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Előszó 

 

       Ez az írás nem Makkosmária történetét beszéli el, bár természetesen minden sora a kegyhelyről és a 

hozzá köthető csodás gyógyulásokról szól. Két régi, különleges szöveget  ajánlok az olvasók figyelmébe: az 

egyiknek Parthenium nemus a címe, a másiknak Protocollum. Mindkettőt trinitárius szerzetesek1 írták latin 

nyelven a 18. század második felében, és ismereteim szerint mindkét dokumentum Székesfehérváron, az 

Egyházmegyei Levéltárban található. A felsorolt csodák száma is lényegében megegyezik (62 illetve 64), és 

ezek közül 21 eset mindkét írásban megtalálható. Kevés eltérés mutatkozik csak a tárgyalt időszakot illetően: 

a Parthenium nemus 1731 és 1777 közötti gyógyulásokról ír (8 esetben hiányzik az évszám), a Protocollum 

pedig 1750 és 1778 közöttiekről (két eset évszám nélkül). E néhány közös vonás mellett azért nagyon sokban 

különbözik is egymástól a két mű, amint az a következő rövid ismertetésből kiderül.   

       A Parthenium nemusnak már a címe és az egész címoldala mutatja, hogy a szerző, aki meg is nevezi 

magát (a Szent Istvánról nevezett fráter László atya) a művét határozott céllal és szépírói igénnyel írta a 

nyilvánosság számára. Ez a cél, bár nincs szavakba öntve, de jól érzékelhetően az, hogy csodatettein 

keresztül dicsőítse a Szűzanyát, lelkesítse a hívőket, és tanúságot tegyen Isten hatalmáról a nem hívőknek. 

Maga a cím szó szerint jelenti, hogy „szűzi liget vagy szűzi fa”, de inkább így mondanám: Szűz Mária ligete 

(esetleg: Szűz Mária fája2). Az íráson érezhető a tudatos szerkesztés: a bevezető és az olvasóhoz intézett 

előszó után következik a csodás gyógyulásokról szóló 19 fejezet (nem időrendben, hanem a betegségek fajtái 

szerint), a végén pedig a teljes búcsút engedélyező pápai jóváhagyás olvasható. Az is a tudatosságot mutatja, 

hogy az író többször is jelzi: bár tud még hasonló esetekről, de nem akarja ezekkel untatni az olvasót, inkább 

másféle gyógyulásokra tér át. A történeteket terjedelmesen, részletezően meséli el, és nem hiányoznak az 

érzelmek sem, emellett pedig gyakran fogalmazza meg a Szűzanya iránti hódolatát, amiért az ilyen 

nyilvánvalóan és hathatósan segít a bajba jutottakon. 

       A kézírásos Protocollum (Trinitáriusok naplója, 1748-1782) címe ugyanolyan szikár, egyszerű és 

dísztelen, mint az egész szöveg. Nem a nyilvánosságnak készült, hanem belső használatra. Az első rész a ház 

történetét írja le (időrendben beszámolva a személyi változásokról és az anyagi, tárgyi dolgok 

gyarapodásáról), a második rész pedig a csodás gyógyulásokat rögzíti tényszerűen (szintén időrendben, nem 

pedig a betegségek szerint csoportosítva azokat); az érzelmi megközelítés teljesen hiányzik, viszont azt szinte 

mindig följegyzik, hogy kik előtt tettek tanúvallomást a Mária által megsegített emberek. A Protocollum célja 

tehát nem az, hogy erősítse a vallásos meggyőződést az emberekben, hanem hogy rögzítse és megörökítse a 

makkosi rendházban történt eseményeket és a csodás Tölgyfához köthető gyógyulásokat. A naplót 

folyamatosan vezették; jól kivehető a többféle kézírás, de az írók neve sehol sem olvasható. Ez is azt mutatja, 

hogy a szerzetes atyák a naplót nem a külvilágnak szánták. 

 

 

                                                             
1 A Szentháromságról nevezett Fogolykiváltó Rendet (Ordo SS. Trinitatis Redemptionis  Captivorum) 1195 körül 
alapították Franciaországban. Az első magyarországi kolostor 1695-ben épült Illaván; Óbuda-Kiscellen 1738-ban, 
Makkosmárián pedig 1749-ben építettek rendházat. Itthoni működésük során a Zichy-család tagjai különösen bőkezű 
támogatói voltak a rendnek, aminek működését II. József 1783-ban betiltotta. (Bővebben: Magyar Katolikus Lexikon) 
2 A nemus eredeti jelentése ’liget, berek’, de itt egy fáról és annak környezetéről van szó.  
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A fordítás során sok segítséget kaptam a következő könyvekből: 

       Bonomi Jenő: Die Mirakelbücher der Wallfahrtsorte Óbuda –Kiscell und Makkos Mária (Marburg, 1969.) 

       Herein Gyula: Budakeszi Makkosmária története (Budakeszi, 1969.) 

       Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára (Pest, 1851.) 

       Magyar Katolikus Lexikon 

Igyekeztem igazodni az eredeti szövegek stílusához,  ezért sokszor megtartottam a szóismétléseket vagy a 
terjengősebb körülírásokat. A Protocollumban néhány helyen nem tudtam egyértelműen kiolvasni a neveket, 
ezeket jeleztem.    

 

Végezetül pedig hadd írjak le egy nagyon személyes gondolatot. Jó volt olvasni ezekről a csodákról, és 

közben nagyon sokszor szembesültem azzal a kérdéssel, hogy vajon mekkora a hit bennem. Vajon mennyire 

hiszem azt, hogy Szűz Mária még a reménytelen helyzetekben is tud segíteni, csak kérni kell őt, nagy 

bizalommal. Ezt a hitet és ezt a bizalmat kívánom mindannyiunknak. 

 

 

Budakeszi, 2017. március                                                                          Bednárik György  
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Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Atyánk!3 

 

       Akik Őszentsége egyszerű természetét ismerve bátortalanul alig merik a Szentatyát megkeresni, azok 

sokkal kevésbé félnek ugyanezt elérni a Szűzanya neve által. Ugyanígy, látva az Istenanya iránti nagy 

áhítatodat, MÉLTÓSÁGOS ÉS FŐTISZTELENDŐ PÜSPÖK ATYA, mi is bátrabban választottuk ezt az utat irántad 

való tiszteletünk kifejezésére. A Makkosi Szűzanya dicsősége az igazságtól lesz leginkább híres, nem pedig 

egyéb jelektől, amidőn ebben az áldott egyházmegyében, ahol ezeket az eseteket beszélik, Te vagy a Püspök 

Főpásztor. És ha már a fényes rangot jelölő előnév kapcsán ragyogásról és hírnévről van szó, halhatatlan 

neved elé a „híres” (inclytus) illik leginkább. Azért, hogy  a buzgó vallásos érzületnek benned lobogó tüzét 

egyre inkább fellobantsd azokban a hívekben is, akik napról napra mindenfelől sereglenek Mária oltárához, 

közbenjártál Isten Legfőbb Földi Helytartójánál, VI. Pius pápánál a teljes búcsú elnyeréséért4: hogy az Egyház 

égi kincseiből vett lelki adománnyal megerősítve még többen jöjjenek ünnepelni Isten Irgalmasságát ezen a 

szent helyen. Nyilvánvaló, hogy szívedben mindig ott lakik a Halhatatlan Szűz Mária tisztelete és az ő el nem 

múló dicsősége. Ez a Mária iránti buzgóságod, az őszinte és tiszta Szűzanya-tiszteleted olyan kiváló és tudós 

emberré tettek, aki  a septemviralis méltóság5 vezető tisztviselőjeként ragyogtatta képességeit. Jól mutatja 

elismerésedet, hogy azok között, akik Hazánkban - mit a sors őrizzen meg épségben - a jogrendet hozzád 

hasonlóan megszabják, és akiket jól ismer Őfelsége, a Császárné,  [Mária] Terézia mint az arra méltók közül is 

a legméltóbbat, Téged választott ki ennek az újonnan alapított, áldott egyházmegyének a főpapjául. 

Halhatatlan nevednek ez kétségtelenül díszére válik mint Mária irántad való szeretetének ismertetőjele; 

ezért ez a könyvecske, ami terjedelmét tekintve nem nagy, de a tartalma különleges, méltó a figyelmedre, és 

szinte magától igyekszik eljutni Hozzád, és bátorkodik azt kérni, lásd el dicső neveddel és ajánlásoddal, és 

szenteld meg püspöki tekintélyeddel. MÉLTÓSÁGOS ÉS FŐTISZTELENDŐ PÜSPÖK ATYÁNK, Irántad való 

tiszteletünk szerény jeleként fogadd ezt a könyvet is jóindulatúan, ahogy máskor is szoktál tenni. És 

fáradhatatlanul imádkozunk a Kegyelmek Anyjának, Máriának az oltáránál, hogy Isten a maga dicsőségére, 

Hazánk szolgálatára a lehető legtovább megőrizzen épségben, és végül megadja neked az örök életet. 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Atyának 

          Örök odaadással 

a makkosmáriai rendház trinitárius atyái 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Séllyei Nagy Ignác (1733-1789), aki az 1777-ben alapított székesfehérvári egyházmegye (melynek védőszentje a 
Mennyekbe Felvett Boldogságos Szűz Mária) első, „kiváló képzettségű” püspöke volt. 
4 VI. Pius pápa 1778-ban adta meg a búcsúkiváltságokat a kegyhelynek. 
5 Hétszemélyes táblabíróság 
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Előszó a Mária-tisztelő olvasóhoz 

 

       A mindig éber és vigyázó Argoszt,6 akinek száz szeme volt a fején, a költők meseteremtő képzelete 

alkotta. Én azonban Szent Epiphaniusszal7 együtt sokkal inkább méltán és jogosan hirdetem a Boldogságos 

Szűz Mária dicséretét, mert ő is olyannak tűnik, mint egy nagyon sok szemmel felruházott Argosz. Hiszen 

bárhol is látja, hogy hívei szükséget szenvednek, hamar a segítségükre siet.8 És amikor a sok ember gondját, 

baját, ínségét és szenvedését, nyomorúságát, szerencsétlenségét vagy veszedelmét látja, akkor anyai 

könyörületességével orvosolja ezeket. Íme, átnyújtom neked, Mária-tisztelő olvasó, ezt a kis könyvecskét a 

Boldogságos Makkosi Szűz Mária kegyelmi adományairól, amiket a híveire árasztott ki. Esdeklő emberek 

sokasága özönlik ide minden évben, még távoli vidékekről is azért, hogy teljesítsék fogadalmukat. Ilyenkor 

megállnak a Szűzanya kegyképe előtt, majd a könnyek közt elmondott könyörgések után körüljárják az oltárt; 

közben a földig hajlonganak, és kezükkel a mellüket verik, így kérik kitartóan Mária  segítségét. Itt 

egyfolytában a tömegek könyörgő vagy dicsőítő imáit lehet hallani, amiket tiszta szívből, csengő hangon 

énekelnek; és amikor leszáll az éjszaka csendje, akkor ez a széles,kiterjedt erdő csakis a Szűzanya dicséretétől 

visszhangzik, semmi mástól. Hát nem boldogok ezek a völgyek és fák, hogy megtanulhatták az Ave Mariát 

zengeni szelíd lombzúgással, felülmúlva még a dodonai tölgyeket9 is? Láthatsz itt mindenféle rangú embert, 

előkelőket és szegényeket egyaránt, akik azért jönnek, hogy a Szűzanya képe előtt arcra borulva fejezzék ki 

hálájukat, teljesítsék fogadalmukat, és elhelyezzék adományaikat, miután megszabadultak a betegségtől 

vagy más bajtól. Asszonyok válnak meg hosszú, ékes hajfonatuktól, fejük szép díszétől, és a Boldogságos 

Szűznek ajánlják azt fel szent ajándékként; ilyen hatalmas bennük a Szűzanya iránti vallásos áhítat, mert 

hiszen egyébként nagy gondot fordítanak hajuk gondozására és ápolására. Ugyancsak rengetegen visznek 

magukkal egy-egy forgácsot, kis darabkát a szent tölgyből amulettként, hogy az majd biztos ellenszer, 

gyógyszer lesz a betegségekre, elsősorban a lázra. Úgy tűnik tehát, hogy méltán írja a költő e tölgyfáról a 

következőket: 

„E fa gazdagabb csodajelekben, mint levelekben; amit csak elképzelsz, szinte mindenre alkalmas.”10 

       Meg sem lehet számolni azokat a jótéteményeket, amelyekben a Makkosi Szűz Mária kegyelme áradt ki a 

hozzá esdeklőkre; ezek közül csak azokat írom le ebben a kis műben, amelyek megbízható tanúvallomásokon 

alapszanak, és amelyekről hiteles írások szólnak, vagy amelyeket saját kézírással erősített meg az elbeszélő.  

