
Honfoglaló elődeink nyomában 
Petraskó Tamással és Vladár Sándorral, a Lovas 
Emléktúra két vezetőjével beszélget Frigyesy Ágnes 

Komoly feladatra vállalkozott az a 15 főnyi csapat - pedagógusok, egyetemi hallga-
tók, történészek, néprajzkutatók - amely május elején nekivágott honfoglaló elődeink 
nyomában egy csaknem négy hónapig tartó túrának, végigkísérve egykori magyar 
őseink hazát kereső útvonalát. 

Hat éve komolyan készülünk erre az expedícióra - kezdte a beszélgetést Petraskó 
Tamás - , amelynek egyik nem titkolt célja, hogy az 1100 éves évforduló kapcsán 
minél részletesebben és hitelesebben megismerjük és megismertessük népünk őstör-
ténetét. Szeretnénk minden korosztály figyelmét ráirányítani arra a magyar kultúrára, 
amely nem igazán kapja m e g a kellő támogatást. 

A körülbelül 4500 km-es utat lóháton tesszük meg. Őseink egyik szálláshelyéről in-
dulunk és a mai Magyarország területére érkezünk. Ezzel a túrával bekapcsolódunk a 
magyarországi millenniumi évforduló ünnepségsorozatába, megemlékezünk és tisztel-
günk népünk e nagy történelmi eseménye előtt. A lovasexpedíció tagjai hiszik, hogy a 
magyar n é p ősi kultúrája értékes része az egyetemes kultúrának, ezért cselekvő ápolá-
sa hazafias kötelességünk. 

Minek alapján készítették el a túra útvonalát? 
A tervezés során figyelembe vettük a feltételezett szálláshelyeket és a népvándorlás 

történészek által elfogadott útvonalát. Használtuk a Julianus barát útjait ábrázoló 
térképvázlatot és a feljegyzéseket. 

Az expedíció részletes útvonaláról Vladár Sándor számolt be. 
Naponta átlagosan 50 km-t teszünk meg, több mint 100 napon keresztül. Ez nagy 

kihívás, de mindannyian vállaltuk. Rendszeres előkészítő lovaglásokat szerveztünk: 
tavaly minden hónapban körülbelül tíz napos túrán vettünk részt. A mostani expedíci-
ónk az UFA-i Tudományos Akadémia régészprofesszorának segítségével Kara 
Jakupovó mellett feltárt magyar erődrendszer Gyoma folyó melletti magaslatról indul. 
Baskíria-fővárosában, Arszlanovcfozn a csapat csikósbemutatót és lovasíjász harci 
tornát tart. Majd Menzelinszk közelében a vadászó életmódot idézzük fel a Káma folyó 
jobb partján található Magyar nevű falut övező erdőkben. Itt szarvasra vadászunk íjjal a 
helyi vadászokkal együtt. Naberezsnyi Cselnyi-ben történelmi szakmai konferenciát 
rendezünk a magyarok ősi szálláshelyeiről, a magyar kultúra itt talált emlékeiről. Itt 
nyílik meg a Magna Hungária Múzeum. Ezután a Volga mentén Levédia, Etelköz 
átszelésével Dnyepropetrovszk városban szakmai konferenciát tartunk a helyi múze-
umban, majd emléktáblát helyezünk el az 1100 éves évforduló tiszteletére az ősi 
magyar temetkezési halmon. Vereckén hét őrtűz gyújtásával emlékezünk honfoglaló 
őseinkre. Magyarország területén a Tisza vonalát követve Karoson történelmi Emlék-
park megnyitására kerül sor az ásatások helyén. Hét nyírfát hozunk magunkkal az ősi 
földekről, amelyeket a Karosi leletek helyén ültetünk el. Szabolcsban a millenniumi 
emlékoszlopnál koszorúzunk, majd Hortobágyon lovastalálkozó és bemutatók színesí-
tik a programot. Augusztus 2-án érkezünk Budapestre, ahol délután elkészítjük a 
táborhelyünket a Városligetben. Másnap lovas felvonulás következik, majd délután a 
Vádban a Fortuna Étterem udvarán szakmai előadás, ételkóstoló, áldomás ivás lesz. 
Másnap Visegrádra érkezünk, ahol élménybeszámolót tartunk és megidézzük — a 
tábortűz melegénél - a honfoglalás korát. Székesfehérváron újabb szakmai előadáso-
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kon vitatkozunk, majd augusztus 18-án érkezünk Ópusztaszerre, a lovas emléktúra 
utolsó szálláshelyére. 

Ez a hosszú út komoly összegbe kerülhet - kérdezem ismét Petraskó Tamást. Kap-
tak-e állami támogatást? 

Mint ismeretes: elmaradt a Világkiállítás. Azt is tudjuk, hogy a millecentenáriumi 
ünnepségekre elkülönítettek bizonyos összegeket, csak azt nem tudjuk, ezek hová 
kerültek, mert a mi pályázataink nem kaptak állami támogatást. A vállunkat megvere-
gették, gratuláltak, de támogatottságot nem kaptunk. A pénzintézetek, egyéni vállalko-
zók között - gazdasági nehézségekre hivatkozva - nem találtunk igazi támogatókra. 
Ezért a Magyar Forrás Alapítvány biztosítja az út anyagi hátterét. A lovastúra fővédnö-
ke pedig a Magyarok Világszövetsége. 

Kérem, mutassa be a Magyar Forrás Alapítvány munkáját! 
Ez az Alapítvány történelmi és anyanyelvi programok meghirdetésével csatlakozott 

az 1996-os országos ünnepségekhez. A Honismereti Szövetséggel közösen történelmi 
tanulmányi vetélkedőt szerveztünk a világ bármely táján élő középiskolás magyar 
fiataloknak. Az Emese álma vetélkedő már két éve elkezdődött és a döntőt most 
májusban tartották Székesfehérváron. Óriási érdeklődés kísérte a versenyt. Ezen felül 
anyanyelvi táborokat szervezünk, ahol a legjobb szakemberek tartanak előadásokat, 
foglalkozásokat (ősi mesterségek, lovas-íjászat, harci bemutatók). 

Személyes tapasztalatom, hogy a fiatalok nagyon fogékonyak, érdeklődőek. Nekik 
is kell kapaszkodó és a történelmi múlt ismerete ilyen fogódzó. Vallom: hogy a magyar 
kultúra megismerése szinte kötelező minden magyar ember számára, mert csak így 
becsülhetjük jelenünket és értékelhetjük majd jövőnket. 
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