
Szűcs Róbert: Nyeregben őseink útján

SZŰCS RÓBERT

Nyeregben őseink útján
Emléktúra a honfoglalás 1100 éves évfordulója tiszteletére

„A honfoglalás a magyar nép történetének eddig legjelentősebb eseménye volt.
Erről emlékezni, népünk múltja, eredményei előtt tisztelegni kötelességünk, s ezt
méltóképpen megünnepelni minden magyar embernek nagy öröm. de egyben nagy
felelősség is" — olvastam a Magyar Forrás Alapítvány Magna Hungária expedíció-
jának tájékoztató füzetében.

Fotósként, néprajzos egyetemistaként kerültem a csapatba. A lovas és a sportot
kedvelő, a honfoglalás korszakába szerelmes emberekben felvetődött, hogy az 1100
éves évfordulót méltó módon kellene megünnepelniük. Petraskó Tamás tanár, a
tiszaföldvári Magyar Forrás Alapítvány és Vladár Sándor műegyetemi tanár
összefogásából született meg az expedíció. A szervezést hat évvel ezelőtt kezdték, és
az eltelt idő alatt csatlakoztak hozzájuk a többiek, kovácsolódott össze a csapat.
Munkájuknak köszönhető, hogy 1996. április 10-én elindult Tiszaföldvár központjából
a Magna Hungária expedíció, a négy hónapig tartó lovastúra résztvevői.

Az út során végzett feladatok alapján három csoportba osztottak bennünket. Két
operatőr (a túráról dokumentumfilm is készült) és én tartoztam az egyikbe. Az ellátó
csapat: kovács, kamionsofőr, tolmács, orvos, szakács — biztosította a túra működési
feltételeit. A harmadik csoport volt a hét lovas, ők felváltva (általában négy ember
lovagolt naponta), a lovakat cserélve, pihentetve nyeregben tették meg a közel 4500
km-es utat Ufától (Magna Hungária) Magyarországig, Baskírián, Tatárországon,
Oroszországon, Ukrajnán keresztül. Starthelyünkig, Ufáig autóval mentünk.

A lovaknak a szénát, zabot, valamint a felszerelésünket és élelmünket egy Lada
Szamara, két Lada Niva terepjáró és egy mikrobusz szállította. Baskíriába a borzalmas
utak. a hideg és műszaki problémák miatt a tervezettnél később érkeztünk. Ezt követte
a tényleges szakmai munka és a táv lovas teljesítése.

A hazavezető út tervezésében figyelembe vettük a feltételezett magyar szállás-
helyeket, a népvándorlás történetileg vázolt útvonalát. Használtunk Juliánus útjait
ábrázoló térképvázlatokat, mai térképeket és a '95-ös útvonalbejárásunkon szerzett
tapasztalatainkat. Terepviszonyoktól függően naponta 25—80 km-es távot teljesítet-
tünk, lóháton 14—16 órát. A lovak után közúton haladtak a szállító járművek és mi,
médiások, ellátók. Telepítettük a tábort, felállítottuk a sátrakat, beszereztük a szükséges
ivóvizet. A lovasok gyakran mocsaras, erdős helyeken haladtak, ha a terepjárók már
nem bírták, akkor gyalog, futva követtük őket és készítettük felvételeinket. Volt pontos
útvonaltervünk, amely tartalmazta, hogy hányadikán hová kell érkeznünk. Ezt
többé-kevésbé tudtuk is tartani.

Expedíciónk több cél teljesítését is vállalta. Bizonyítani akartuk, hogy mai magyar
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lófajtákkal is meg lehet tenni egy ilyen viszontagságos utat. Mind több ember figyelmét
próbáltuk ráirányítani egykori büszkeségünkre, a lovas életre, a lótenyésztésre, a
lovassportra. Az általunk bejárt területek ,,kis népeinek" üzenetét hoztuk magunkkal.

Felkerestük azokat a múzeumokat, ahol tudomásunk szerint magyar vonatkozású
leleteket őriznek. Az ufai Régészeti és Történeti Múzeum, a szterlitamaki. a dnyepro-
petrovszki múzeum leleteiről filmet, fotókat készítettünk, és neves helyi régészeket,
kutatókat kértünk meg, mondják el a feltárás részleteit és következtetéseiket, hogy
azokat felhasználhassuk a korabeli magyarok portréjának hitelesebb megrajzolásához.
Megpróbáltuk átélni a kort, már amennyire ezt egy mai ember megteheti. A múlt meg-
idézésében nagy segítségünkre voltak lovaink, mert életritmusunkat hozzájuk kellett
igazítanunk. Az övéké volt a főszerep, hiszen a túra során döntő volt teljesítményük,
így volt ez régen is.

UFA

1. kép. A Magna Hungária expedíció útvonala
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2. kép. A csapat Baskiriábcui

3. kép. Az expedíció számára korhű ruházat és felszerelési tárgyak készültek, melyeket Páncél
Attila vezetésével iparművészek készítettek, a korabeli régészeti leletek szem előtt tartásával
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4. kép. A Don-kanyar

5. kép. Veretes öv maradványai a szterlitamaki temetőből
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6. kép. Ezüst szemfedő lemezek a szterlitamaki temetőből (VIII—IX. század)

7. kép. A dnyepropetrovszki múzeum lelete, ezüst halotti maszk
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8. kép. A nyolcvanas évek végén Szterlitamak közelében előkerült lelet egyik tálja.
Belső díszítése vésett. Feltehetően perzsa és arab kereskedők közvetítésével került

a nomád főúr pompás asztali készletébe

14


