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Kedves Testvérek! 
 

2012.04.29-én jó pásztor vasárnapján reggel 9:30-kor elindult az első lovas 
zarándok a Mária úton Csíksomlyóba. Szántó Zsolt a határig szakaszonként 
kísérőkkel és kölcsön lovakkal teszi meg az utat. Onnantól saját lovával halad majd. 
Az egész út kb. 920 km lesz. Terve szerint Pünkösdre érkezik a csíksomlyói 
nyeregbe. 
 
Az egyes szakaszokon (oda-vissza) helyi kísérők vezetik Zsoltot, akik ismerik a Mária 
utat, valamint a környező ló-specifikus haladási módot.  
 
A Hősök terén közös imaénekléssel kezdődő 15 perces sajtótájékoztató után 
nyeregbe szálltunk és megkerültük lovainkkal a teret. Tisztelegtünk hazánk 
vezetőinek emléke előtt és kértük a magyarok védőangyalának, valamint Szűz 
Máriának a közbenjárását feladatunk teljesítéséhez.  
 

 
 
Lóhátáról is könnyen követhetők voltak a Mária út lila jelzései. 
 
A motoros és autós rendőrök meglepő kedvességgel kísértek bennünket egészen 
Budapest határáig. Köszönjük a kedves és figyelmes segítségüket! 
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Az első állomás Csömörön volt, ahol nagyon kedves és vendégszerető testvérek 
várták Zsoltot és engem harangszóval, énekkel és frissítő vízzel, süteménnyel. 
A csömöri testvérek szeretete, buzdítása, imája nagyon jókor jött, hiszen a közel 
harminc fokos melegben 2 óra lovaglás után már fáradtak voltunk. 
Jó tudni, hogy lélekben sokan támogatják Zsoltot. Ez sok erőt ad neki a hosszú úton. 
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A csömöri templomtól Kiss Attila tanyájára a Zengőnyíl Hagyományőrző Lovas és 
Íjász Egyesület vezetőjéhez lovagoltunk. Attila a lábsérülése miatt, sajnos nem tudott 
részt venni a zarándoklaton. Ekkor csatlakozott hozzánk Magát Anikó, Magát Gábor 
és Huszár Kristóf. Másfélóra közös ügetés és vágta után a „pléhkrisztust” és a 
Hungaroringet érintve érkeztünk Kerepesre. Itt elbúcsúztunk Gábortól és Kristóftól. 
Ők visszatértek Csömörre, mi pedig hármasban folytattuk az utat. 
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Kerepesről a Gödöllői-dombság hullámossága és a lomjukat bontogató erdők 
fogadtak. Az erdőn és az M31-es úton túl a Hill Topp lovardában az egyik tulajdonos, 
Herceghalmi Tímea fogadott bennünket. Lovainkat lenyergeltük. Friss szénát, vizet 
kaptak és tiszta karámban pihenhettek, ahol egyből biztonságban érezték magukat, 
mert egyből a porban fürödtek a lovaink: Sudár, Lepke és Csibész.  
 
Mi tarisznyából megebédeltünk és beszélgettünk vendéglátónkkal, aki nagyon szép 
és tiszta lovardát üzemeltet a gödöllői Repülőtéri út mellett. Tímea felajánlotta, hogy 
a lovas zarándokok a későbbiekben ~10 főig szállást is kaphatnak lovukkal együtt, 
ha erre haladnak. 
 
A hosszabbra sikeredett pihenő után felnyergeltünk és tovább indultunk a gödöllői 
Premontrei kápolna felé. A kápolnától a Fácánsoron aszfalton lépve, majd földúton 
ügetve és vágtázva tudtuk kikerülni a városi aszfaltozott utcákat, ami a lovak 
kímélése miatt is fontos szempont. Egy 20 perces eltévedés után a Valkói főúttal 
találkozván a Szárítópusztai buszmegállónál fordultunk Máriabesnyő felé. (Ezen a 
szakaszon a Mária út jelzése kék színű.) 
 
A kegyhelyre 1 órás késéssel érkeztünk. Itt már nem volt lehetőség a templomba 
bemennünk. Egy rövid fohász után haladtunk tovább a Mária úton a Babati tavak, 
majd Domonyvölgy felé. 
 
Domonyvölgy után és Petőfi-forrás előtt volt a legszebb és a legveszélyesebb 
szakasz. Én, mint a túra vezetője csak Máriabesnyőig ismertem az utat. Többször 
zarándokoltunk már el csoportosan, gyalogosan Máriabesnyőre és több lovas túrán 
is bejártam ezt a környéket. 
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A Domonyvölgy utáni szakasz meredek emelkedőkkel és lejtőkkel, vízmosásokkal, 
kisebb szakadékokkal szegélyezett ösvény, a dús fenyőerdőben. Néhol még a 
lovakról leszállva is nehezen tudtunk haladni. Hála Istennek lovaink ránk 
hagyatkoztak és minden akadályt derekasan és ösztönösen leküzdöttek. A Petőfi-
forrásnál jó volt felfrissülni és üres palackjainkat feltölteni.  
 