A történetekből egyetlen betűt sem vettem el, és nem is toldottam hozzájuk, csupán fejezetekbe rendeztem 

és összeillesztettem azokat. A kegyhely tiszteletére buzdít az is, hogy a katolikus egyház feje, VI. Pius pápa az 

Egyház égi kincseiből vett apostoli áldásával és köszöntésével minden Krisztus-hívő számára – férfiaknak és 

nőknek egyaránt - örökös és teljes bűnbocsánatot engedélyezett az összes vétkükre bármely napon, legalább 

                                                             
6Argosz (magyarosan Árgus) Gaia fia volt a görög mitológiában. Száz szeme közül valamennyi mindig nyitva volt, amíg a 
többit pihentette, így folyamatosan szemmel tudta tartani azt, amit rábíztak. (Innen ered az „árgus szemekkel figyelni” 
szólásunk.) Miután Hermész megölte őt, Héra a pávára, kedves madarára helyezte a halott óriás szemeit. A történetet 
Ovidius is elmeséli az Átváltozások (Metamorphoses) című könyvének első kötetében. 
7 Egyházatya, a 4. században élt. Szalamisz püspöke, majd Ciprus érseke is volt. 
8 A kézirat jegyzete: Michoviensis Quisc. 361. N. 9. (Iustinus Michoviensis a XVII. században szerkesztett litániákat a 
Mária-dicséretekből.)  
9 A hajdani Epeiroszban lévő Dodona a jósdájáról volt híres . Ez Zeusz „szent tölgyfája” köré épült, a papok pedig a 
tölgyfa lombjainak susogásából vagy a forrás vizének csobogásából jósoltak. Ezek a próféciák általában homályosak és 
könnyen félreérthetők voltak, ezért aztán a nem egyértelmű beszédre ma is a „dodonai” jelzőt használjuk. 
10 Antonius Deslions: Elégiák, 2.könyv (Az eredeti részlet versformája természetesen disztichon.) 
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is évente egyszer11. Ehhez az szükséges, hogy a gyónás és a szentáldozás után imádkozzanak az Úristenhez a 

keresztény vezetők közti egyetértésért, az eretnekségek megszűnéséért és az Anyaszentegyház 

felmagasztalásáért. Fogadd tehát ezt a szerény kis művet, Szűz Mária tisztelője; nem a stílusa miatt (ami 

eléggé nyers), hanem a benne leírt rendkívüli esetek miatt ajánlom a figyelmedbe, mert ami érték van 

benne, az mind a Tölgyfáról való, ahol a kegyelmek állandó lakóhelyet találtak. És amikor a Szűzanya iránti 

odaadó szeretettel ajánlom ezt a kis munkát, akkor egyben azt is kívánom neked, kedves olvasóm, hogy a 

benne leírtakat tekintsd most és később is mindig a megszolgált jutalmak gyűjteményének. 

Zengje tehát tollam a szelíd Camoenával12 együtt dicséretedet, Makkosi Szűz Mária,  

aki e Tölgyfáról kegyesen kiterjeszted szent jobbodat mindenkire,és meghallgatod keserves imáinkat! 

Segíts meg hát mostani szenvedésünkben, ó Istenanya, és nyújtsd ki felénk oltalmazó kezedet! 13 

   

                                                             
11 Lásd a 4. számú jegyzetet! 
12 A költészet horatiusi múzsája, akit Berzsenyi Dániel is említ Osztályrészem című versében.  
13 Az eredeti szövegben ez egy hatsoros, disztichonokban írt epigramma. 
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PARTHENIUM NEMUS 

vagyis 

az Angyalok Fenséges Királynéjának, a mindig Szeplőtelen Szűz Máriának 

makkosi kegyhelye, 

amely Budakeszi mellett, a fogolykiváltó trinitárius rend templománál van, 

nem messze Budától, Magyarország királyi székvárosától, 

és amelyet az emberek nagy tisztelettel látogatnak 

 

 

 

 

Az Irgalmas Szűzanya sok-sok kegyelmével és jótéteményével együtt 

most mindezt átnyújtja a  

MÁRIA-TISZTELŐ OLVASÓNAK  

a Szent Istvánról nevezett LÁSZLÓ ATYA, 

trinitárius szerzetes testvér 
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§ I. 

A makkosi szent kegykép eredete 

       (1731.) Makkosmária a nevét egy csodálatos erdei tölgyfáról kapta, ami itt, Mária országában a 

fővárostól, Budától nem messze található a nagyméltóságú gróf Zichy család ősi birtokán, Budakeszi 

szomszédságában. E tölgyfa mellett haladt el mindig az ifjú Traub János, amikor a Budaörsön lévő szőlőjébe 

ment kapálni, metszeni vagy más munkát végezni; és valami figyelmeztetésre, vagy inkább egy égi sugallat 

hatására több alkalommal is levette süvegét köszönésképpen, mintha így fejezné ki tiszteletét a szenvedő 

Krisztusnak a tölgyfán függő szentképe előtt. Társait izgatta a dolog, és  ezért kíváncsian  kérdezgették e nagy 

tisztelet okát, mire ő visszatette a süvegét. Amikor pedig a többiek figyelmesen körüljárták és megvizsgálták 

a tölgyfát, és még a nyomát sem látták semmiféle szentképnek, akkor jól kinevették és kigúnyolták őt, mint 

valami elmeháborodottat; fiatal korukból adódhatott, hogy vallási fanatikusnak tartották, és ezért csúfolták 

őt. Ez késztette Traub Jánost arra, hogy elhelyezzen a tölgyfán egy papírképet, amelyre a Szent Kereszt 

mellett álló Boldogságos Szűz Máriát festették, kezdetleges művészettel. Miután ezt megtette, a többiek 

abbahagyták a bohóckodást és a csúfolódást, és mivel ösztönzést kaptak, hogy dicsérjék az Istent és Szűz 

Máriát, ők is hasonló tiszteletet tanúsítottak a kép mellett elhaladva. 

       Traub János így megszabadult ezektől a zaklatásoktól, ám a következő évben súlyos betegségbe esett, és 

egyre rosszabb állapotba került, annyira, hogy az egymás után folyamatosan jelentkező bajok a gyógyulásnak 

még a reményét is elvették tőle. Minden tagját mély fájdalom járta át, és biztosnak tűnt a halála. Amikor 

pedig így elgyengült már, és semmi reménye nem volt arra, hogy életben marad, akkor csüggedésében 

eszébe jutott az a tölgyfára kifüggesztett papírkép; ezt a sok eső megfosztotta szépségétől és színeitől, a szél 

pedig kíméletlenül megtépázta. Visszaemlékezve a képre sokat gondolkodott, és arra az elhatározásra jutott, 

hogy az égtől kér támogatást, majd lelkes ösztönzéstől hajtva a következő ígéretet tette: ha Mária 

segítségével a betegség ereje csak egy kicsit is alábbhagy, akkor állapotának ezért a javulásáért az 

Istenanyáról egy szebb és tartósabb képet, vagyis egy vászonra készült olajfestményt fog elhelyezni a 

tölgyfán. Ez az ígéret elég volt a reményhez, sőt a nyilvánvaló gyógyuláshoz is, hiszen nem csupán enyhült a 

betegsége, de teljesen el is múlt: alig pár nap elteltével minden panasza nyomtalanul megszűnt. 

       (1732.)  Miután teljesült a kívánsága, késedelem nélkül Budára sietett, és ott csekély összegért, 

mindössze két forintért egy felbecsülhetetlen értékű kincset vásárolt, mégpedig az Istenanyát ábrázoló 

szentképet. A festő a kegyes életű Falconer József14 volt, aki később hátat fordított a világi életnek, és 

Fehérváron belépett a karmeliták közösségébe. Traub János ezt a festményt hívő lelkülettel és buzgalommal 

helyezte el a szent tölgy lombjai közt a korábbi helyén, de méltóbb formában. És hogy a Szent Szűz képmását 

se a dühöngő szelek, se az esők ne bántsák, különböző díszítményekkel látta el azt, és egy egyszerű, szerény, 

szalmával fedett kicsiny kunyhót épített köréje nyers és gyalulatlan deszkákból. Ez volt hát a kezdete, 

bölcsője a Makkosi Szűzanya tiszteletének, akit aztán később sokkal fényesebben ünnepeltek. 

       Először Budakeszin terjedt el a makkosi kegykép híre, és ennek a falunak a lakói jöttek lelkes, jámbor 

érzülettel eltelve, hogy hódolattal és tisztelettel köszöntsék Szűz Máriát. Aztán, ahogy terjedt a hír, hogy az 

                                                             
14 „Falconer József Henrik, a makkosi képet készítő festő 1708-ban született, később karmelita szerzetes lett, és Julianus 
atya volt a neve. Székesfehérváron halt meg, és a mai Szent Imre templom kriptájában nyugszik.” „A kép a felső-
olaszországi Re falu kegyképének (XIV. század, valószínűleg Raffaeli festménye) változata. Falconer festménye a budai 
krisztinavárosi templom kegyképe után készült, amit Francin Péter, olasz származású kéményseprő mester 1694-ben Re 
faluból hozott. A Szűzanyát később drágaköves koronával díszítették, nyakába ezüst keresztet helyeztek.” (Herein 
Gyula: Budakeszi Makkos Mária története) 
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Istenanya sok-sok jótéteménye árad ki az emberekre, és a környékbeliek ezt megtudták, ők is egyre 

buzgóbban kezdtek ide járni valami édességes lelkesedéstől áthatva, hogy kimutassák tiszteletüket a 

Szűzanya iránt. Kéréseik alkalmával őrájuk is határtalanul áradt a kegyelem erről a Tölgyfáról, rengeteg 

jótétemény formájában. E jótétemények között voltak csodák is, amiket a vizsgálatot végző atyák hitelesnek 

találtak a szent eskü alatt tett tanúvallomások alapján. (Mindezekről részletesebben beszámolunk majd a 

következőkben.) Mária-tisztelő, jeles főpásztorunk, Acsádi Ádám veszprémi érsek atya az események 

megvitatása és a józan mérlegelés után úgy döntött, hogy a Szűzanya képét övezze hivatalos egyházi 

tisztelet, ahogyan ez illik az Ég Királynőjéhez. (1737.) És hogy a tiszteletre méltó kegyképnek méltóbb 

lakóhelyet teremtsen, a hívek kérésére, a helynöki hivatal okirata alapján felhatalmazást adott, hogy Mária 

tiszteletére egy új szentély (Parthaenaeum) épüljön az alapoktól kezdve, az Angyalok Királynéja titulussal. 

