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randokcsoportok Mariazellbe. Sza-
mas budaorsi csalad oriz ma is em-
lekeket, a zarandokutr61 hazakuldott
levelezolapokat a nagy utr61. A bu-
daorsi Elsasser Up6t zarandokutja-
r6! hazakuldott kepeslapokra ma is
vigyaz leanya, Er6di Maria. A csa-
ladf6 1929-ben Oeutsch- Altenburg-
b61 udvozolte levelez61apjan az ott-
hon maradottakat "Tausend jahrige
Kirche, wir sind aile Wohlauf" "Ez
egy ezereves templom, mindnyajan
j61 vagyunk." Meg ezen a napon
Melkben is jartak, a kovetkez6 lap
mar Maria Taferlb61 erkezett. A leve-
lez6lapon a "Schwarzes Rossi" -a
"Fekete lovacska" vendeglo pecset-
je, itt pihentek meg a zarandokok.
Elsasserek mar a "Magyarorszagi
Nemet Kozmuvel6desi Egylet" -az
ugynevezett Volksbildungsverein za-
randokaival utaztak vonattal, haj6-
val, szervezett csoportban.

Az 1900 tajan utra indul6k azon-
ban nagyobb vallalkozassal jutottak
el a celli Szuzanyahoz: lavas kocsi-
val! A Heimatmuseum oriz a ritkasa-
gai kozott nehany femlemezre felvett
zarandokkepet 1899-b61! Ket zaran-
dok ferfi ul a fekete kendo moge bujt
fot6s masinaja elott, a hatterben
mindig ott lathato celli Szuzanya
szobranak kulisszaszeru masolata,
ez vol~ az igazi uti emlek ! Ugyancsak
reszt vehettek a zarandoklaton bator
asszonyok is, oket is igy orokitette
meg femlemezre a fenykepesz. (Az
abrazoltak nevet nem ismerjuk...)

Bader Gyorgyne, Osztercziel Ma-
ria ("Rici neni") ajandekozta gy(jjte-

A magyarorszagi nemetseg csak a
XIX. szazad k6zepetol kereste tel
gyakrabban a mariacelli kegyhelyet.
A Tolna megyei Bataszek ..Bada-
seck" nemet hfvei mar 1832-ben
alapftottak egy zarandok egyesule-
tet, kegyes celjuk a kedvelt Steieror-
szagi Szekesegyhaz latogatasa volt.
A hazai nemet falvak lak6i j6reszt a
XVIII. szazadban kerultek az uj haza-
ba, elosz6r falvakat, hazakat epftet-
tek, termof61det tettek elove.185 7-
tal Szcitovszky Janos hercegprfmas-
sal 27 000 hfvo erkezett Mariacellbe,
k6ztuk csak az akkor leginkabb ne-
metektol lakott Pozsonyb61 9000
ember.

A mi Franz Wendlerunk egyik al-
ma mar 1847-ben az volt, hogy az
urnapi k6rmenetek utvonalara epf-
tett lombkunyh6 egyre nagyobbra
n6vekedik. 1855-re a falubeli hivek
segftsegevel mar allt is a kesobb
kegyhellye valt kapolna. Ferenc gaz-
da tudott Mariacellrol is. Kr6nikajaba
tel is jegyzi, hogy 1827-ben "ist
Gross Mariazell abgebranndt bis auf
8 Haus" -tehat "Nagy Mariazell 8
haz kivetelevel leegett". Az 1870-es
evektol megindultak a Budapest
k6rnyeki nemet falvak zarandoklatai
a kegyhelyre. A Buda hegyvideki ne-
metek zarandoklatair61 szamos
visszaemlekezes maradt fenn. A za-
randokutjaik emleket orzik a kegy-
helyrol hazahozott imak6nyvek. me-
Iyekben egy-egy mariacelli pecset is
orzi a zarandoklas emleket.

Buda6rsrol a XIX. szazad vegetal
folyamatosan erkeztek 1938-ig a za-



menytinknek art a dfszes Mariacellbol
ajandekba hazahozott imak6nyvet
1906-b6l, melyet az akkori szokasok
szerint harom kis kegyerem is dfsrit. Ez
feltehetoleg a zarandoklatot vezeto
edesapja ajandeka lehetett az otthon
maradt csaladnak. 1906-ban indult ez
a buda6rsi zarandoklat Mariacellbe. A
zarandokok Maria Frank visszaemleke-
lese szerint (Unsere Post 1959) kilenc
lovasszekerrel indultak a kegyhelyre.
Minden kocsin tiz zarandok ult, a kocsis
volt a tizenegyedik. Maria Frank es test-
vere Resi Michael Daxhammer kocsijan
utaztak, egy vasarnap reggelen indul-
tak Buda6rsrol. Ezen a heten. penteken
erkeztek Nagy Mariacellbe tehat 5-6
napig tartott az odavezeto lIt. A kegy-
helyen harom napot t6lt6ttek el. es az
elk6vetkezo het keddjen indultak vissza Az 1910-es ut szervezojet. es ne-
Buda6rsre. Itthon harangszoval vartak hany resztvevo nevet is ismerjuk. Ezt a
a nagy utat megtett zarandokokat. lavas kocsis zarandoklatot Herczog Ja-
"Szepen, unnepelyesen vonultunk be kab szervezte, es a zarandoklatra elkf-
plebaniatemplomunkba, ugyarngy fe- serte a fiatal gazdat edesanyja, Krizsa-
lejthetetlen maradt szamunkra a maria- novits Terez is. A zarandoklatot szer-
celli kegyes lstenanyahoz bevonula- vela elod faradozasat a felveteleket
sunk es tavozasunk is. Faraszto utaza- gondosan megorzo Herendi (Herczog )
sunk volt, azonban mindenki szamara, Jakabne -(az unoka felesege. Annus
aki reszt vett es meg el. 6r6kke emleke- neni) is szamon tartja. 6 k6lcs6n6zte
zetunkben marad" -emlekezett vissza az utrol keszult fenykepet Steinhauser
53 ev elmultaval a zarandokutra az Klara kepesk6nyvehez, "A regi Buda-
1906-ban fiatal Maria Frank. Ez a ket 6rs. album ban lathato ez a felvetel. Az
hetes szekeres zarandoklat a resztvevok 191O-es zarandoklat emleke a fiatal za-
6r6k emleke maradt! randoklatvezetot es edesanyjat abrazo-

