Csihák György (Zürich)

A mai zarándokok
üdvözlése
Szeretettel köszöntöm az emlékzarándoklat minden résztvevőjét a Zürichi
Magyar Történelmi Egyesület nevében. Aki ma ide eljött, bizonyára jól tudja
előzetes hírverésünkből, meghívónkból, hogy miért gyűltünk itt össze, de nem
árt megismételni, hogy a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Pilisszántóért Egyesület szervezésében ez a közös ünnepi megemlékezés itt, a pilisszántói
Boldogasszony sziklakápolnában egy emlékzarándoklat, amellyel a 67 évvel
ezelőtt, a háború után, Bajorországban lezajlott tízezer hontalan magyar Szent
István-napi zarándoklatára emlékezünk.
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.”
Ezen zarándoklat ideje alatt tartották utolsó ülésüket az 1939-ben, a történelmi alkotmányunk alapján utoljára, szabadon és demokratikusan 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. alapján1939. június 14-én alakult és soha fel nem oszlatták.
Megható történeteket is ismerünk az országgyűléssel és a zarándoklattal
kapcsolatban. Egyik ilyennek az akkor még fiatal lány szereplője, egy müncheni
idős hölgy levéllel fordult hozzánk, amelyet ismertetni szeretnék. Annakidején a
zarándoklaton gyertyát szenteltek, és ő is tulajdonosa egynek. Azzal a kéréssel
küldte hozzánk, 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.
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A két Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy Pilisszántón, a Pilis-hegy oldalában fekvő Csillagösvényen kap otthont első alkalommal ez az esemény.
Nemzetünk hét uralkodójának, szentjének, azaz ma is szellemi vezetőinknek:
Nimród, Atila (Etele), Árpád, Szent István, Szent László, Boldog Özséb, Hunyadi Mátyás itt felállított szobra, továbbá a Boldogasszony kápolna és a tizenkét méter magas Pilis Keresztje méltó helyszín az ünnepség megrendezésére. A
Boldogasszony kápolna, az Altöttingi Mária kegyhelyhez hasonló lelkülettel
tudja fogadni a zarándoklatot.
Íme, a levél:
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Az altöttingi Guttenburg-kastély ma
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