Mindjárt a következő évben a zarándokok lelkes adakozásából elkészült egy Mária-szentély, és március 25-

én, amikor az Egyház az angyali üdvözletet, az Isteni Ige megtestesülésének hírül adását ünnepli minden 

esztendőben, az első ünnepi misét a Szűzanya tiszteletére a főtisztelendő Schillinger Ferenc Jakab kerületi 

esperes atya mutatta be, miközben zengett az örvendező ének, és szólt a hangszeres zene; a szentbeszédet 

főtisztelendő Parvik Krisztián atya, az óbudai plébánia lelkésze mondta el a sűrű tömegben jelenlévő 

sokaságnak. Miután a Szűzanya iránti nagy hódolat kíséretében mindez lezajlott, két remete vigyázott a 

Mária-kápolnára, aminek a gondnokságát és a felügyeleti jogát főtisztelendő Schacher Henrik budakeszi 

plébános15 kapta meg. Ő buzgó lelkesedéssel és dicséretes szeretettel szolgálta ugyan a Mária-hívő 

zarándokokat, de azok, kívánságaikkal és fogadalmaikkal naponta egyre nagyobb számban érkeztek 

mindenfelől leróni hódolatukat az Angyalok Királynéjának, úgyhogy már nem tudott eleget tenni a 

feladatának. Ezért aztán a kegyelmes és méltóságos vázsonykői gróf Zichy Miklós, örökös zsámbéki kapitány, 

belső kamarás és tanácsos Őcsászári és Királyi Fensége mellett, valamint hitvese, született Berényi Erzsébet 

grófné,16 akit áthatott az Istenanya iránti ájtatos tisztelet, a birtokukon lévő kegyhelyet örökös tulajdonjoggal 

az óbudai trinitárius17 konventhez csatolták, hogy az ottani szerzetes atyák gondoskodjanak a fenntartásáról. 

(Közismert volt a házaspár bőkezűsége a trinitárius rend támogatásában.) Ezt az adományozást főpapi 

hatalmával megerősítette a kegyelmes és főtisztelendő Padányi Bíró Márton (1693-1762) veszprémi püspök 

atya, a városnak és a megyének örökös főispánja, stb. Ugyanebben az évben április 11-én, miután az összes 

szükséges okmány elkészült, és ezeket átadták az óbudai convent házfőnökének (superior), a Szent Leóról 

nevezett főtisztelendő Teodor atyának, csupán azért halasztották el kis időre az átadás végrehajtását, mert 

éppen ekkorra esett a feltámadás vasárnapja. Ezeket a napokat mély csönd övezte, nehogy időközben valaki 

akár erőszakkal, akár furfanggal ellopja tőlünk ezt a kincset jelentő Mária-kegyképet, aminek első 

megjelenése óta már tizenhat esztendő telt el. Végül április 21-én, ami ebben az évben egybeesett a 

fehérvasárnappal (a húsvétot követő vasárnap), kegyelmes alapítóink és az ünneplők tömegének 

jelenlétében, a püspök atya megbízásából, a már említett főtisztelendő Schillinger Ferenc Jakab esperes atya 

lemondott a kápolna jogáról, és azt átadta nekünk. Nem hiányoztak  a későbbi makkosi rendházunkra 

vonatkozó előjelek sem: mindjárt a legelső időktől fogva az Istenanyát ábrázoló kegykép mellett egy 

különleges művészettel készített festményt lehetett látni, amit ma is rendházunk kincsei között őrzünk. Ezen 

maga a Makkosi Szűzanya látható, és a képet a mi rendünk scapuláréja díszíti, amint a festett lombokról  

leereszkedve szinte körülveszi az arcot, mintegy szerencsés előjeleként annak, hogy ezt a Tölgyfát egykor 

                                                             
15 Schacher Henrik 1725 és 1758 között volt budakeszi plébános. 
16 A zicsi és vázsonykői gróf Zichy család a legbefolyásosabb és leggazdagabb magyar családok egyike volt. Az itt 
említett, fiatalon elhunyt Miklós gróf (1709-1758) építtette az óbudai Zichy-kastélyt is. 1734-ben vette feleségül gróf 
karancsberényi Berényi Erzsébetet (1715-1796), akit Vályi András így jellemzett a Magyar országnak leírása című 
könyvében:„az ügyefogyottaknak örök emlékezetű jótevője”. 
17 Lásd az 1. számú jegyzetet! 
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majd mi fogjuk őrizni és gondozni. Ezenkívül egy ma is meglévő írásos vallomás szól arról, hogy a Tölgyfa 

belsejében lakott egy fehér kígyó, ami  szinte őr módjára gyakran járkált az oltár és az Istenanya képe körül, 

mintha a Tölgyfa az ő védelme alatt állna. Ahogy azonban ideköltöztünk, és mi kezdtük gondozni ezt a helyet, 

többé nem mutatkozott. Most tehát a Szűzanya nevében „kerüljön nyilvánosságra, ami a krónikákba 

kívánkozik: a Szűz hatalma, mit elrejt az erdő”18. 

        

§. II. 

A vizsgálatról és az első kegyelmekről, melyek a tölgyfát ékesítik 

       Miután a hajdani kígyó ravaszágával elbódította az embert, és rávette őt arra, hogy hozzányúljon  a tiltott 

gyümölcshöz, annyi megtévesztés költözött Ádám utódaiba, és vert ott gyökeret, hogy amikor a sötétség 

fejedelme fényes alakot ölt, fortélyos mesterkedésével többnyire meg is csal bennünket; felületes, könnyű 

kis nőszemélyeket a nagy és szenvedélyes vallási buzgalmuk miatt gyakran tartanak látnokoknak, pedig ők 

csak báránybőrbe bújt farkasok. Miután ilyesféle ördögi mesterkedések jelentek meg, az Anyaszentegyház a 

tridenti zsinaton (Trento, 1545-1563) tanácskozott erről, és a következő megfontolt, körültekintő határozatot 

hozta: semmilyen új csodát nem lehet elfogadni, csakis akkor, ha azt a püspök megvizsgálta és jóváhagyta . 

Ezt a lelkipásztori döntést teljes igyekezetével támogatta a tudományokban és mindenféle erényben jeles 

főtisztelendő Bíró Márton atya, aki abban az időben a kegyelmes és méltóságos főtisztelendő Acsádi Ádám 

atyának, veszprémi püspök úrnak a káptalani általános helynöke (lelki ügyekben) és ügyhallgató volt; ezért, 

miután elterjedt a híre a Tölgyfához köthető jótéteményeknek, az események lelkiismeretes és alapos 

kivizsgálását a püspök úr akaratának megfelelően a főtisztelendő Schillinger Ferenc Jakab esperes atyára, 

zsámbéki plébánosra bízta, akit segített a munkájában főtisztelendő Márkus Mihály, bicskei pap. 

(1737.május 21.) Ők ketten a feladat súlyának megfelelően végezték a szükséges vizsgálatot Budakeszin, és 

azokat az eseteket, amelyeket a tanúknak eskü alatt tett vallomása alapján biztosnak és bizonyítottnak 

találtak, jelentették a püspök atyának a hiteles okmány kíséretében. Az alábbiakban ezeket ismertetjük. 

       A már említett Traub János után a Budakeszin élő Schertzer Katalin gyógyulása is nyilvánvaló bizonyíték 

Mária kegyelméről. Már nyolc éve sántikált, mert jobb lába az izmok zsugorodása miatt szinte béna volt. 

Hogy pusztán női kíváncsiságból vagy vallási meggondolásból, azt nem tudni, de mindig kérdezgette a 

szomszédját, Paitl Margitot, amikor az a szent tölgyfától hazatért: „Miért mész olyan sokszor és mindig 

pirkadatkor a hegyre a Budaörsre vezető úton?” Az így válaszolt: „Máriához imádkozom annál a tölgyfánál, 

amelyen elhelyezték a szeretetre és tiszteletre méltó Anya képét; az egész szép és kegyelemmel teljes.” Erre 

a sánta: „Ó, bárcsak ez a mostoha végzet megengedné nekem, akivel a sors szomorú játékot űz, hogy én is 

megláthassam Szűz Mária arcát! Ki tudja, talán ott célt érne a vágyam, és onnantól kezdve boldogabb 

lehetne az életem. Bár a lábam nem működik rendesen, de iparkodni fogok, és a segítségeddel nekiindulok, 

bármennyire is meredek az út. És hogy a szenvedés ne törjön meg, majd lelkesít a szent érzés, erőt ad a 

vágyakozás.” Így aztán, felkészülve az útra, pár nappal később társával együtt elindult, és bár a lábának nem 

vehette hasznát, valahogy mégiscsak vonszolta béna tagjait. És rövid idő múlva, ahogy haladt ezen a szent 

úton, egyszer csak érezni kezdte, hogy múlik az izmok zsugorodása, ki tudja nyújtani a lábát, és tud velük 

rendesen lépni, úgyhogy most már nehézség nélkül eljutott a tölgyfához. Ott dicsőítette a Szűzanyát, és hálát 

adott neki ezért a hatalmas kegyelemért, aztán még biztosabb léptekkel tért haza; annyira meggyógyult, 

hogy a lábát még jobban tudta használni, mint korábban. 

                                                             
18 Iuvenalis  2.szatírájából; a versmérték disztichon. 
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       Ugyancsak Budakeszin lakott Paitl Pál gazda, akinek elveszett négy lova, de hiába terjedt a hír az 

eltűnésükről már négy napja; bár többen is keresték, mégsem találták őket sehol. Felesége, Margit aggódva 

járta be az erdő távolabbi helyeit, felkutatta a félreeső helyeket és völgyeket, de sehol sem akadt a lovakra; 

végül a járatlan utakon való hosszú kutatástól kimerülve véletlenül a Tölgyfához ért. Ott térdre borult, és 

kitartó buzgósággal kérlelte a bajban lévők vigasztalóját, hogy a lovakat, amiknek a munkája egészen 

mostanáig hozzásegítette őket a szűkös megélhetéshez, ne engedje elveszni az egész család nagy kárára, 

hanem anyai jóságával óvja meg férjét és őt az eljövendő nyomorúságtól. Szűz Mária kegyesen segített, 

ugyanis amikor az asszony hazafelé tartott az Istenanya kegyképétől, egyszer csak boldogan vette észre, 

hogy a lovak egyenesen hazafelé tartanak a mezőn, anélkül, hogy bárki is vezetné őket. Így szokta Mária 

bőségesen jutalmazni még a legegyszerűbb szolgálatot is. 

