
wid met van den Deutschungarischen

Wahlfahrern).
Az 6tvenes-hatvanas evektol a teve-

keny Prach Janos es az akkor felszentelt
ifju pap, Franz Walpert vettek at a zaran-
doklatok szervezeset. A Nemetorszagb61
ujra szervezett zarandoklatok az6ta a
..Stuttgarti Zarandoklatok" nevet kaptak
A ket szerzo szfnes kepekkel diszitett

munkaja 1999-ig 75 ev zarandoklatait
foglalja 6ssze. Hfrt adunk rota -a
k6nyvrol -Karacsony eloestejen. mert a
szep k6nyv egy jeles szakasza Buda6rs
vallasos nepeletenek is.

KovAcs JOZSEF LASZLO

.Wir ziehen zur Mutter der Gnade" -ene-
keltek evtizedeken at a magyarorszagi
budabrsi bucsujar6k, akik a Kegyelem
anyjahoz igyekeztek Mariacellbe. Ezzel a
cimmel jelent meg a csobankai Franz
Walper prelatus, es Budabrs szulbtte.
Prach Janos uj kbnyve a magyaror~zagi
nemetek maria celli zarandoklatair61.

Budabrsi zarandokok mar mult sza-
zadban is jartak imadkozva a Nagy Lajos
kiraly alapftotta hires kegyhelyet, errol a
Riedl Ferenc Helytbrteneti Muzeum egy
1899-es femlemezre rbgzftett ritkasag-
szamba meno fenykepe is tanuskodik. a
fotografus ugyanis a kegykep masat es
az evszamot is odahelyezte a ket ferfi
fenykepe kale.

Karacsony kbzeledtekor kulbnben is
erdemes felelevenfteni a Maria-tisztelet
helyi emlekeit. A "Szentcsalad szallast
ker"-szokas Budabrsbn mar a mult sza-
zadban is elo volt. A Jezust, Szuzanyat
es Szent J6zsefet abrazol6 kepet a kb-
vetkezo imaval vittek a vallasos csaladok
az Advent idejen hazr61-hazra:

..0, Baratnom, fogadd be oket a hi-
deg vandorlasban! I Jezus legszebb
Anyjat szeplotelen anyasagaban I Tisz-
teld Ot mindenkor, necsak ma es halo
napl Hanem tiszteletukre legyen mindig

gondod!"
(A nemet verses imat nyersforditas-

ban kbzbljuk!) Ezutan a Szentcsaladot
befogad6 kbzbsseg egy Udvbzlegy Mari-
at, kilenc Miatyankot mondott. majd eli-
madkoztak a lorett6i litaniat.

18SS-tol Budabrs a kohegyi Maria-ka-
polnaval kulbn kbzpontja volt a helyi
Szuz Maria-kultusznak. Wendler Ferenc -

miutan megmenekult a halalosnak te-
kintett homokbanyai omlas al61, elhata-
rozta: "Itt akarok emleket allitani brbk
idokre Marianak. aki r6zsak kbzt jelent
meg nekem!" Igy meg jobban ertheto,
hogy a helyben is nagyon tisztelt Szuza-
nya budabrsi tiszteloi Mariacellbe is elza-
randokoltak.

A kozepkor es a barokk idoszak za-
randoklatai gyalogosan folytak, a ma-
gyarorszagi zarandokok pedig kulono.
sen kedveltek a Nagy Lajos kiralyunk
alapitotta Mariacell kegyhelyet, ahol a
templom kincstaraban ma is orzik a
kegyhely kincstaraban Maria kegykepet,
korulotte az imameghallgatasokat jelolo

fogadalmi ajandekokkal.
Szazadunkban azonban mar 1902-tol

Guba Pal piarista szerzetes, Konrad
Hollerbachhal es Szlavik Mihallyal vo-
nattal szerveztek a zarandokutakat. A

bekasmegyeri Georg Katzinger j6m6du
gazda es eloimadkoz6 is szervezett a c
szazad elejetol mariacelli zarandoklato- '-

kat (1902-tol). 1917 -ben Walper prela-
tus edesanyja is igy jutott el a hires

kegyhelyre.
A ket szerzo dr. Ludwig Leber es Al-

fons Baumgartner atya emlekere szen-
teli a magyarorszagi nemetseg zaran-
dokutjair61 irt konyvet, mert 1925-tol
kezdodtek el a magyarorszagi nemetek
Mariacellbe vezeto utjai, reszben az ak-
kor fiatal Leber szervezeseben, vonattal,
aut6busszal, es 1952-tol a hazajukb61
eluzott nemetseg reszere 1952-tol ok
ujitottak rei a Maria kegyhelyre vezeto
zarandokutakat, amikor is az elso ujra
szervezett uton a 937 zarandokb61 843
volt magyarorszagi nemet ajtatos hfvo.

Az 1925-ben Magyarorszagr61 indf.
tott hazai nemetek zarandoklatain 86
helyseg 720 zarandoka vett reszt. Az
1952-ben megujitott magyarorszagi
eluzott nemetek zarandoklatan szentel-
tek pappa az ugyancsak kitelepitett
Franz Walpert, akkor fiatal teol6gust. sa
torokbalinti dr. Ludwig Leber is ujra be-
kapcsol6dott a hazaiak zarandoklatai-
nak szervezesebe.

A hadifogsagb61 az 1950-es evek ele-
jen hazatert Prach Janos Baden-Wurt-
tenbergbe -Heilbronn varosaba kerult.
Mint kituno szervezo es enekes, az6ta
szunet nelkul szervezi a mariacelli za-
randoklatokat, ahogy maga vallja a ket
szerzos konyvben: "...ha hazukat, fold-
juket, szeretett hazajukat el is veszitettek
(ti. a zarandokok) rendithetetlen szilard
kereszteny hituket senki nem vehette el
toluk. Ha kiszakitottak is oket csaladi es
szulofoldi kotelek~}kbol, a szilard Isten-
hit volt az, mely Oket meg6vta a teljes

ketsegbeesestol".
Megtalaltak az ujra Mariacellbe zaran- i

dokol6 hazai nemetek a regi haromszfnu :
nemzeti zaszl6t. egyik oldalan Szuz Ma-
ria es a kis gyermek Jezus abrazolasa-
val, a zaszl6 masik oldalan az orszagala-
pit6 Szent Istvan kepevel. A zaszl6n a
nemet nyelvu felirat -..Ajandekoztak a
magyarorszagi nemet zarandokok" (Ge-


