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Hazatértek Ópusztaszerről a lovasok
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húsznapos utazás, hegyen, völ-
gyön, pusztán át több mint hétszáz, 
nyeregben töltött kilométer – és 
természetesen rengeteg kaland, 
különleges élmény – áll a hat lovas 
zarándok mögött, aki a héten érke-
zett vissza Csíkba Ópusztaszerről.
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„Az úton tapasztalt ren-
geteg élményt, kalan-
dot, benyomást, azt az 

érzelmi kavalkádot, amelyet a hosszú 
lovastúra idézett elő a résztvevőkben, 
talán nem is lehet szavakba önteni” – 
sóhajt Lutz Levente a nagy kalandról 
való hazatérését követően. Közel száz-
oldalnyi útinaplóját forgatva próbálja 
visszaidézni az út kiemelkedő esemé-
nyeit. „A lovas sziklamászásról már 
beszéltünk, és arról is, amikor csak 
azért nem állhattunk meg, mert sem 
víz, sem takarmány nem volt a lovak 
számára. A vázolt Enyed–Csermő 
közötti szakasz volt a legnehezebb” 
– meséli.

Bizonyos esetekben az élelmisze-
rek beszerzése is gondot okozott. „Két 
kilométert lovagoltunk a mócvidéken, 
eltérve az útiránytól, mert a helyiek azt 
mondták, találunk egy üzletet a falu-
ban. Kiderült, mindössze reggel héttől 
nyolcig üzemel a bolt, amíg a friss ke-
nyeret kiosztják, így hiába kerültünk 
arra” – számol be. Sokszor az itthon-
ról érkező biztatás adott erőt: „Két 
fokban, ködben átázva, lehangoltan 
lovagoltunk, de kedves barátunktól 
érkezett egy üzenet. Arról értesített, 
hogy az Ezer Székely Leány Napján 
megemlítettek bennünket, a közönség 
tapsviharban tört ki, közös fohásszal 

fordult Istenhez az utunk sikeréért. 
Ezután már sem a hideg, sem a köd 
nem számított” – emlékszik vissza 
meghatottan Levente.

Az országhatárt átlépve már érez-
ték a lovasok a média segítségét, az 
emberek tudtak róluk, több települé-
sen melegen üdvözölték, kínálkodtak 
a helyiek. A szállással sem volt gond, a 
hegyekben tapasztaltakhoz viszonyít-
va luxuskörülmények között teltek 
az éjszakák. „Csatlakozott hozzánk 
két békéscsabai lovas, Kovács József 
és Labos Tibor, ők vezettek, illet-
ve meglepetésünkre megszervezték 
számunkra különböző lovardáknál a 
szállást. Szép gesztus volt részükről, 
hiszen vadidegenek voltunk számuk-
ra. Kedves élményünk, hogy az egyik 
lovarda tulajdonosa, Susánszky Pál 
30 ezer eurós versenylován, amely 
azelőtt talán az utcára sem lépett ki, 
elkísért egy rövid szakaszon” – foly-
tatja Lutz a történetet. Az úton a 

legnagyobb ellenség az időjárás volt, 
a húsz napból tizenkettőn verte az 
eső a lovasokat, majd nyeregben töl-
tötték azokat a napokat is, amikor 
megdőlt Magyarország nyolcvanéves 
melegrekordja. „Mi a legnagyobb 
hozadéka az útnak? Talán az, hogy 
egyrészt bizonyítottunk maguknak, 
rengeteg olyan lószerető emberrel 
ismerkedtünk meg, akikkel a zarán-
doklat nélkül feltehetően soha nem 
találkoztunk volna. Így jó néhány ma-
gyar–székely lovasbarátság köttetett. 
A szakma, a lovassportok berkeiből 
ismert rutinos, nagynevű versenyzők 
értékelték a teljesítményünket, hatá-
rozottan úgy éreztük, felnéznek ránk 
kicsit, ami nagyon jólesett” – fejtege-
ti a székely lovas.

A határátkelés is parádésra sike-
rült, mint meséli, újságírók, kamerák, 
fényképezőgépek hada volt jelen az 
eseményen. „Úgy fogadtak, mint a 
sztárokat a vörös szőnyegen” – em-

lékszik vissza. A lovasok az ismertség-
gel járó negatívumokat is megtapasz-
talták, Lutz arról is beszámol, hogy 
az élénk sajtóérdeklődés egy adott 
ponton már terhessé kezdett válni. A 
csapat üdvöskéje, valamint az egyet-
len női zarándok az alig tizenöt éves 
székelyudvarhelyi Nagy Vanda volt. 
„Nagyon jól bírta az iramot, sőt ese-
tenként az állóképességével rápirított 
a felnőtt férfiakra is. Bizony néha ki-
csit panaszkodtunk volna egymásnak, 
hogy itt-ott fáj a derék, kar, comb, de 
a leányzó annyira üde volt mindig, 
hogy restelltünk volna előtte nyava-
lyogni” – meséli Lutz mosolyogva.

„Nehéznek nehéz volt, de én az 
indulás előtt nehezebbnek képzeltem. 
Megérte, rengeteg új tapasztalattal 
gazdagodtam, életre szóló élményeket 
szereztem, teljesen feltöltött az út” – 
mesélte az egyetlen női lovas zarán-
dok. A csapatszellem mindvégig jól 
működött, néha adódtak kisebb né-

zeteltérések a lovasok között – főként 
a követendő útvonal miatt –, de ezek 
közös megegyezéssel simultak el. Nem 
bizonygatta senki a vélt vagy valós iga-
zát, nem pufogott a sértett hiúságán, 
ha gond akadt, mindenki a megoldá-
son törte a fejét, elfogadva egymás ér-
veit” – derült ki a beszámolóból.

„Az utazás legfelemelőbb pil-
lanata az volt, amikor átadhattuk 
az ópusztaszeri park vezetőségének 
a magunkkal hozott székely zász-
lót – folytatja a csoport vezetője. – 
Többen tőlük hallottak legelőször 
Csíkcsicsóról, de Csíkszeredáról is. 
Ha a körülöttünk keletkezett média-
hullám jóvoltából néhányan megis-
merhették a szűkebb hazánkat, akkor 
már nem volt hiábavaló az utazás.”

Lesz folytatás is, ígérik, hiszen 
jövőre is készülnek a Nyeregszem-
lére. Mit csinálnak majd másként? 
„Tulajdonképpen semmit, mindösz-
sze jobb térképet, illetve pontosabb 
iránytűt szerzek be. A legelső olyan 
helyzetben, amikor használni kel-
lett az iránytűket – ebből egyik egy 
öreg, második világháborús katonai 
szerszám volt –, kiderült, a magunk-
kal hozott két eszköz között hatvan 
fok eltérés van, nem tudtuk, melyik-
nek higgyünk. Tanultunk a tévedé-
sekből, így például ha a pusztában 
bokorsort látunk, nem lovagolunk 
arra a jövőben, mert már tudjuk, 
olyan öntözőcsatornát rejt, amelyen 
úgysem juthatnánk át, és fölösleges 
kerülő lesz a vége. Ezeket a dolgokat 
azonban itthonról semmiképpen 
sem lehetett volna jobban megter-
vezni, a jobb logisztikához kellett a 
gyakorlati tapasztalat” – tervezgette 
a jövőt Lutz Levente.
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Székely lovasok a gyulai határátkelőnél. Ünnepi fogadtatásban volt részük