       Ugyanez a Paitl Margit újból megtapasztalhatta Szűz Mária hatékony pártfogását, amikor váratlanul egy 

daganat terjedt szét a nyakán. Ez a rosszindulatú kórság lassanként beborította az egész mellét, és akkorára 

nőtt már, mint egy rák; megtámadta az emlőket is, amiken piszkos, fekete foltok keletkeztek. Már semmi 

emberi segítség nem maradt, ami a halál cselvetésétől megóvhatta volna, és akkor ismét a Tölgyfához 

folyamodott jámbor áhítattal. Azonnal érezte Szűz Mária üdvözítő segítségét, mert amilyen váratlanul 

támadták meg szegény szerencsétlent a ragályos duzzanatok, most ugyanolyan hirtelen szabadult meg tőlük. 

       Ez a segítség legalább ekkora életveszélyből mentette meg az ugyancsak budakeszi gazdát,Purgmár 

Antalt. Amikor a decemberi fagyos időben Budaörsre ment lóháton, az egyik kesztyűje (amit a hideg ellen 

viselt) véletlenül a földre esett; hogy fölvegye, leugrott a lóról, de a bal lába beleakadt a kengyelbe, és nagy 

bajba került, mert sem erővel, sem ügyeskedéssel nem tudta kiszabadítani onnan. Egyetlen dolog jutott 

eszébe a halál torkában: az, hogy a Makkosi Szűz Máriához folyamodik segítségért. Ahogy megszületett 

benne ez a szándék, úgy könyörgött, hogy amennyire másokhoz jóságos volt gyakran Mária, most, ebben a 

szorongató, életveszélyes helyzetben hozzá is legyen kegyes. Előzőleg ez a szelíd természetű ló a szél fújta 

takaró csattogásától megrémülve, tőle szokatlan módon megvadult, és vagy kétszáz lépést vágtatott, közben 

pedig magával vonszolta a földön a kötőfékbe beleakadt gazdáját. Ekkor azonban a Szűzanya hathatós 

segítségével a férfi kiszabadult, és maga is csak ámult, hogy teljesen sértetlenül került ki szorongatott 

helyzetéből. 

       Szintén Budakeszin másodszor is részesült Szűz Mária ajándékában Schertzer Katalin. Amikor megszült, a 

gyermek hasát nem tartotta semmilyen köldökzsinór. Csupán valami jele volt annak, hogy hol kellene 

elkötözni, de ott is vérben úszott minden. Hívták a bábaaszonyt, és ő el is jött, de annyira megrémült, hogy 

sem tanácsot adni, sem segíteni nem volt képes. Mit tehet hát  a gyermekágyas asszony, a szülést követő 

kettős fájdalom közepette? Ahhoz fordult támogatásért, aki az ilyen helyzeteket orvosolni tudja: a Makkosi 

Szűz Máriát hívta. „Hallgass meg, ó Istenanya! – mondta. – Íme, épp csak most szültem a világra 

gyermekemet, akit a végzet máris szólít. És ha nem segítesz elállítani a vérzést, a halál leszakítja őt. Ismerd őt 

magadénak, Szűzanya, hiszen a Te Legszentebb Nevedet kapja a szent keresztségben!” Mit mondjak még? A 

kért segítség megérkezett: a vérzés elállt, és a kislány – jelet viselve a köldökén – hosszú öregkort ért meg. 

       Ugyancsak Budakeszin történt, hogy Hertzer Tamás, aki már napokkal korábban megtöltötte a puskáját a 

vadak ellen, fogta azt, hogy elsüsse, de szörnyű szerencsétlenségére valamelyik alkatrész meglazult, a 

puskából kénes lángok csaptak ki, mint a villám, és a rengeteg ólomsörét a jobb tenyerébe fúródott. A súlyos 

roncsolódás miatt attól lehetett félni, hogy életveszélybe kerül, vagy legalábbis amputálni kell a kezét. Végül 

mindkét veszélytől megmenekült, mert forró imájával megnyerte magának a Makkosi Szűzanya kegyelmét. 

Szűz Mária segítségével a seb rövid idő alatt beforrt mindenki ámulatára, és a keze ismét teljesen ép lett.  
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       A vizsgáló atyák előtt ugyanez a Hertzer János (sic!) eskü tett írásos vallomást arról, hogy a zsámbéki 

Culmon János izomzsugorodás miatt már hosszú ideje fekvésre kényszerült, akárcsak felesége. Mikor 

azonban forró imádsággal kezdték kérlelni a Makkosi Szűz Mária kegyelmét, részesültek is benne, és 

mindketten újra úgy tudták használni a tagjaikat, mint azelőtt. 

       Witman Józsefet, budakeszi tehénpásztort hosszú időn át engesztelhetetlen gyűlölet választotta el 

mostohaapjától, és végül a mindkét részről egyre növekvő indulat nyílt összecsapásban tört ki. Ennek során 

az apa dühében fogta a kést, és kétszer ágyékon szúrta a mostohafiát, egy ujjnyi hosszú és mély sebet ejtve 

az alteste fölött. Ez elég is lett volna ahhoz, hogy elköltözzön belőle a lélek; halálosan megsebesülve sok vére 

elfolyt, és közel volt már a halálhoz. De az ismételt szúrásoktól megidézett halál félt ott megjelenni, ahol a 

segítségül hívott Makkosi Szűz Máriával találja szembe magát: Mária elállította a vérzést, összezárta a 

sebeket, és a lelket megtartotta a testben. Így menekült meg a férfi, aki aztán köszönetet mondott az 

Istenanyának, és jó egészségben őrizte tovább az állatokat. 

       Ezek voltak tehát az első jótétemények, amik a Makkosi Szűz Mária kegyelméből teljesültek; de ne 

gondold, kedves máriás olvasó, hogy csak a Máriát tisztelő hívek meséltek ilyeneket, és hogy csak velük 

történtek jótétemények. Számtalan egyéb eset is volt még, amelyeket elbeszéltek a vizsgálatot végző 

atyáknak, de ők ezeket azért nem sorolták be a többi közé, mert a nagy földrajzi távolság miatt nem volt 

lehetséges a tanúk megjelenése. Például ilyen volt az az eset is, amit a hagyomány őriz: (1686.) a környék 

akkoriban fegyvercsörgéstől volt hangos, a keresztény seregek ostromolták Budát, hogy visszafoglalják a 

törököktől. Azok, akiknek az éjszakai szállása a tábortól kissé messzebb volt, hatalmas tűzre figyeltek föl a 

hátuk mögött, a közeli erdőben. Arra gondoltak, hogy az ellenség részéről fenyeget valamilyen cselvetés, 

ezért lovaikat ösztökélve arra a helyre siettek. De nagyon elcsodálkoztak és meghökkentek, amikor semmi 

mást nem találtak ott, csak egy hatalmas tölgyfát, amelyet körülvett és beragyogott a fény. A Jóisten már 

akkor megmutatta ezzel a csodajellel, hogy a Szeretetreméltó Anya dicsősége és tisztelete majd ehhez a 

fához fog kapcsolódni később. 

       (1748.)Ugyanennyire nagy és csodálatos dolog volt az, amit a meghallgatások három napjáról szóló 

iratok beszélnek el. 1689 körül történt Budakeszin, hogy anyja utasítására Schertz Katalin a Kálvária tövében 

fekvő kertjükbe ment, és miközben gyomlált és kapált, a közelben elterülő nagy és elhagyatott erdőből 

énekszót hallott. Hosszú sorban rengeteg pap és hívő vonult könyörögve a tölgyfa felé, és közben énekeltek, 

a Triszágiont imádkozták (Háromszor szent, a bizánci szertartás liturgikus éneke), és még a loretói litániából 

ismert fohászt is kántálták: Sancta Maria, ora pro nobis! (Asszonyunk, Szűz Mária, könyörögj érettünk!). 

Meghökkent ettől az égi jelenségtől, és azonnal elhívta az édesanyját. Ő is hallotta ezt az énekszót, nem kis 

csodálkozással, és magában átgondolva a dolgot, így szólt: „Csakis égiek lehetnek, akik itt elmennek, nem 

pedig emberek, hiszen ez az alig járható, elhagyatott erdő inkább alkalmas a vadak búvóhelyének, mint hogy 

emberek éljenek benne. Miféle menet ez? Milyen templom vagy lakóhely van itt? Nincs erre semmiféle 

istenszobor. Azt hiszem, lányom, hogy ezt a helyet egyszer majd az Isten és a Szűzanya tiszteletére kell 

szentelni.” Hogy ez a jóslat igazat mondott, azt az események mutatják: a Mária-hívők nagy hódolata és 

lángoló buzgósága veszi körül még ma is a szent Tölgyfát. Ezenkívül rengeteg szent ajándék, festmény és más 

adomány látható itt, amelyek mind az isteni hatalmat bizonyítják és az emberi vallásosságot, ami elég volt  

Mária pártfogó kegyelmének kiérdemléséhez és a vallásos érzés felkeltéséhez a szívekben. Az események 

alapos megvizsgálása után a Mária-tisztelő veszprémi püspök atya elrendelte a makkosi szent kegykép 

nyilvános tiszteletét19. Szinte végtelen azoknak a csodajeleknek és jótéteményeknek a száma, amiket Szűz 

                                                             
19 Acsády Ádám, 1737-ben (1725 és 1744 között volt veszprémi püspök). 
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Mária egyedülálló dicsőségére még napjainkban is véghez vitt Az, aki csodás dolgokat művelt Egyiptomban, a 

Vörös-tengeren. Ezek közül említünk meg néhányat röviden, Isten és a Szűzanya nagyobb dicsőségére. 

 

 

I. fejezet 

A Makkosi Szűzanya közbenjárására életre kel a pólyában megfulladt és a halva született 

csecsemő is, valamint az a kisfiú, aki elmerült a vízben 

       Onnan kezdem a Makkosi Szűzanya csodás műveinek, rendkívüli csodajeleinek és jótéteményeinek sorát, 

ahol az ő hathatós segítsége vagy még inkább a hatalma a legfényesebben megmutatkozik. 

       (1741.)Budán, a Rácvárosban éldegélt szegényen de szeretetben Kilm József és felesége, Barbara. A férfi 

kőműves volt, és hol itt, hol ott dolgozott. Egyszer a feleségének is el kellett mennie otthonról valami fontos 

ügy miatt; András nevű fiacskáját befektette a bölcsőbe, és aztán elment, tudva, hogy csak soká fog 

hazajönni. A féléves kisbaba a bölcsőben be volt göngyölve, és a pólya össze volt kötve fölül; ahogy egy kicsit 

erőteljesebben forgolódott, a pólyakötő kioldódott, és háromszor-négyszer a nyakára tekeredett. Azután 

véletlenül kiesett a bölcsőből, és ott lógott, nyakán a pólyakötővel, ami megfojtotta őt. Ahogy említettem, az 

édesanya csak jóval később ért haza; ment a bölcsőhöz, hogy a babát megszoptassa, de a szörnyű látványtól 

megrémülve teljesen megdermedt. Amint kivette a kicsit a hurokból, nyomban elveszítette az eszméletét, 

majd amikor a fájdalom első rohama kicsit csillapodott,keservesen jajgatva és zokogva hívta a szomszédokat, 

akik jöttek is sorban, hogy tanúi legyenek egy gyászos tragédiának. Először csak egy futó pillantást vetettek a 

halottra, azután tüzetesebben megvizsgálták, hogy vannak-e még életjelek. De hát micsoda életjelek 

lehetnének egy már megsötétült és kihűlt kis testben? Nem lélegzett, és nem mozdult, mire valamennyien 

sírni és keseregni kezdtek. De ahol az emberi igyekezet már semmit sem tud tenni, ott másféle megoldást ad 

a kegyes jámborság. Ezért tehát mindannyian a Jóisten segítségét kérték, a Makkosi Szűzanya közbenjárása 

által. Az édesanya, aki maga is zokogott a gyászoló és nyugtalan emberek közt, nem szűnt meg imádkozni: 

halott fiát az Istenre bízta, és nagy bizalommal, könyörögve kérte a Makkosi Szűzanya segítségét,a természet 

rendje ellenében is. Kegyes állhatatossága végül megindította a Szűzanyát, aki a kihűlt testbe melegséget 

adott, és a halottat életre keltette. A vértelen kis test sötét, csúf színe a szemük előtt lassacskán elevenre 

változott, a gyermek elkezdett mozogni és a szemét nyitogatni; végül pedig remegő nyöszörgéssel jelezte, 

hogy visszatért belé az élet. Erre a csodás eseményre mindannyian összesereglettek, ámulattal és 

megrendüléssel dicsőítették az Istent, és mindenfelé elhíresztelték ezt a Máriától nyert rendkívüli és irgalmas 

segítséget. A szülők pedig, mások kíséretében elvitték új életre kelt fiukat a Tölgyfához, bemutatták őt a 

Szűzanyának, és teljesítették fogadalmukat. 