  
 
Ezután Bagra kellett eljutnunk. A Mária út vadregényes ösvényén az M3-as tövében 
sokat tudtunk vágtázni, így gyorsan haladtunk. Ezt lassú lépésben történő haladás 
követett a városi aszfaltozott utakon, egészen Aszódon át Kartalig. Ide egy órás 
késéssel, 20 órára érkeztünk meg. 
 
Kartalon nagyon kedvesen fogadtak minket. Csupa szív emberek vártak, akik 
lovainkról és rólunk a lehető legodaadóbban gondoskodtak.  
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Ki kell emelnem Urbán Imrét és kedves feleségét Mártát, akik befogadtak minket, ló 
szagú, izzadat vándorokat. Imre és Márta csodálatos medvehagyma levessel, 
szarvas pörkölttel, főtt krumplival és kartali friss kenyérrel várt bennünket. Azt utca 
végén élő Nagy Béla lovas gazda különös figyelemmel gondoskodott fáradt 
lovainkról. Ez a cigány ember nagyon jószívű, közvetlen barátként fogadott minket. 
Hátasainkat a három legszebb, alaposan előkészített, frissen almozott állásaiba 
szállásolta el. Bőségesen kaptak lucernát, árpát, majd vizet. Nagyon hálásak 
vagyunk érte. 
 
 

 
 
Hősök terére bejutással és a kerülő utakkal együtt 74 kilométert jártunk be egy nap 
alatt közel 30 fokos melegben lovainkkal. Ezt az utat visszafelé Csömörig másnap is 
meg kellett tennünk, de Sudárt már fiam Huszár Domonkos ülte meg hazáig. 
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Urbánék, hozzám hasonlóan fontosnak gondolják az összefogást magyar-magyar 
ember között. Egyetértettek velem abban, hogy a Mária út olyan érhálózat, amelyen 
ha áramlik a zarándoksereg, akkor életet vihet a nemzet testébe, harátokon 
átívelően. Testvérré, baráttá kovácsolhatja az ismeretlen ismerősöket, hiszen a 
zarándok megismerkedik az útmentén élőkkel. Nem úgy, mint az autópályán „A” 
pontból „B” pontba gyorsan haladó utasok. 
 
Úgy gondolom, hogy nem volt véletlen, hogy jó pásztor vasárnapján indult a 
zarándoklat. Ez felhívja a figyelmünket arra a fontos tényre, hogy ne a politikusoktól 
várjuk a nehéz, sokszor lehetetlen helyzetek megoldását. A béres elszalad, ha 
veszélyt érez, és magára hagyja a nyájat. De a jó pásztor életét is adja a juhaiért. Az 
is fontos, hogy mi is tegyünk valamit egy jobb Magyarországért. 
 
Ne feledjük el, hogy nehéz helyzetben kérhetjük az Isten segítségét, áldását az 
előttünk álló nehézségek leküzdéséhez. Ne a politikusokban lássuk minden 
problémánk megoldóit, a csodatévőket. Ők csak emberek, emberi korlátokkal, 
kisebb-nagyobb elhivatottsággal. A csodát és a segítséget fentről kell kérnünk, de 
nem ölbe tett kézzel. 
 
A mi feladatunk jó és nemes célokért küzdeni, tenni, mert az Isten a meglévőket tudja 
megáldani, megszaporítani. Ha semmink sincs, akkor még azt is elveszítjük, amink 
van. A csodálatos kenyérszaporításkor sem a semmiből lett valami. A meglévőt 
áldotta meg az Isten úgy, hogy öt halból és egy kevéske kenyérből több ezren laktak 
jól. 
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Szántó Zsolt nem tétlenkedett és nem esett kétségbe, amikor meghiúsulni látszott 
lovas zarándokútja. Amikor kiderült, hogy nem hozhatja el saját lovát a zarándoklatra, 
rendületlenül hitt a küldetésében. Bízott abban, hogy ha Istennek tetsző, amit 
elhatározott, akkor lesznek jóakaratú társai, akik mellé állnak és segítenek neki, hogy 
még az is megvalósulhasson, ami lehetetlennek látszik. 
Szántó Zsolt szívós, elszánt, szimpatikus ember. Nem könnyen mond le arról, amit a 
fejébe vett. Imádkozik és tesz is azért, hogy megvalósuljon álma. Igaz rá Szent Ignác 
jelmondata: 
 
„Imádkozz úgy, mintha minden Istenen múlna és csele kedj úgy, mintha minden 
csak rajtad múlna.” 
  
Zsolt 2012. május 3-kán már Kisgyőrbe ér, egy önzetlen összefogás eredményeként 
kölcsön lovakkal és a helyi lovas-utakat jól ismerő kísérőkkel. Imádkozzatok érte, 
hogy épségben célba érjen! 
 
Hálás vagyok az Istennek és a Szűzanyának, hogy Zsolt segítője, vezetője, 
zarándoktársa lehettem az első szakaszon, Budapesttől Kartalig. 
 
Huszár Attila 
Zengőnyíl Egyesület 
De Colores 
 
A beszámolóban látható képeket készítették: Dénes Gábor, Huszár Attila, Frigyes Ágnes 
Frigyesy Ágnes újságíró felvételei szerzői jogvédelem alatt állnak. Másodközlés csak szerzői engedéllyel 
lehetséges. 


