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A modernkori zarándoklat 
kulturális hatásai

Pavlics Tamás a Szent Erzsébet Útról

Szent Márton születésének 

1700. évfordulója alkalmából érde-

mes megvizsgálni azokat a hason-

ló és máig ható életutakat, ame-

lyek szintén a megosztott szeretet 

evangéliumi példáját felmutatva 

alakítják vallási és kulturális iden-

titásunkat. Az európai szentek so-

rában a tours-i püspökhöz hasonló 

ismertségű az 1207-ben született 

Árpád-házi királylány, Szent Erzsé-

bet példája.

Nem véletlen, hogy a halá-

la óta eltelt nyolcszáz év alatt élő 

tisztelete nem veszített erejéből; 

időről-időre újabb és újabb cso-

portok tekintik mintának életútját. 

Hazánkban születésének 800. év-

fordulója irányította rá ismét a fi -

gyelmet, adott megújuló lendületet 

tiszteletének, különösen ott, ahol 

kultusza az életút valamely állomá-

sához kapcsolódik.

Sárospatak, a kiinduló-
pont

Az elmúlt fél évszázad történe-

ti, régészeti, fi lológiai kutatásainak 

eredménye, hogy ma már nagy 

valószínűséggel állíthatjuk, Szent 

Erzsébet szülőhelye: Sárospatak. 

A  2007-es ünnepségsorozatot kö-

vetően a Comenius és Rákóczi 

emlékek tisztelete mellett a Szent 

Erzsébet kultusz ismert színhelyé-

vé is vált a zempléni városka. Eb-

ben kimagasló szerepet vállalt a 

Szent Erzsébet Ház, amely otthona 

a Római Katolikus Egyházi Gyűj-

teménynek, a  Szent Erzsébet Út 

Alapítványnak, és az Árpád-házi 

Szent Erzsébet Történelmi Társa-

ságnak. Munkájuk eredményeként 

az életmű tudományos igényű fel-

dolgozása valósul meg, kulturális 

és vallási rendezvények várják az 

érdeklődőket, szociális kezdemé-

nyezések indultak a rászorulók ér-

dekében. A  zarándokok számára 

pedig kiépítették a Szent Erzsébet 

Európai Kulturális Út első, Sáros-

patakot Kassával összekötő szaka-

szát. Minderről Pavlics Tamással, 

a  Szent Erzsébet Út Alapítvány 

munkatársával beszélgetünk, aki 

előadóként felszólalt a Nemzeti 

Művelődési Intézet és a Szent Már-

ton Kulturális Útvonal Magyaror-

szági Tanácsa által közösen rende-

zett konferencián, Szombathelyen.

Szelle Gábor: Hogyan látja a 

Szent Erzsébet Út Alapítvány elő-

adójaként az olyan rendezvénye-

ket, mint a „Közösségteremtő Szent 

Márton” konferencia?

Pavlics Tamás: Számunkra na-

gyon megtisztelő volt, hogy ennek 

a jelentős európai szentnek a szü-

letése 1700. évfordulóján rendezett 

tudományos emlékkonferenciára 

mi is meghívást kaptunk, és be-

mutathattuk munkánkat, ered-

ményeinket, mintegy ráerősítve 

a programgazdák tevékenységére, 

hogy érdemes a megosztott sze-

retet üzenetét egy európai léptékű 

kulturális és vallási kezdeményezé-

sen, a  modernkori gyalogos zarán-

dokláson keresztül népszerűsíteni. 
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Számunkra különösen is fontos és 

így példaértékű a Szent Márton-Út, 

mint az első Magyarországot is 

érintő, regisztrált európai kulturá-

lis útvonal. Felbecsülhetetlen érté-

kű szakmai kapcsolati lehetőséget 

jelentett az a nemzetközi meghí-

votti kör számunkra, akikkel ott 

találkozhattunk. A  magunk részé-

ről üdvözölnénk azt, ha a kulturális 

együttműködéseknek ez a formája 

erősödne Magyarországon, és a 

nemzetközi követendő példák na-

gyobb rendszerességgel válnának 

megismerhetőkké és bemutatha-

tókká. Első lépésként a szombat-

helyi konferencia erre kiváló lehe-

tőséget nyújtott, amiért köszönet 

illeti a szervezőket!

Szellemi-lelki út

Sz. G.: Kérem, mutassa be a 

Szent Erzsébet Út Alapítvány tevé-

kenységét és történetét!

