dusnok–Szent László hídig:
Szegedi Ágnes, +36-20/469-7868
Fajsz–Szent László híd–Keselyűsi csárda, valamint kitérő szakaszon Szent László
híd–Érsekcsanád Duna-parti csárda:
Tímár Gábor, +36-30/534-3748
Érsekcsanád Duna-parti csárdától–Baja-Máriakönnye(Vodica), valamint Baja–
Báta–Bátaszék–Ófaluig:
Majorcsics Gábor, +36-20/539-8082
Keselyűsi csárda–Szekszárd–Grábóc–Cikó–Ófaluig:
Vereckeiné Rajkai Piroska, +36-30/979-0130
Ófalu–Mecseknádasd–Pécsvárad–Püspökszentlászló: Sándor Alajos
Püspökszentlászló–Pécs–Máriagyűd:
Varga János, +36-30/628-8551
Kunczt Orsi:+36-30/698-8193
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Jegyzet
Az útikalauz a Magyar Zarándokút Bács-Kiskun megyei szakaszát igyekszik bemutatni és természetesen a szerzők életérzéseit közvetíti. Az utat elmesélni, bemutatni,
hatását, filozófiáját megértetni másokkal nem lehet. A zarándokutat át kell élni, át
kell érezni, és csak útközben tapasztalható meg, kinek mit jelent valójában. Jegyezd
fel gondolataid érzéseid és később a Magyar Zarándokút honlapján oszd meg zarándoktársaiddal.
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