       (1741.)Hasonló isteni ajándékban és égi kegyelemben, Mária segítségében részesült Traub Gáspár, a 

Duna menti Adonyban lakó gazda. Felesége, Katalin egy kisfiút szült, de mintha nem is szült volna, ugyanis a 

gyermek alig hogy megkapta az életet az anyaméhben, a szülés során máris elveszítette azt. A bábaaszonyok 

legszakszerűbb igyekezete sem tudott semmilyen életjelet előcsiholni belőle: sem a borogatás, sem más 

szerek nem hozták vissza belé az életet. A szerencsétlen anya nemcsak magát siratta kétségbeesve, hanem 

szegény kisbabáját is: hogy akit kilenc hónapon át annyira vigyázva hordozott a méhében, azt most a 

sikertelen szüléskor máris elnyelte a kegyetlen halál. A gyászoló apa a sorsot hibáztatta, hogy a kicsinek úgy 

kellett meghalnia, hogy még újjá sem született a szent keresztségben. Körülbelül fél órán át siránkoztak így, 
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de akkor az anyában föltámadt a remény. Átölelte fiának élettelen kis testét, és könnyek, szenvedélyek és 

buzgó imák kíséretében ajánlotta őt a Makkosi Szűzanya oltalmába: „Jóságos és irgalmas szívű Anya! 

Hatalmadat megmutatva miért ne segíthetnél most, hogy meghalt a gyermekem, akinek a születése okát 

kérdezem a színed előtt: a világosságra jött, hogy lássa a világosságot, hát akkor hogy tehet vele a végzet 

ilyen igazságtalanságot? Jóságos Anya, tekints le híved könyörgésére, és hallgasd meg irgalmasan a kérését! 

A mindenség Istenét, Egyszülött Fiadat, akit öledben tartasz, add meg ennek a gyermeknek, s vele együtt az 

életet is! Fogadalmat teszek, hogy ha meghallgatsz, akkor hitem bizonyságául áldozati adományt viszek majd 

fiammal együtt a szentélybe, ahol tiszteletedet ápolják.” Mit mondjak még? A csecsemő azonnal 

megmozdult, aztán jól láthatóan lélegezni kezdett, és végül életre kelt. Hogy mindezt röviden összefoglaljam, 

Mária kegyelméből kétszeresen is újjászületett: sértetlenül feléledt, azután pedig életben maradt. 

       Hogy a víz is végzetes veszélyt jelenthet az életre, azt egy János nevű, hároméves kisfiú gyászos esete 

tanúsítja. Az apja kovács volt, Fuchs Antalnak hívták, az édesanyját Erzsébetnek, és Hamzsabégen laktak, 

Budától három mérföldnyire20. Egyszer a szolgáló vízért ment a Duna egyik közeli mellékágához; a kisfiú 

követte őt, és ahogy gyermeki vakmerőséggel játszadozott a magas folyóparton, miközben senki sem figyelt 

rá, egyszer csak váratlanul beleesett a vízbe. A folyó épp akkor a sok eső miatt jól megáradt, a meder 

közepén nagyon mély volt a víz, és mindenütt tarajos hullámok, sodró örvények. Az anya eközben, ahogy az 

lenni szokott, aggódott a kisfia miatt, és kereste őt az egész házban; a szomszédokat és az ismerősöket is 

kérdezgette, hogy nem látták-e Jancsikát. Minthogy senki sem látta őt, egyre jobban félt, és kérte őket, hogy 

segítsenek megkeresni, hátha elkóborolt valamerre. Azok mentek is, és több, mint egy órán át keresték, 

mikor végül megpillantották őt a Duna közepén, ahogy az örvénylő habok körbe-körbe forgatták. Az 

összetört anya rögtön a vízbe ugrott volna, ha nem tartják őt vissza a szomszédok szóval és erővel. Azt 

tanácsolták, hogy a Boldogságos Makkos Szűz Máriához forduljon segítségért, és imádkozva az ő oltalmába 

ajánlja kisfiát. Így is tett, de a fiáról sem feledkezett meg; sietve egy csáklyát szerzett, derékig vízbe gázolt, és 

a gyermeket, akit az örvény közben kivetett magából, egy kampóval kihúzta, majd lefektette a földre. Aztán 

megvizsgálta, hogy talán van még benne valami kis élet, de látta, hogy felpuffadt, kihűlt és megfulladt. 

Kisfiának ezen a boldogtalan sorsán keseregve maga is sírásba merült, és az asszonyok jajgatásától kísérve 

hazavitte a halottat. Ott mindenféléket mondogattak és csináltak, amikor az egyik ember, egy kőműves 

kanállal kinyitotta a megfulladt gyerek száját, és addig tartotta a kisfiút fejjel lefelé, amíg körülbelül hét icce 

(5-5,5 liter) lenyelt víz ki nem jött belőle. Végül még a meleg ágyba is befektették, és melegen tartották, hogy 

megpróbálják előcsiholni belőle az életet. De könyörgök, miféle szerekkel tudná visszahozni az emberi 

igyekezet az eltávozott életet egy halott testbe? Mindannyian tehát, akik ott voltak, azt mondogatták a 

megfulladt Jánoska szomorú édesanyjának, hogy egyáltalán ne fogja vissza a bánatát, és inkább a gyásszal 

meg a temetési előkészületekkel foglalkozzon, mint hogy az öt órája halott gyermeket próbálja különböző 

szerekkel életre kelteni. De senki nem akarta őt erővel eltéríteni szándékától, melyben hűségesen kitartott. 

És a Makkosi Szűzanya iránti jámbor buzgalma elérte azt, amit az orvosságok és a különböző szerek nem 

tudtak: őrzött az imakönyvében egy kis szentképet Szűz Máriáról, és ezt nagy bizakodással rátette a 

megfulladt fiának a kis mellecskéjére. Buzgón és állhatatosan kérlelte a Szűzanyát, hogy kegyelmének 

megszámlálhatatlan sok sugarából, melyeket túláradó jóságával rendre kiáraszt a hozzá esdeklőkre, csak 

egyet ragyogtasson az ő fiára, és öntsön lelket az élettelen kis testébe. Miután ezeket elvégezte, rendületlen 

bizalommal az Istenanya iránt, rátekintett a fiára, és – ó, hatalmas Isten! – meglátta, hogy az újra él, pedig 

előzőleg már a halál birodalmába ért a mély vízben. Tagjainak enyhe mozgása jelezte ugyanis az ott 

lévőknek,hogy visszatért belé az élet, amit már elveszített; mindannyian megdöbbentek magától a ténytől, 

hogy a szemük láttára életre kelt, azután, hogy teljes öt órán át halott volt. Az édesanyát lenyűgözte Mária 
                                                             
20 A mai Érd-Ófalu környékén létezett település neve volt Hamzsabég. 
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kegyelme; mindjárt a következő napon fiával együtt elment a Csodatévő Makkosi Istenszülőhöz, és leborulva 

a Szent Szűz oltára előtt teljesítette fogadalmát (1771.). 

 

II. fejezet 

Megmenti az életét a mészbe esett kisfiúnak és a dunai hajótörötteknek 

       A Makkosi Szűz Mária hatalma oly nagy, és mindig annyira bőven árad a benne bízókra, hogy nem csupán 

a testi betegségek hadát űzi el híveitől, és semmisíti meg fenséges karja erejével, de azokat a hozzá 

esdeklőket is megsegíti és kimenti a közvetlen életveszélyből, akiknek a balszerencse folytán valamilyen 

tragédiát kell elszenvedniük.(1772.) Példaként itt van a félévesnél is kisebb csecsemő, Kelemen Gábor esete 

(szülei: Kelemen  Imre és Rozália) a nemes Pest városából. A kisbaba a hordozó asszony gondatlansága miatt 

beleesett az oltott mésszel teli gödörbe, ráadásul olyan szerencsétlenül, hogy az egész teste elmerült; csak az 

egyik kezének az ujjacskái látszottak ki, így aztán megfogni is alig lehetett őt. Amint a háziak kiáltozásával 

híre ment ennek a szörnyű esetnek, az édesanya is aggódva rohant oda, és ahogy az lenni szokott, a zajongó 

tömegben későn ért oda ahhoz, hogy segítsen. A mészből kihúzott gyermek semmilyen életjelet nem adott: 

nem mozdult, nem jött ki hang a száján, és nem lélegzett. Úgy gondolták tehát, hogy megfulladt és meghalt; 

édesanyja hazavitte, levetkőztette és megtisztította a kis testét, majd egy vánkosra fektette, mint valami 

ravatalra. Közben a fájdalomhoz kapcsolódott az ájtatosság érzése is; a Makkosi Istenanya jól ismert, híres 

oltalmazó erejére gondolt, és szerény felajánlással, amit a készséges és izzón ájtatos lelkülete sugallt, kérlelte 

őt. És ekkor, a Szűzanya fölbecsülhetetlen kegyelmének köszönhetően a gyermek kicsi teste megmozdult, 

jelezve, hogy még él; a száján kijött a még le nem nyelt mész, és a fiúcska erőre kapott. De mivel az Istenanya 

a jótéteményeit nem szokta másként, csakis teljes mértékben kiárasztani, a kicsi szemeibe is teljesen 

visszatért a korábbi tűz és elevenség, pedig a maró mész a harmadik napra már megvakította őt. Mária e 

kegyelmi ajándéka miatt a szülők gyermekükkel együtt – aki egészségesebb lett, mint valaha volt –eljöttek a 

Tölgyfához, hogy hálát adjanak, és hogy teljesítsék fogadalmukat; túláradó ájtatossággal és hódolattal 

magasztalták a Teremtő Istent és a Szűzanyát, a bajbajutottak Vigasztalóját, azután pedig elbeszélték az 

atyáknak az esetet, hogy az bekerüljön az aktákba. 