P. T.: Az Alapítvány története 

szorosan kapcsolódik a Szent Er-

zsébet Út történetéhez. Az Út ki-

alakításának gondolata az Európa 

Tanács 1999-es sárospataki kihe-

lyezett ülésén merült fel, a záródo-

kumentum már tartalmazza, hogy 

az ülés résztvevői kezdeményezik 

az európai kulturális utak rend-

szerében egy olyan tematikus út 

létrehozását, amely Szent Erzsébet 

életének és tiszteletének kultuszhe-

lyeit kapcsolja össze (Sárospatak, 

Kassa, Buda, Esztergom, Pozsony, 

Wartburg, Marburg). A  kezdemé-

nyezésnek lendületet azonban csak 

Szent Erzsébet születésének közel-

gő, 800. évfordulója adott. A 2007-

es Szent Erzsébet Emlékévre Né-

metországban elkészült a Wartbur-

got Marburggal összekötő Elisa-

bethpfad, Magyarországon pedig 

Szent Erzsébet szülőhelyén, Sáros-

patakon kezdett el egy nagyon ha-

sonló ötleten gondolkodni Kuklay 

Antal, a  Római Katolikus Egyházi 

Gyűjtemény vezetője. A  vallási és 

kulturális célokat is szolgáló szel-

lemi-lelki-fi zikai út létesítésére 

kiváló keretet biztosított az akkor 

futó, határon átnyúló kezdemé-

nyezéseket támogató pályázati 

konstrukció, amelynek a keretében 

kiépíthető volt Szent Erzsébet szü-

letési helyétől az első szakasz Kas-

sáig. Partnert is találtunk, a kassai 

Szent Erzsébet Dóm felújításáért 

felelős Gótikus Út Gyöngysze-

mei nonprofi t szervezetet (Perly 

Gotickej cesty, n.o.). A  velük való 

kapcsolatfelvétel nyomán gondol-

kodtunk el mi is, hogy mi lenne az 

a legalkalmasabb rövid- és hosszú 

távú szervezeti keret, ami biztosí-

taná a pályázati lehetőséget és az út 

későbbi fenntartását is. Úgy láttuk, 

hogy egy új civil szervezet létreho-

zása a legalkalmasabb forma, ami 

nyitott az állami területfejlesztési 

intézmények, az önkormányzatok, 

egyházak, vállalkozók irányában 

is. Így került sor a Szent Erzsébet 

Út Alapítvány létrehozására. En-

nek az ötletnek a létjogosultságát 

igazolta az idő, hiszen a következő 

pályázatunk nyert, segítségével az 

út kijelölhetővé vált, útikönyvet 

és szolgáltatói információs füzetet 

tudtunk megjelentetni több nyel-

ven, honlapot hoztunk létre. Az 

alapítvány azóta is jó gazdája volt 

az útnak, hiszen az útjelzések és 

a kiadványok pótlását folyamato-

san végezzük, az úthoz valamilyen 

formában kapcsolódó civil szerve-

zetek, önkormányzatok, egyházak 

képviselői számára rendszeres mű-

helytalálkozókat szervezünk.

Kulturális tudatosság

Sz. G.: Hányan és milyen szak-

mai háttérrel dolgoznak az Alapít-

ványban? Önkéntesek segítik-e a 

munkájukat?

P. T.: Az Alapítvány infrastruk-

turális és részben személyi hátterét 

a sárospataki Szent Erzsébet Ház 
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munkatársai biztosítják, ugyan-

akkor számos önkéntes áll az út 

működtetése mellett / mögött. Az 

útjelzéseket folyamatosan javítani 

és pótolni kell. A pünkösdi vezetett 

zarándoklataink megszervezése és 

lebonyolítása, lelki vezetői feladata-

inak ellátása szintén lelkes önkénte-

sek bevonásával történik. Továbbá 

Budapesten a Párbeszéd Házában 

immár három éve létezik az öt nagy 

magyarországi zarándokút együtt-

működésével (Mária-Út, Gyöngyök 

Útja, Szent Jakab-Út, Szent Már-

ton-Út, Szent Erzsébet-Út) egy in-

formációs pont, amit az egyes utak 

önkéntesei működtetnek. Ehhez 

a közös munkához a Szent Erzsé-

bet-Út két önkéntest delegál, akik 

közül az egyik én vagyok.