Egy kesobbi. egy 1910-es mariacel- 10 mariacelli felvetel is. A fenykepen
Ii zarandoklat arChlY fenykepet az emle- balra a kalapjat kezeben fog6 fiatal
keket orzo Feldhoffer Andras bocsatot- Herczog Jakab, job bra a kegyszobor
ta rendelkezesunkre. masc;atatol az edesanya all, rozsafu-

A felvetelen Mariacellben -az utcan- zert"i?rt a kezeben. Mindket zarando-
fenykepeztek Ie az egyik lavas szekeret, kon i! maria celli kegyerem lathato.
mellyel a buda6rsi zarandoklat reszt -Herc:;:Jgek ,~arandoklata is ket heten at
vevoi a kegyhelyre utaztak -vaszon- tart:-o=::ott. Ok is igenybe vettek a buda-
tetovel lefedett "koberes" kocsi mellett 6rsi :::.-andoklatok saran megismert pi-
lathat6 a zarandokok egyik csoportja hen: helyeket, a zarandokok a ven-
is, fgy Feldhoffer Antalne, Maria asz- de;.':~ szenapajtaiban pihentek -a te-
szony. Eredeti gondolat volt a zaran- he~bek egy-egy szobat foglaltak. A
dokok meg6r6kftese a hosszu utra vivo zarer:-.doklat resztvevoi gyalogoltak az
szeker mellett! Feldhoffer Antal jomodu utD:-~ i!ki elfaradt, az a szekeren foglal-
gazdalkodo volt, az 1920-as evekben a ha::c helyet. A szekerek vittek az elfa-
buda6rsi kepviselo testulet egyik virilis fad: -::.randokok csomagjait is.
kepviseloje, akinek k6ztisztesseget el- :;:25..tol kezd6d6tt el Prohaszka Ot-
vela szemelyisege alapjan volt helye a toG- 5Zekesfehervari pusp6k szerveze-
falu vezetoi k6z6tt. Ebben az idoszak- ~ a "Der Ungarlandische Volks-
ban a csalad tulajdonaban volt a "Pre- bil:u-:gsverein- -a Magyarorszagi
toria" kavehaz es vendegfogado epule- ~ K6zmU\lel6desi Egylet zaran-
te is. igy a fiatalasszony csaladja segit- dDt:i:l: sorozata. Ekkor ajandekoztak a
segevel vallalkozhatott az anyagi terhet Sz=:1: stvan es a Szent Szuz kepevel
is jelento zarandoklatra. Andras bacsi ee raszlot az itthoni nemetek a
tajekoztatasa alapjan a buda6rsiek ut- ~~plo~ A zarandokok hajo-
k6zben mindig egy-egy mar ismert falu ~-a r:dultak a budai Szent Anna
vendeglojeben pihentek meg, ahol az t~mtol!-'leDrjg, majd vonattal es
asszonyok szobat bereltek. ~C; erkeztek a kegyhelyre. Ezen az

uton 86 nemet telepulesrol 720 hivo
vett reszt: Ez a zarandoklat aradat a
masodik vilaghaboru kitoreseig tartott,
utoljara 1939-ben mehettek magyar-
orszagi nemet hivek a kegyhelyre. Az
1930-as evekben a budaorsiek ismet
megtalaltak sajat lehetosegeiket a
maria celli zarandoklatokra. A "Kurier"
autobusszal csak budaorsiek latogattak
szervezett csoportokban a nevezetes
kegyhelyre. Nemreg kerult a Helytor-
teneti Gyujtemenybe Szigeti Ferenc
gepkocsivezeto lanya ajandekakent ne-
hany felvetel, ahol a busz utasai ut koz-
ben egy-egy ausztriai pihenohelyen
megalltak. De meg igy is szulettek
egyeni megoldasok is. Bayer (Bajor)
Bertalan testverevel kerekparon vallal-
kozott a zarandokutra, ok is egy utsza-
kaszt hajoval tettek meg, majd az egyre
meredekebb hegyeken at Mariacellig
kerekeztek.

A masodik vilaghaboru utan a Vas-
fuggony minden zarandokutnak veget
vetett. De a Magyarorszagrol eluzott
nemetek 1952-tol ujra meginditottak
az un. stuttgarti zarandoklatokat. (In-
nen indultak a zarandokok.) Ezeket az
utakat ma is lelkesen vezeti a budaorsi
szarmazasu Prach Janos. 1990 utan uj-
ra utra kelnek a budaorsiek a celli Szuz-
anyahoz. 1990 tajan jart itt Baderne,
Osztercziel Maria. Nemzeti slinG em-
lekszalagot himzett, s azt kototte tel a
Mindszenty Jozsef hercegprimas ham-
vait orzo Szent Laszlo kapolnara. Ma a
vertanu fopap hamvai hazatertek, Rici
neni emlekszalagjat pedig sok szaz ma-

gyarorszagi kegyes ajandekkal egyiitt
a kegytemplom kincsmra orzi. Ismet
varja a budaorsieket a kegyelmes Edes-
anya, a celli Szent Szuz!

Kovacs Jozsef Laszlo