       (1738.)Ugyanilyen hatalmas életveszélyből menekült meg négy társával együtt Aglich János György, 

budai hajós. Elindult a Dunán a Budától délre elterülő Promontorium21 nevű település felé hajóján ötszáz 

véka22 árpadarával, de alighogy a kedvező áramlat segítségével a Gellért-hegy alá jutott, az addig nyugodt 

légmozgás helyett – nem fokozatosan, ahogy máskor szokott, hanem egy szempillantás alatt – szélvihar 

támadt, és ez másfelé ragadta a hajót, amit se szakmai rátermettséggel, se fizikai erővel nem lehetett a 

helyes irányba állítani. A gondolatnál is sebesebben, hatalmas csattanással nekiütődtek egy hajómalomnak,23 

a hajó megsérült, és a beáramló víz csaknem elsüllyesztette. És még nem volt vége, mert a fenyegető szél és 

a szorongató, egyre nagyobb és nagyobb hullámok a kormányozhatatlanná vált hajót odasodorták és 

nekicsapták a másik és a harmadik malomnak is, ahogy azok ott sorakoztak kikötve. Mikor a negyediknek is 

nekicsapódott az elszabadult hajótest, egészen közel kerültek a halálhoz: vagy úgy, hogy a malom alá 

                                                             
21 Ma: Budafok. 
22  A véka (latinul modius) régi űr- és súlymérték volt, de ennek értéke koronként és területenként is annyira eltérő volt, 
hogy nem vállalkozom az átváltásra. (Valószínű, de egyáltalán nem biztos, hogy ebben az időben egy véka 31,13 l-nek, 
illetve 23,35 kg-nak felelt meg.) 
23 A hajómalom olyan szerkezet volt, ami két úszó testen, fahajón nyugodott. Előnye volt, hogy bárhol le lehetett 
horgonyozni, hátránya, hogy sokszor akadályt vagy veszélyt jelentett a hajóknak. 
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kerülnek, vagy úgy, hogy a meder aljára süllyednek. A hajósok ebben a gyászos, biztos hajótöréssel és halállal 

fenyegető helyzetben a Makkosi Istenanyához kiáltottak, tekintetüket az égre emelve a tengerészek 

csillagára figyeltek, és kezüket kiterjesztve fohászkodtak, hogy partot érjenek, ahol majd segítséget kapnak. 

Ezután a hajó magától eltávolodott a malomtól, és ha nem is evezővel, de valami égi kéz segítségével és 

irányításával, ama fénylő csillag útmutatása által mégis elérték a partot és így az életet is. Még ma is ott van 

a makkosmáriai szentélyben az a kis tábla, amelyet ájtatosságuk emlékéül és az elnyert kegyelem örök 

tanúságául helyeztek el a hajósok, mikor fogadalmukat teljesítették. 

 

III. fejezet 

Eltörli a romlást hozó járványt 

       Buda városára és a tágabb környék összes településére is halálos csapást hozott az 1739. esztendő, 

amikor a pestis szinte pillanatok alatt elterjedt. Az emberek nap mint nap a pusztulással, a halállal 

szembesültek. Nem csak a betegek és gyengék haltak meg a ragályos levegőtől, hanem az egészségeseket is 

megfertőzte a dögvész, a holttestek bűzös kipárolgása, és ezért nagyon sok ház maradt üresen a folytonos 

halálesetek miatt. Ez a mindenfelé terjedő ragály fertőzte meg a Budán lakó Halvax Borbálát is, amikor 

gyermeket szült. A betegség kezdetén azt érezte, hogy testét-lelkét magas láz emészti, azután egy 

természetellenesen kemény daganat nőtt a hóna alatt, és a biztos halál jeleként megjelent három szederjes 

színű csomó, végül pedig az egész testében szétterjedt a ragályos kór. Úgy gondolta, hogy ennek elhárítására 

nem a Sibylla-könyvekhez24 folyamodik a régi rómaiak népi gyógymódja szerint, és nem is az epidauroszi 

Aszklépioszt25 hívja segítségül, hanem az istenfélő jámborságot választja orvosságként. Az irgalmas Isten 

édesanyjához, a Makkosi Szűz Máriához fordult tehát, és buzgón könyörgött hozzá: „Nincs semmi orvosság 

erre az emésztő nyavalyámra, csakis a Te oltalmazó irgalmad, ezért a lábaidhoz borulok, keresztények 

menedéke. E halálos fekélytől megsebezve hadd érezzem a Te segítségedet, aki az angyalok örömére és az 

emberek üdvösségére szülted a világra Fiadat!” És nem imádkozott hiába, ugyanis röviddel ezután eltűntek a 

gennyes gyulladások, úgy, hogy a környékük is teljesen megtisztult; megszabadult a fenyegető életveszélytől, 

és Mária segítségével teljesen egészséges lett. 

(1739.)Ugyanígy a Szűzanyától kapott gyógyulást zsenge korú kisfia betegségére a Budán élő Aiser 

Erzsébet. A fiúcska testét a pusztító lépfene tünetei csúfították el az ágyéka körül és a hóna alatt, és már a 

halál küszöbén volt, amikor az édesanya jámbor fogadalmának köszönhetően a Makkosi Szűzanya elhárította 

az életveszélyt. Hallgassanak hát, akik azt mondják: „Contra vim mortis non est medicamen in hortis.”26 Ez az 

egyetlen tölgyfa önmagában sok csodára képes. Benne orvosságot lelsz a betegségek, sőt még a halál ellen 

is. Sok hasonló esetről, a pestisből kigyógyult személyekről számolnak be a jegyzőkönyvek vagy maga a 

kolostor irattárában őrzött kézirat, sőt, ha én hallgatnék is, éppen eleget mondanak el a makkosi szentélyben 

kifüggesztett kis táblácskák. De mivel a hasonló dolgok ismételgetése csak fárasztaná az olvasókat, most 

sürgősen más témát keresek tollamnak. 

 

                                                             
24 A monda szerint Kr. e. a VI. században, a Tarquinius királyok idején kerültek Rómába, fontos jóslatokat tartalmaztak.  
25 Aszklépiosz (latin neve Aesculapius) Apollón fia és a gyógyítás istene volt a görög mitológiában; attributuma az orvosi 
pálca a rajta tekergőző kígyóval (ez látható ma is a gyógyszertárak cégérében). Az ő fia volt Makhaón, a sebészet istene. 
26 „A halál ereje ellen nincs orvosság a kertekben.” 
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IV. fejezet 

Meggyógyítja a sántákat 

       (1740.)Most pedig a szabad királyi városban, Esztergomban lakó Major Vencel esetével folytatom, mert 

őrá is bőségesen áradt ki a Makkosi Szűzanya kegyelme. Nagy fájdalmak kínozták, különösen a jobb lábában, 

és ez húsz teljes héten át rendkívül kellemetlen tétlenségre kárhoztatta őt. Makacs betegségére semmiféle 

orvosság nem adott enyhülést, ráadásul nyílt seb keletkezett a térde alatt, és az idegek is sérülhettek, mert 

sem járni, sem állni nem tudott, még botra támaszkodva sem. A lábát egyáltalán nem tudta használni, és a 

makacsul pusztító, már-már dögletes, véres seb a biztos halállal fenyegette. Miután az orvosok minden 

igyekezete hiábavalónak bizonyult,és úgy tűnt, hogy semmi nem segít, akkor – Hogy is lehetne másképpen? 

– a Makkosi Szűzanya közbenjárása által menekült meg a bajból. Ájtatos imákkal és buzgó könyörgésekkel 

fordult hozzá, tőle kért segítséget ebben a gyógyíthatatlan bajában, és azonnal érezte Mária oltalmát: 

alighogy elmondta az imát, magától kihullott néhány darabka a redves, korhatag sípcsontjából. A kimondott 

szónál is gyorsabban megszűnt a fájdalom, behegedt a seb, és a lábát ugyanúgy tudta használni, mint azelőtt. 

Ekkor megvallotta, hogy örök hálával tartozik a Kegyes Istennek és a Segítő Szűz Máriának; teljesítette 

fogadalmát, és a makkosi szentélyben elhelyezte a mankót, ami egyszerre tanúskodott az őt ért 

szerencsétlenségről és kegyelemről. 

     Ugyanilyen reménytelen helyzetbe jutott, és ugyanígy a Boldogságos Makkosi Szűz Mária isteni 

segítségével nyerhette vissza egészségét a mindkét lábára béna kisfiú, Trost Mátyás, akinek édesapja, Trost 

János hajdú volt Pest vármegyében. A térdeinél az idegek egy csomóba rándultak össze, és szerencsétlen 

gyerek két teljes évet töltött el úgy, hogy lábával egyáltalán nem érintette a földet. Semmilyen szer nem 

segített, hiába próbáltak meg mindent az orvosok; sőt, ezek ott is hagyták őt, kijelentve, hogy betegsége 

gyógyíthatatlan. Ám a makacs és rosszindulatú nyavalya egyáltalán nem tágított mellőle: a fájdalom, ami 

gyötörte és próbára tette, szinte meghatározott szabály szerint napról napra nőtt, úgyhogy már a remény 

sem biztatta őt semmiféle enyhüléssel. Közben az apjának eszébe jutottak azok a jótétemények, amiket a 

Szűzanya a makkosi kegyképnél cselekedni szokott, és bizonyos lett benne a remény, hogy ha Máriához 

könyörög, akkor a fia meggyógyul. Azonnal így is cselekedett, és fogadalmat is tett, amit majd később 

szándékozott teljesíteni. Ezután egy kocsira rakta a gyereket, elindultak, és az út felénél megálltak pihenni az 

erdőben. De milyen hamar és mennyire nyilvánvalóan megmutatkozott az Istenanya csodatévő jósága és 

valódi együttérzése! A fiú egyedül, minden segédeszköz nélkül fölállt a gyepről; édesapja és a másik kísérő, 

az ugyancsak pesti Zonthoffer János csodálattal és ámulattal figyelték, ahogy erős, egyenes lábakkal 

könnyedén elgyalogolt a Mária-tölgyfához, úgy, hogy nem szorult rá a kocsi használatára. Ott az istenfélő apa 

örvendező lélekkel teljesítette kegyes fogadalmát a fia gyógyulásáért. És mennyire méltán teljesítjük 

fogadalmunkat Neked, Segítő Szűzanya! Kebledet úgy betölti a kegyesség, hogy amint megérinti azt 

valakinek a nyomorúsága, bőven árad belőle az irgalmasság teje. És miért kellene csodálkozni azon, hogy 

bővelkedsz az irgalmasságban, ha magát az Irgalmasságot szülted, és tartod öledben? Miután tehát lelkében 

erősen megindulva néhány órát imával és a Szűzanya dicséretével töltött, az édesapa hazatért a teljesen 

gyógyult fiával. Sem az örömét, sem a könnyeit nem tudta visszatartani, és szívében mindig megőrizte az 

Istenanya jótéteményét. 
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V. fejezet 

Vakoknak adja vissza a látását, a süket leánynak pedig a hallását 

       (1741.)Amikor elterjedt a hír a német-római császár, VI. Károly haláláról(1740.), egész Európát lángra 

lobbantotta a háború tüze, amit a Pragmatica Sanctio27 ellenzői szítottak Ausztria hatalmának letörésére. És 

miközben a változó hadiszerencse miatt a német tartományok lakosságát pusztította az öldöklő háború, 

mindenfelé óriási nyugtalanság lett úrrá az embereken. Nagyon kevesen érezték magukat biztonságban a 

saját hazájukban, és rengetegen vándoroltak el más, távoli vidékekre, hogy menedéket találjanak maguknak.  

Ebbe a helyzetbe került a Passau melletti Obernzellben lakó Martin Hölzl is: félve a bizonytalan kimenetelű 

háborútól minden családi ingóságát eladta, azután feleségével és gyermekeivel Magyarországra költözött. 