Sz. G.: Önnek személy szerint 

mit jelent Szent Erzsébet öröksége? 

Milyen indíttatásból mélyült el a 

Szent Erzsébet hagyaték kutatásá-

ban?

P. T.: A  személyes bevonódá-

som egy érdekes történet, különö-

sen annak fényében, hogy a Zarán-

dokponton szolgálatot teljesítő ön-

kéntesekkel is szoktam beszélgetni 

erről. Általában a motivációjuk az, 

hogy a Caminot végig járva egy 

erős fordulat, változás állt be az 

életükben, és ezt közvetíteni sze-

retnék mások felé is. Ez utóbbi az 

én életemben sincs másként, azon-

ban a kiindulási pont más. Engem 

pályázatíróként kért fel Kuklay 

Antal, hogy segítsem abban, hogy 

Szent Erzsébet kultusza Magyaror-

szágon megújulhasson a Szent Er-

zsébet-Út kialakításával, valamint 

a Szent Erzsébet Ház rekonstruk-

cióját támogató pályázatok benyúj-

tásával. Én ennek örömmel tettem 

eleget, hiszen ez egy olyan szak-

mai kihívás volt, amiben a részvé-

tel az alkotó munka folyamatába 

való bekapcsolódás lehetőségét is 

jelentette az anyagi elismerésen 

túl. A Kuklay Antallal és utódjával, 

Szabó Irénnel végzett közös mun-

kák számomra egyre inkább azt is 

jelentették, hogy ne pusztán egy 

kulturális és vallásturisztikai pro-

jektet lássak a sárospataki kezde-

ményezésben, hanem megértsem 

annak gyökerét, megismerjem tör-

ténetét és a mai napig tartó hatása-

it. A mesterszakot az ELTE Andra-

gógia Szakán végeztem 2013-ban. 

Az addigra már rendelkezésemre 

álló jelentős tudás és kapcsolat 

motivált arra, hogy felmérjem ad-

digi munkánk eredményeit az EU 

nyolc kulcskompetencia területé-

nek egyike, a kulturális tudatosság 

szempontjából. Azt vizsgáltam, 

hogy Szent Erzsébet személyének 

ismerete, tisztelete miként válto-

zott, milyen hozadékai vannak a lo-

kális és regionális kulturális és val-

lási identitás alakulásában. E mun-

ka során kellett megfogalmaznom 

a magam számára is, hogy ki Szent 

Erzsébet, és mik életének azok a 

máig ható üzenetei, amiért példa-

ként állítható, amiért kultuszának 

megújításán érdemes gondolkodni 

és dolgozni.

Imádságos életrefl exió

Sz. G.: Ön szerint a mai ember 

számára milyen üzenetet hordoz a 

szent erzsébeti örökség?

P. T.: Az Árpád-házi királylá-

nyok (Erzsébet mellett, Margit, 

Kinga, Piroska, Jolánta) életútját 

végig követve azt láthatjuk, hogy az 

életük egy nagyon is kijelölt, apjuk 

által elrendelt úton haladt, mégis 

nagyon is autonóm személyiségek 

tudtak maradni ott, ahová az élet 

állította őket. Ez Szent Erzsébet-

re különösen igaz, hiszen tudott 

engedelmes gyermek lenni, oda-

adó hitves és szerető anya, majd 

imádságos özvegy, aki emellett a 

rászoruló szegények elkötelezett 

támaszává is vált. Ezt a hősies fok-
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ban gyakorolt szeretetet látva, azt 

hiszem, hogy ő a szolidaritás olyan 

élő példája, akinek az élete ma is 

olyan élő és vonzó üzeneteket hor-

doz, mint: a hit, a szeretet, az aláza-

tosság, a család melletti elkötelező-

dés fi atalon vagy a – ma különösen 

aktuális – szociális érzékenység. 

Nem véletlen, hogy a megszerzen-

dő másoddiplomámhoz a jelenleg 

éppen írás alatt álló szakdolgoza-

tomban is azt a témát járom kö-

rül, hogy ezek az üzenetek miként 

adhatók tovább, miként tehetők a 

pasztorálpedagógia részévé.

