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Salamin András - Herein Mária
MAKKOS MÁRIA - MARIA EICHEL
kétnyelvű (magyar-német) 412 oldalas színes emlékkönyv (546 képpel)

BEMUTATÓJÁRA.
A bemutató ideje:

2019. december 21. (szombat) 16.30 óra

A bemutató helye: az 1909. Prohászka Ottokár Cserkészcsapat és a Budakeszi

Helytörténeti Egyesület rendezésében
a Szent László Közösségi Házban (Budakeszi, Fő utca 206.)
A bemutatót tartják: a szerzők
Kedvezményes karácsonyi hely- és kultúrtörténeti könyvvásár: 16 órától
A majd három évszázados Budakeszi-erdei Makkos Mária kegyhely történetéről
korábban már számos tanulmány és könyv jelent meg, így akár minden ismert lehet a
nevezetes kegyhely életéről. Ám amikor a Németországban élő Anna von Staden (Holl Nusi)
- az egykori makkosi romterület első bérlőjének-tulajdonosának, Holl Józsefnek (1784)
leszármazottja - 2016-ban az élete során a kegyhely történetére összegyűjtött családtörténeti
dokumentumokkal felkereste a szerzőket, kiderült, hogy még sok, egyáltalán nem vagy alig
ismert különös esemény érdemes arra, hogy közkinccsé váljon. És még két alig ismert
dokumentum segítette a kegyhely történetének megismerését: a Trinitárius szerzetesrend
Historia Domus-a (templomtörténet – 1748-1782), valamint a Tamás János jezsuita makkosi
lelkész által készített Makkos Mária-i Historia Domus (1951-1996). Különös, hogy Bajorországban és a Svábföldön is van Makkos Mária kegyhely (Maria Eich, Heilige Eiche)... - A
szerzők könyvük lapjain félezer képpel hívják történeti kalandozásokra a Mária-tisztelő olvasókat.

Az emlékkönyvben: Minden, amit tudni lehet és érdemes a több évszázados kegyhely történetéről. - Traub János sváb legény látomása (1731), megbetegedése, majd
csodálatos gyógyulása (1732); a Traub család kalandos története Svábföldtől Budakesziig. - A kegyhely virágzása (1734-1784) a Trinitárius rend Historia Domus-ával (17481782), az első fakápolna és rendház építése (1738, 1749), kőtemplom építése (1768). A kegykép bő félezer éves előtörténete (1494-től). - A templom pusztulása (1782-től) II.
József rendelete miatt. - A kegytemplom romjainak visszavásárlása (1917). - A templom
újjáépítése a proletárdiktatúrában (1947-1950) és renoválása (1962-1964). - Tamás
János jezsuita atya Makkos Mária lelkésze 34 évig. - A kegyhely élete napjainkig...
És még: Németek betelepülése Svábföldről Budakeszire. - Két Makkos Mária
Németországban (Heilige Eiche Svábföldön, Maria Eich München mellett). - Máriaemlékhelyek a Budai-hegyvidéken. - Az elpusztult Schuster-kápolna (Kis-Makkos,
Fenyőfalvi-kereszt stb.). Zarándoklatok a Fogolykiváltó Boldogasszonyhoz...