Budán, a Vízivárosban, a Szent János utcában telepedtek le, és éveken át éltek ott baj nélkül, nyugalomban. 

Ám az Úr 1744. esztendejében az ötéves kisfiának, Jánosnak a szemnedvek hiánya miatt fájni kezdett a 

szeme, és az ő keserves szenvedése alaposan megviselte a szülőket. Ráadásul még nőtt is a baj, ugyanis nem 

sokkal ezután a gyermek mindkét szemében gennyes gyulladás (furunculus), vagyis egy hosszúkás, kemény 

daganat keletkezett. Ez annyira rosszindulatú volt, hogy nemcsak pusztán hatástalan maradt az orvosok 

minden próbálkozása és igyekezete, hanem ezenfelül még sötétség is borult a kisfiú szemére, egyszerűen 

megfosztva őt minden világosságtól. Hatalmas rémület fogta el a szülőket, amikor látták a gyermek eltorzult 

szemét, és tudták, hogy örökös éjszakára van ítélve. Ekkortájt az édesapa egy alkalommal valami fontos ügy 

miatt elment otthonról, és hirtelen annyira erősen feltámadt benne a Makkosi Szűzanya iránti szeretet, hogy 

úgy gondolta, nem szabad tovább haboznia, és az Égi Orvostól kell segítséget kérni fogadalommal és 

imádsággal. Így is tett, és a fogadalma rögtön kieszközölte Mária kegyelmét, ugyanis Jancsika éppen abban a 

pillanatban azt érezte, hogy üres szemeit egy ismeretlen kéz szelíden megsimogatja, és erre azonnal látni 

kezdett. Újra megtapasztalva a fényt gyorsan fölpattant (ült ugyanis), és egyenesen az édesanyjához rohant: 

„Anyám, látok! Látok!” – kiáltozta. Az anya döbbenten állt, és most mintha ő vakult volna meg; de amikor 

figyelmesen és alaposan megnézte a fiát, látta, hogy annak szemei még fényesebben ragyognak, mint ahogy 

a természet adta őket. Erre a csodálatos eseményre tüstént hívta is a házbelieket és a szomszédokat, akik 

ámulva állták körül és nézték a kis Jánost, és örvendeztek, hogy az újra lát. Estére azután megérkezett az 

édesapa is, és a feleségétől megtudta az örömhírt, vagyis hogy a fiuk egészséges, megszűnt a vaksága: 

délután két és három óra között kapta ajándékként a fényt, és azóta tisztán lát. Erre azt mondta: „Az volt az 

az óra, amelyben szegényt a Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlottam.”  Az örömtől eltelve 

atyai öleléssel karolta át fiát, akit szinte másodszor kapott ajándékként a család. A Mária közbenjárására 

elnyert isteni adomány miatt boldogan vitte őt el a szent Tölgyfához, ott teljesítette fogadalmát, és, hogy 

senki se kételkedjen, eskü alatt tett vallomást a történtekről. Erről a csodás esetről van egy tanúsítvány is, 

amelyet részletesen és választékosan ő maga írt a hazája nyelvén. 

       Ugyanilyen, csaknem fél éven át tartó rosszindulatú szemszárazság miatt borult sötétség az esztergomi 

Kas Mátyás szemeire. És noha bánkódott azért, hogy teljesen vak lett, de mégsem viselte annyira nehezen 

szeme világának elvesztését és az ebből fakadó károkat, a gyalázatos nyomort. (A szegénység miatt ugyanis 

semmije sem volt, amivel a betegséget elháríthatta, vagy az életét megkönnyíthette volna.) De mert a 

jámborság bárki számára segítség lehet mindenre, csüggedésében ő is a Makkosi Istenanyához fordult 

imádságosan ezzel a szerencsétlenségével: buzgó ájtatossággal terjesztette elé a vakságát meg a keserves 

                                                             
27 Az 1703-ban kötött szerződést tíz évvel később, 1713-ban hozta nyilvánosságra VI. (Habsburg) Károly német-római 
császár (III. Károly néven volt magyar király); a rendelet egyik pontja lehetővé tette a leányági örökösödést a Habsburg-
házban. Ez különösen akkor vált fontossá a császár számára, amikor 1716-ban féléves korában meghalt a fiúgyermeke. 
Apja halála (1740) után a Pragmatica Sanctio értelmében lett Magyarország uralkodója Mária Terézia. 
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szegénység okozta bajokat, és kérlelte őt, hogy orvosolja ezt a gyógyíthatatlan betegséget. A Legkegyesebb 

Édesanya azonnal meghallgatta az esdeklő szavát, és megajándékozta őt azzal, amit az ember oly sok imában 

kért: szemével, amit újból használhatott, szinte itta a fényt, és Mária segítségével tökéletesen látott.  Ezzel 

együtt elmúlt a szegénysége, és nem kellett többé koldulnia, mert visszatért számára a korábbi jólét. 

Boldogan dicsérte a Szűzanyát, hálát adott neki, és áldotta őt. 

       (1760.) A szabad királyi városban, Komáromban történt a következő eset, ami ugyancsak a Makkosi 

Szűzanya kegyelméről tanúskodik. Fritz Károlynak és feleségének, Margitnak három gyermeke volt: a 

serdülőkor kezdetén járó Jakab és Károly, valamint egy eladó korban lévő leány, Gertrúd. A fiúkat egy 

utálatos és veszedelmes betegség, a szemnedvek eltűnése sújtotta, annyira, hogy a nyolcéves Jakab mindkét 

szemére vakon kénytelen volt a napjait örökös sötétségben és unalomban élni, és Károly is öt teljes éven át 

viselte azt a csapást, hogy az egyik szemére nem lát. A lánynak, Gertrúdnak pedig a hallását támadta meg a 

testnedvek eltűnése, annyira, hogy megsüketülve még a leghangosabb zajokat vagy lármázást sem hallotta 

tizennégy éven keresztül. Az első orvosságok, amiket pedig sok pénzért vettek a doktoroktól, semmit nem 

használtak  ezekre a bajokra. De a második (és utolsó) orvosság, amit a Makkosi Szűzanyától kértek, és 

ingyen kaptak, hatékony segítséget nyújtott. Ugyanis a szülők, amint imádságos érzülettől áthatva térdre 

borultak a Tölgyfánál, és könnyek között állhatatosan könyörögtek Máriához gyermekeik egészségéért, 

azonnal érezték, hogy valami belső öröm járja át a lelküket, és erősen bizakodni kezdtek; már szilárdul hitték 

azt, aminek a megtörténtét még nem is tudták. És a Szűzanyába vetett erős bizakodás, a könnyek között 

elmondott könyörgés megtette hatását, mert amint sietve hazatértek, látták, hogy sikerült kieszközölni azt, 

amit oly nagy bizalommal kértek. Ámulva nézték ugyanis, hogy bármilyen vakságot okozott is a fiaiknak  és 

süketséget a leányuknak a nedvek hiánya, Mária segítségével most minden baj elmúlt, megoldódott. 

       (1761.) Itt kell elbeszélnem Barát Katalin esetét, aki Jászberényből, a gazdag és termékeny Jászság 

fővárosából származik. Több éven át szenvedett az állandó, mindennapos fejfájástól, amiből végül valami 

hihetetlen szembetegség alakult ki. Ez már annyira a hatalmába kerítette és kínozta, hogy  a kellemetlen 

könnyezésből gyulladás lett, a gyulladásból pedig az, hogy se a levegőt, se a fényt nem bírta elviselni; utána 

pedig szörnyű homály telepedett a szemére, és ez hosszú éveken át teljesen megfosztotta őt a látástól. A 

bajban az irgalmas Isten kegyes Édesanyjához, a Makkosi Szűz Máriához fordult segítségért, és a 

fogadalmához azt is hozzátette, hogy évente elzarándokol hozzá. Ment is sok éven keresztül állhatatos 

jámborsággal a városbeliek menetében; vak volt ugyan, de a többiek vezették őt. Azonban  Mária kegyelme, 

ha talán késve is, de nem tud nem segíteni a hozzá esdeklőkön: aki mindenkinek a kívánságát és fohászát 

irgalmasan meg szokta hallgatni, most is csodálatos módon ragyogott rá az asszonyra. Mikor megálltak 

pihenni a makkosi erdőben, szemét elárasztotta a fény, és kijelentette, hogy lát. Megkérdezte a vezetőt, 

hogy vajon a szentély homlokzata-e az, ami oly feltűnő méltósággal mutatkozik már messziről az érkezőnek. 

Amikor az igennel válaszolt, ő sírni kezdett, és záporként ömlött a könnye ennek a nagy kegyelemnek a 

hatására. Ott, ahol volt, térdre ereszkedett, és úgy köszöntötte Szűz Máriát. Valamennyi társa és minden 

rokona elámult ezen a hihetetlen csodán, ő pedig most már egyedül, segítség nélkül tette meg a hátralévő 

utat, és aztán a Szűzanya kegyképét nemcsak lelkével és szeretetével tisztelte, hanem tiszta szemmel, élesen 

látta is azt. Mindenkit csodálatra késztetett, nem annyira maga, hanem inkább a Szűzanya iránt, aki ennyire 

hamar és ennyire hathatósan megmutatta kegyelmének erejét. A jelenlévők közül többen is ott helyben 

tanúvallomást tettek az atyák előtt Mária jótéteményéről. Ó, ti, akik betegségtől sújtva vagy nyomorúságtól 

gyötörve keseregtek, vagy dühöngő lelkülettel, a reményt kizárva siettek a romlásba, tekintsetek erre a 

Tölgyfára, és siessetek a Szeretet Anyjához! Neki szokása az, hogy jót tegyen a bajban lévőkkel, és visszahívja 

Fia kegyelmébe azokat, akik makacsul rohannak saját vesztükbe. A Szűzanya nem tud nem segíteni ott, ahol 
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ölében tartja Fiát, kitárja karját, és kebléből egyfolytában a kegyelmek ambróziás nektárja árad nagy 

bőségben.     

    

VI. fejezet 

Némákat képessé tesz a beszédre 

       Szülőanyánknak, a természetnek szokása, hogy sok-sok ajándékkal ékesíti a zsenge ifjúkort, és annyi 

jótéteménnyel halmozza el azt, hogy hacsak a mostoha balsors nem okoz valami bajt, akkor nem találsz 

benne semmi olyat, amiben ne bővelkedne.(1739.)A budai Tabánban lakó Frőlich Teréziát is ilyennek alkotta 

meg a természet: míg gyermekségének első virágait kezdte bontogatni, kitűnt a hasonló korú lányok közül 

azzal,hogy egész teste valamiféle szépséget és méltóságot sugárzott. Ám amikor egy fatális és rosszindulatú 

betegség százhúsz napon át némaságra kényszerítette, nagyon kezdett bánkódni azon, hogy olyan lett, mint 

egy szótlan szobor. Ezt a lelki és ugyanakkor testi bajt nagyon nehezen viselte, és rendkívül terhes volt, hogy 

nyelvének bénulása miatt csak jelekkel és bólogatással tudott közölni bármit, még a nyomorúságos helyzetét 

is. Próbálkozott, hogy az orvosok tudása majd feloldja ezt a szájzárat, de a nyelve makacsul ragaszkodott a 

hallgatáshoz, és ellenállt minden kezelésnek. Csak azután tudott megszólalni, hogy  az üdvösséges Tölgyfa égi 

erejét megérezte;  ez pedig akkor történt, amikor a Szent Szűznek ajánlott fáról leszedett egy makkot, és azt 

reménységgel és az Istenanyába vetett bizalommal eltelve az italába tette. Ezzel a vízzel együtt olyan üdvös 

szert ivott, hogy mindjárt másnap, ahogy meg tudott szólalni, megjelent a Makkosi Szűzanya színe előtt, és 

minden szavával áldotta és dicsérte Máriát, akinek köszönhette gyógyulását. Ettől kezdve egész életében 

annyira állhatatos maradt Szűz Mária tiszteletében, mintha minden nap az ő ajándékaképpen tudna 

megszólalni.  