Sz. G.: A  Szent Erzsébet Út 

Alapítvány minden évben pünkösd 

idején zarándoklatot szervez Sáros-

patak és Kassa között. Mi indította 

Önöket arra, hogy zarándoklatot 

szervezzenek? Kinek ajánlaná ezt 

a zarándokutat, mint spirituális él-

ményt és/vagy fi zikai kihívást?

P. T.: Azt gondolom, hogy egy 

zarándokútért felelős gazdaszerve-

zet akkor jár el helyesen, ha a spiri-

tuális és a fi zikai utat párhuzamo-

san építi. Nagyon fontos ugyanis 

különbséget tennünk a túrázás és 

a zarándoklás között. Itt a cél nem 

pusztán az, hogy a természetben 

járva kikapcsolódjunk vagy önma-

gunkat legyőzve, egy újabb fi zikai 

teljesítmény birtokosai legyünk, 

hanem sokkal inkább az, hogy 

zarándokként a saját életünkre 

refl ektáljunk az út üzeneteinek a 

fényében, és ez elindítson egyfajta 

változást az életünkben (teológi-

ai kifejezéssel élve: conversiot), és 

hazatérve érzékenyebbek, nyitot-

tabbak, sokrétűbbek legyenek Is-

ten- és emberkapcsolataink. Aki 

ezt a különbséget megérti, annak a 

számára egy zarándoklat igazi lelki, 

szellemi, fi zikai felfrissülést hoz-

hat, függetlenül attól, hogy egyedül 

vagy csoportosan, egy vezetett za-

rándoklaton indul-e útnak. Én pél-

dául egyedül szoktam elindulni, és 

a saját lelki és fi zikai tempómnak 

megfelelően haladni; de érthető, 

ha valaki tart attól, hogy egyedül, 

túratapasztalat nélkül induljon el. 

Számukra egy vezetett zarándoklat 

biztonságot nyújt minden tekintet-

ben: túra- és lelki vezetőt biztosí-

tunk, a zarándoktársak segítik egy-

mást az úton, a  lelki tapasztalatok 

megosztása a nap végén lehetséges, 

a szállásfoglalásról és az étkezésről 

a szervezők gondoskodnak előre. 

Ez számos embernek könnyebbé 

teszi a döntést, hogy elinduljon 

akár idősebb korban is. Azt azért 

látni kell, hogy a gyalogos zarán-

doklás inkább „felnőtt műfaj”, mivel 

a célja egyfajta imádságos életrefl e-

xió, így előzetes hit- és élettapasz-

talat nélkül nincs mit feldolgozni 

az út során.

Gazdag környezetben

Sz. G.: Kik és milyen számban 

vesznek részt ezen a zarándokla-

ton?

P. T.: A  Szent Erzsébet Út Ala-

pítvány egy évben egyszer, Pün-

kösdkor indít zarándoklatot, azon-

ban az érdeklődés annyira megnőtt 

az évek során, hogy két csoportot 

is indítunk, egyet Pünkösdvasár-

nap, egyet Pünkösdhétfőn, kb. 50-

50 fővel. Mindkét csoport 5 nap 

alatt teszi meg a Zempléni-hegy-

ségen átvezető 106 km-es utat 

Kassáig. Az egyéni és a csoportos 

zarándokok tekintetében is nagyon 

változatos az útra indulók köre. Ta-

lán azt mondhatjuk, hogy az idő-

sebbek inkább csoportosan, míg a 

fi atalabbak egyénileg vágnak neki 

az útnak.

Sz. G.: Mely nevezetességek 

megtekintését emelné ki a zarán-

dokút során?

P. T.: Természetesen nem 

mindegy az sem, hogy milyen az a 

természeti, táji és épített környezet, 

amelyen keresztül vezet egy zarán-

dokút. A  Szent Erzsébet Út eseté-

ben egy különösen is változatos és 

érintetlen, erdők borította hegyes 

vidékről beszélhetünk, ami ráadá-

sul igen gazdag épített örökségek-

ben is. Érdemes indulásunk előtt 

már egy nappal korábban megér-

keznünk Sárospatakra, ahol maga 

a nyitóállomás is látnivalókkal vár 

(megújult Vártemplom és a Római 

Katolikus Egyházi Gyűjtemény), de 

maga a város és környezete is szá-

mos további érdekességet tartogat 

(Rákóczi vár, Református Kollé-

gium, Tengerszem). Utunk során 

több elenyészett kolostor romjával 
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találkozhatunk, illetve a Zemplén a 

várak földje is, amelyek közül az út 

kettőt érint, a regéci és fűzéri várat. 

