ELŐSZÓ
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Pilisszántóért Egyesület közös
megemlékezése az 1947. augusztus 20-án a németországi Altöttingben tartott
nyolcezer hontalan magyar Szent István-napi zarándoklatáról a pilisszántói
Boldogasszony sziklakápolnában és a Páduai Szent Antal római katolikus templomban zajlott 2014. augusztus 20-án. Ez volt 1947 óta az első megemlékezés.

A NYUGATHOZ MENEKÜLT MAGYAROK ZARÁNDOKLATÁNAK EMLÉKÉRE. ALTÖTTING 1947. VIII. 20.
Koronádnak legszebb éke
Hozzád sír fel Hunnia
Nem felejt el Árpád népe
Amíg lesz egy hű fia
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Az egykori beszámoló szerint „Szent István napján, messzi az otthontól, Bajorország földjén magyar csoda történt 1947. augusztus 20-án. Szent István
száműzött, menekült magyarjai elzarándokoltak Altöttingbe, a Szűz Anyához,
hogy hitet tegyenek: a magyar nép hű maradt! Hű első szent királyunkhoz, hű
Istenhez, Hazához, a Szent Korona eszményéhez és hű a nyugati kereszténységhez. A távolság, a szétziláltság, valamint az összeköttetés és az önbizalom hiánya két és fél éven keresztül lehetetlenné tett minden magyar megmozdulást.
Most azonban a Vatikán delegátusa hívó szavára megmozdult Szent István űzött
népe. Jöttek Bajorföld, Ausztria, a különféle zónák magyarjai vonaton, autón,
gyalog. Lelkészeik vezetése alatt fegyelmezett csoportokban, vagy egyenként
családostól.”
A zarándoklaton gyertyát szenteltek, az egyik tulajdonosa azzal a kéréssel
hagyta ránk, hogy ezt az ereklyét először csak akkor gyújtsuk meg, ha több magyar ember ismét összejön egy, a Szent Koronához méltó helyen és megemlékezik ennek a napnak az üzenetéről.

Az altöttingi emlékgyertya.
5

Ezen zarándoklat ideje alatt tartották utolsó ülésüket az 1939-ben, utoljára
szabadon választott magyar országgyűlés ott lévő tagjai. Az alkotmányosan hozott határozataik lényege, hogy a ”Sacra Regni Hungarici Corona – Magyarország Szent Koronája” jogfolytonossága fönnáll. Ez az országgyűlésünk az
alkotmányosan alkotott 1938. évi XIX. tc. alapján 1939. június 14-én alakult és
soha fel nem oszlatták.
A két Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy Pilisszántón, a Pilis-hegy oldalában fekvő Csillagösvényen kap otthont első alkalommal ez az esemény. Nemzetünk hét uralkodójának valamint szentjének állított szobra: Nimród, Atila
(Etele), Árpád, Szent István, Szent László, Boldog Özséb, Hunyadi Mátyás, továbbá a Boldogasszony kápolna és a tizenkét méter magas Pilis Keresztje méltó
helyszínnek bizonyult az ünnepség megrendezésére. A Boldogasszony kápolna,
az Altöttingi Mária kegyhelyhez hasonló lelkülettel fogadta ezt az újabb, megemlékező zarándoklatot.
Az idei zarándoklaton résztvevők 10 órakor a Csillagösvény parkolójában
gyülekeztek, innen a közeli „Mészégetők kútjáig” menve, ahol a rájuk várakozó
Zarándok Zászló alá állva, egy csoportban, hagyományos keresztaljára rendezetten vonultak a Csillagösvény emelkedőjén a szobrok mentén a kápolnáig. A
szobornál zalaegerszegi család énekelt, és a zarándokok között négyen a most
folyó észak-komáromi történelemtanár-továbbképzésünk résztvevői közül voltak.
A kápolnában, az oltárkő előtt, a 11 órakor kezdődött megemlékezés bevezetéseként a zarándokokat a házigazda Szőnyi József a Pilisszántóért Egyesület
elnöke (www.pilisszantozarandokhely.hu), és Dr. Csihák György a ZMTE
(www.zmte.org) elnöke üdvözölte, majd Jávor Miklós történész ismertette az
ünnepség üzenetét, tartalmát, célját.
Ezután a pilisvörösvári Szent Erzsébet Szeretetotthonból egy katolikus
pap, főtisztelendő Tóth Lajos SJ. atya vezetésével emlékeztünk az 1947-es zarándoklatra, Szent István ünnepnapját mise áldozattal megszentelve. Mise alatti
énekek: „Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat”. „Isten hazánkért térdelünk elődbe”.
Himnuszok a mise végén: „Boldogasszony anyánk”, „Székely himnusz”,
„Magyar himnusz”. Utána az atya megáldotta és mi meggyújtottuk az emlékezetes gyertyát, amelynek lángjából a résztvevők meggyújthatták a saját gyertyájukat, tovább vivén magukkal, az ereklye lángjával, az ünnep emlékét.
A mise utáni szabadidőben elfogyasztottuk a magunkkal hozott elemózsiát, majd levonultunk a falu templomába. A nap további részén 14 órától a templomban folytatódott a megemlékezés. Kezdődött Szőnyi József beszédével,
amelyben ismertette a falu történelmi nevezetességeit. Ezután dr. Gedai István, a
Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója, a ZMTE Tudományos
Tanácsa elnöke emlékezett Szent Istvánra, az első magyar apostoli királyra, amit
követően Nyári Gábor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza méltatta az Altöttingi Országgyűlésünket. Az ünnepség dr. Csihák György zársza6

vával végződött 16 órakor. A legvégén újból a „Boldogasszony anyánkat” énekeltük.
Külön örömünkre szolgál, hogy az 1947. évi altöttingi zarándoklat 70. évfordulójára az elektronikus világhálón zarándoklatot szerveznek az eredeti helyszínre, Altöttingbe 2017. augusztus 20-ra.
Zürich, 2014. augusztus 20.

Csihák György

Csihák György a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület nevében üdvözli a
zarándokokat, mellette ül prof. Gedai István
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