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Via Margaritarum (Gyöngyök Útja) 

   

  

A zarándokút rövid leírása 

 

A Via Margaritarum (Gyöngyök Útja) zarándokút egy folyamatosan járható útvonal Mátraverebély-

Szentkút és Mariazell között, amelyet 2006. április 22-én Dr. Veres András püspök úr nyitott meg a 

Margitszigeten. A Kató Csaba diakónus által megálmodott út egyik célja az volt, hogy szolgálja a 

középkori magyar zarándokhagyományok feltárását és újra értelmezését korunk embere számára. A 

Gyöngyök Útja segíteni kívánja a mai zarándokokat, hogy elődeik nyomát követve eljuthassanak 

jelentősebb belföldi és külhoni középkori zarándokhelyekre. Így az országon átívelő 760 km-es gyalogos 

út a magyarság számára két fontos zarándokhelyet, Mátraverebély-Szentkutat és az ausztriai Máriazellt 

köti össze. Az útvonalra fel lettek fűzve a középkori Magyarország legfontosabb városai: Buda (a 

főváros), Esztergom (az egyházi központ), Veszprém (a királynők városa), Celldömölk (amit magyar 

Máriazellnek is neveznek). A Via Margaritarum létrehozásával egy olyan zarándokút született, amely 

bekapcsolja Magyarországot Európa zarándok vérkeringésébe. Az országhatárt elhagyva ugyanis 

belekapcsolódik a Via Sacrába, melyet a Máriazellbe tartó zarándokok jártak és járnak ma is. Az út 

nyomvonala már meglévő turistautakra épül.  

 

Lelkiség 

 

A zarándokút különlegessége, hogy egy lelki ívet is felkínál a zarándokok számára. Ezzel kívánja segíteni 

külső útjuk belsővé válását. Ez a segítség Az élet gyöngyei füzér, mely a svéd evangélikus püspök, Martin 

Lönnebo ötletéből született és mára a világ sok országában szolgálja az emberek lelki növekedését. A 

tizennyolc gyöngyből álló füzér minden gyöngyének sajátos jelentése van: Istent és önmagunkat, illetve 

életünk egy-egy szakaszát, területét szimbolizálják. Összefűzve a gyöngyök az életutat is jelképezik. 

Útkeresésünket, úton járásunkat teszik kézzelfoghatóvá, segítenek felfedezni, hogy hitünk és életünk 

egységes valóság. Minden gyöngy egy-egy elmélkedés, egyszerű segédeszköz, hogy személyes lelki 

utunkat megtaláljuk és tudatosabban megéljük. A gyöngyökhöz kapcsolódó kérdések és elmélkedések 

megtalálhatók a Gyöngyök útja zarándokfüzetben (Az élet gyöngyei – Útjelzők a XXI. század emberének), 

mely zarándokútlevélként is használható és pecséteket gyűjthetnek benne az úton járó zarándokok.  
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A Via Margaritarum Zarándok Egyesület 

 

2006. decemberében létrejött a Via Margaritarum Zarándok Egyesület, melynek célja, hogy segítse a 

zarándokút kiépülését, fenntartását, a gyalogos zarándoklás népszerűsítését. Az egyesület tagjai és a 

zarándokút köré szerveződő baráti társaság önkéntes munkával végzi a jelzésfestést (jelünk: sárga 

gyöngysor), továbbá zarándoktalálkozókat, csoportos zarándoklatokat szerveznek és 2009 novemberétől 

két hetente zarándokimádságra és agapéra hívják a zarándoklásra nyitott embereket Budapesten a Szent 

Gellért Lazarista Kápolnában (XI. ker. Ménesi út 26.). 

Az egyesület szervezésében 2010 nyarán több mint 100 ember vett részt a Szentkúttól Máriazellig 

meghirdetett 35 napos gyalogos nemzeti zarándoklaton, melynek mottója Istenért, a hazáért és egymásért 

volt. Azóta is törekszünk arra, hogy lehetőség szerint évente minél több ember átélhesse a zarándoklás 

testet-lelket megújító szép hagyományát és élményét.  
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