A  záróállomás igazán méltó befe-

jezése utunknak, Kassa belvárosa 

igazi ékszerdoboz a Szent Erzsébet 

dómmal, a  Szent Mihály-kápolná-

val, a Szent Orbán toronnyal.

Hálózatban, partner-
ségben

Sz. G.: Terveik között szerepel 

egy európai Szent Erzsébet-Út lét-

rehozása, amelynek egy szakasza 

lehetne a már említett Sárospa-

tak-Kassa útvonal is. Hol tart ez a 

folyamat? Európa más országaiban 

mennyire van jelen Szent Erzsébet 

örökségének ápolása? Ismer más 

zarándokutakat is?

P. T.: Amint említettem, a Szent 

Erzsébet-Út a névadó életútjának 

állomásait és főbb kultuszhelyeit 

fogja összekötni Magyarországtól 

Németországig, az európai kultu-

rális utak rendszerébe illeszkedve. 

Egy meglehetősen nehéz és bonyo-

lult adminisztrációs eljárás és több 

éves működés eredményeként jö-

het létre egy új út. Mi ennek a mun-

kának az első lépcsőinél tartunk, 

Németországban és nálunk is egy 

kb. 100-100 km-es kijelölt szakasz-

szal. A kettő közötti rész kijelölése 

mindkét szervezet erejét megha-

ladja, ez tehát csak egy komoly 

egyházi, kormányzati és civil szer-

vezeteket megszólító, hálózatépítő 

munka eredményeként jöhet létre 

Szlovákia, Csehország bevonásá-

val. Itt nő meg a partnerség szerepe. 

A Szent Erzsébet-Út 2. szakaszának 

az átadása épp most, 2016. október 

14-15-én tartott nyitózarándoklat 

keretében történt, a  Tokajig tartó 

települések bevonásával. A végpont 

kijelölése nem véletlen, itt találko-

zik a Szent Erzsébet-Út a Mária-Út 

kelet-nyugati ágával, ezzel elértük 

azt, hogy a Szent Erzsébet-Út a ma-

gyarországi zarándokút hálózat ré-

szévé vált. Ez teszi lehetővé pl. azt, 

hogy amíg a saját jelöléseinket nem 

tudjuk elhelyezni, azt tudjuk aján-

lani a Szent Erzsébet-Útra indulók-

nak, hogy Tokajig a saját rózsajele-

inket kövessék, majd Budapestig 

haladjanak a Mária-Úton. Innen to-

vább is vezethető hasonló partner-

ség keretében utunk Esztergomig. 

Ezért is jelentős a magyarországi 

zarándokutak önkéntesei által mű-

ködtetett Zarándokpont, ami nem-

csak kifelé szolgáltat információkat, 

hanem az egymás közötti egyez-

tetések helye is. Ebben az öt ma-

gyarországi zarándokút vesz részt: 

Mária-Út, Gyöngyök Útja, Szent 

Jakab-Út, Szent Márton-Út, Szent 

Erzsébet-Út, amelyeket részeiben 

vagy teljes hosszukban magam 

is végigjártam. A  kiépített zarán-

dokutak mellett, említésre méltók 

azonban az év során egyszer meg-

szervezett zarándoklatok is, mint 

a teljesítménytúraként is működő 

Pálos 70, a  gimnazistákat meg-

szólító Barátok Útja, vagy a váci 

Hétkápolnáig vezető zarándoklat, 

amelyek szervezői szintén jelentős, 

számunkra is nagyon hasznos szak-

mai tapasztalatokkal rendelkeznek. 

Ugyanígy részt vettünk a szlovákiai 

zarándokutak műhelytalálkozóján, 

amit idén rendeztek meg első al-

kalommal a Sampori Bencés Apát-

ságban vagy a szintén szlovákiai 

Via Cassoviensis vallásturisztikai 

konferencia és vásár említhető még, 

mint a kapcsolatépítés kiemelke-

dően hasznos helyszíne. Hagyo-

mányosan jó kapcsolatot ápolunk 

a németországi Elisabethpfad-ot 

fenntartó egyesülettel is, akik szá-

mára szintén az európai kulturális 

út megépítése a végső cél.

Fotók: Feczkó Ágnes/Szent Erzsébet- 
Út Alapítvány
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