       Hasonló eset miatt veszítette el beszédképességét Kelemen Judit, kecskeméti asszony. A szerencsétlen 

betegség három évig tartó némaságra kényszerítette őt, és a pénzért fogadott orvosoktól sem nyert 

semmiféle enyhülést; sőt, a továbbra sem múló makacs nyavalya annyira megtámadta a torkát, hogy 

nemcsak beszélni nem tudott, hanem szinte minden ereje elfogyott. Megelégelve a szenvedéseket úgy 

gondolta, hogy fogadalomképpen elzarándokol a Tölgyfához; a kegykép előtt Szűz Mária segítségét kérte 

ájtatosan és könnyek közt, amiket a hosszan tartó nyomorúság elviselése fakasztott. Ahogy kitartóan és 

hosszasan könyörgött, az imádságos sóhajokat meghallgatta az Angyalok Királynéja, és az ő jóvoltából az 

eddig hallgató ajkak hirtelen megszólaltak. Mindazt, ami a három évig tartó némaság alatt összegyűlt a 

lelkében, most egyszerre Szűz Mária dicséretére fordította. De egyáltalán ne gondolj valami bonyolult 

beszédre, elég, ha szíves szóval dicséred és üdvözlöd őt, hiszen olyan egyszerűen tudod az Istenanyát 

megkérni és segítségül hívni. Az Egyházatyák esete bizonyítja, hogy akkora erő van akár csak egyetlen, 

odaadó hittel kimondott kicsinyke szóban, mellyel Máriát köszöntöd, mint a tűzfegyverből kilőtt 

ágyúgolyónak: még az Eumeniszeket28 is megfélemlíti és megrémíti, úgy űzi őket a Tartaroszba29. 

 

 

 

                                                             
28 A bosszú istennői, más néven Erinnüszek, a latinban pedig Fúriák. Hajuk között sötét kígyók tekergőznek. 
29 Az Alvilágba 
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VII. fejezet 

Gyógyítja a bénulást és a lankadtságot  

       Bajaink orvoslója, a Szentséges Szűz Mária rendkívüli mértékben elkötelezte magát az emberi nem 

oltalmára: előbb lesz semmivé az ég és a föld, mint hogy engedné a betegség áldozatául esni azokat, akik 

belé helyezték bizalmukat. Hiszen ha még a tunyákra is gyakran árasztja dicsőségének és Szentséges 

Nevének sugarait, akkor mennyivel inkább és mennyivel nagyobb mértékben harmatozza kegyelmét azokra, 

akik gyengéd tisztelettel szeretik őt.(1747.) Mária kegyelmének ez a bőséges kiáradása örvendeztette meg a 

bánsági Versec városában30 élő Gellmayer Erzsébet asszonyt is. A betegség kezdetén, mikor erőt vett rajta a 

nyavalya, valami csapást érzett a halántékában, ahogy az lenni szokott, majd az ezt követő bágyadtság miatt 

ágynak esett. Ám ahogy hosszú időn át feküdt elgyöngülve, végtagjainak a zsibbadása és minden 

testrészének a nagyfokú gyengesége nyilvánvalóvá tették a bénulást, és emiatt szegénynek egyáltalán nem 

működött se keze, se lába, se karja se térde; még botra támaszkodva sem tudott megállni, hanem ha 

kénytelen volt fölkelni az ágyból, akkor másoknak kellett támogatniuk, sőt sokszor vinniük őt. Szóval 

testének minden tagja lebénult, szinte csak a feje maradt egészséges. Amikor pedig már semmi remény nem 

maradt, hogy ez a kegyetlen betegség elmúlik, akkor gondolatban és szóban – ahogy mondtam, a fejét 

mindeddig megkímélte a gonosz kórság–a Tölgyfához fordulva így kérte a Szűzanya segítségét: „Lásd meg, ó 

Irgalmas Anya, hogyan tör életemre, és okozza romlásomat ez az erőszakos betegség! Íme, erőtlenségem 

figyelmeztet már, hogy lassan a halál küszöbéhez érek, és ha a Te irgalmad nem ad hathatós védelmet, akkor 

elvész minden reményem az életre.” Ez az egyetlen sóhaj elegendő volt a teljes gyógyulásához, ugyanis 

egyszerre csak azt érezte, hogy minden tagja megfeszül. Összeszedte erejét, és sietve, saját lábain ment el a 

Tölgyfához, hogy hálát adjon; elgondolkodott mindazon, ami történt, majd a szentgyónás által megtisztult 

Isten előtt, és azután az egész napot Mária dicséretével és hálaadással töltötte. 

       (1752.)Budától nem messze, Szentendrén ugyanilyen betegség iskolájában tanulta meg tűrni a bénaság 

kínjait Bozsity Márk (szülei: György és Mária). Már a bölcsőben, az anyatejjel együtt szívta magába a 

veszedelmes betegséget, és a paralízis testének minden porcikáját elnyomorította. Szüleinek szegénysége 

miatt orvossághoz sem jutott, és erőtlenül feküdt hét éven át, anélkül, hogy legalább néha része lett volna 

neki vagy szüleinek egy kis nyugalomban. Ezt az állandó nyugtalan helyzetet az okozta, hogy a keserves 

fájdalom egy pillanatra sem szűnt, és az édesanyának kellett a mozgásképtelen fiát odavinni az ágyhoz, az 

asztalhoz, a tűzhelyhez, és mindenhová, a fiú állapotában pedig nem történt semmi javulás. A szülők tehát a 

vallásban kerestek orvosságot a bajra, és elhatározták, hogy fogadalomképpen háromszor látogatnak el a 

Makkosi Szűzanyához, és könyörögnek hozzá. El is mentek, és bár az első alkalommal nem tapasztaltak 

semmiféle segítséget, a második látogatásnál elnyerték azt: ugyanis a fiú, aki egészen addig élőhalottként 

volt együtt az élőkkel, most, miután levették a szekérről, segítség nélkül, saját lábán odament az oltárhoz. A 

szülők és a nagy számban jelenlévő férfiak és asszonyok egyaránt döbbenten álltak Istennek és az ő Szűz 

Anyjának e hatalmas és nyilvánvaló jótéteménye előtt. És mivel a szemükkel látták, hogy mindez így történt, 

ünnepélyes tanúvallomással hitelesítették azt. Az édesanya pedig, hogy még jobban megerősítse fiának 

tagjait, megkente őket azzal a szent olajjal, mely az Istenanya képe előtt örökké égő tüzet táplálja. A fiú 

meggyógyult, és olyan biztosan tudott járni, ülni, állni és bármit csinálni, mint egy életerős ember. Sőt, a 

harmadik zarándokútra mindenféle segédeszköz nélkül, saját lábán ment el, aztán hazatért, és egészséges is 

maradt. 

                                                             
30 Versec a mai Szerbiában, a Vajdaságban, a dél-bánsági körzetben fekvő város.  
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VIII. fejezet 

Az izomzsugorodásban szenvedőknek visszaadja korábbi erejüket 

       (1741.) Életünk történetét a változó sors újra meg újra úgy alakítja kénye-kedve szerint, hogy hacsak a 

halál – ami orvosolja és lezárja minden fájdalmunkat  – nem tesz pontot a színdarab végére, az igazságtalan 

végzet valamilyen súlyos betegséggel sújt és gyötör minket . Az életnek ezt a keserves büntetését viselte a 

Budán,a Vízivárosban lakó Hinterstainer Barbara asszony. Egyszer csak hirtelen nagyon megdagadt a nyaka, 

a mandulái begyulladtak, majd rendkívüli mértékben megkeményedtek és megnőttek, így aztán egyáltalán 

nem működtek. Ez a rosszindulatú betegség azonban nem érte be ennyivel, hanem még másképpen is 

büntette szegény szerencsétlent: a szája eltorzult, és fölhúzódott az egyik füle irányában, így aztán beszélni 

egyáltalán nem tudott, és nyelni, lélegezni is csak alig-alig. Az arcának ez a természetellenes merevsége 

napokon keresztül megmaradt a legkisebb változás nélkül: hiába fogadott meg minden jó tanácsot, amiket 

segítő szándékkal adtak neki, a szája továbbra is úgy állt, és nem nyerte vissza korábbi helyzetét, sőt, az 

orvosok gyógyszerei és a sebészi beavatkozások egyaránt hatástalanok voltak. Az asszony egyre nehezebben 

tudta már elviselni a sok bajt, és mikor látta, hogy ennek is, annak is, mindenkinek a fáradozása hiábavaló, 

akkor lélekben Mária Fájához fordult az imáival, és buzgón kérte az Isten Szent Anyját, hogy  az életének 

adjon vagy boldog befejezést, vagy pedig egészséget, amit azután majd Mária szolgálatába állít. A 

Szűzanyának ez a második gondolat tetszett jobban: a beteg száját visszaállította rendes helyére, és teljesen 

megszabadította őt a betegségtől, amit az már alig bírt elviselni. Szűz Máriának eme nyilvánvaló segítsége 

után nem sokkal az asszony fogadalmi ajándékkal ment el a Tölgyfához, és ott órákon keresztül dicsőítette az 

őt megsegítő, gyógyító Szűzanyát; hálát adott neki, és mindenütt hirdette, hogy hogyan nyerte vissza 

egészségét. 

       (1762.) Ugyanilyen segítséget kapott Máriától az ócsai postamester, Spatzirer József, mégpedig elsőként 

az előbbi budai eset után. Kezeit és lábait is görcsbe rántotta az ideg, emiatt elfogta őt az életundor, és egy 

egész esztendőt töltött kínos tétlenségben. Fájdalmasan érzékelte, hogy mennyire nem tudja használni a 

végtagjait: képtelen volt kezével a száját vagy talpával a földet rendesen megérinteni, emellett teljesen 

meggörbült, és szinte csontig lesoványodott. Először ő is az emberi szerektől várta a gyógyulást, de semmi 

nem használt; így tehát, fogadalommal kötelezve magát, a Segítő Makkosi Szűz Mária hathatós támogatását 

kérte, hiszen Ő mindig bőségesen árasztja kegyelmét mindenféle emberre. Elnyervén ezt a kegyelmet, 

teljesen meggyógyult, pár nap alatt visszatért az életereje, és hálatelt szívvel állt ott a Tölgyfánál. 

       (1763.) Nem sokban különbözött ettől a kecskeméti Baumgartner Ferenc esete: egy hosszadalmas és 

kellemetlen betegség sújtotta őt is, minek következtében a teste elzsibbadt és lemerevedett. Ráadásul  

keserves fájdalmak gyötörték, és három éven át ágyhoz volt kötve, teljes erőtlenségben. Hogy tehát az 

elviselhetetlen bajára gyógyulást találjon, a Makkosi Szűz Máriához folyamadott ezzel a szerencsétlenséggel, 

ami érte őt. Szomorúan panaszolta neki, hogy a tagjait egyáltalán nem tudja használni, és e hosszadalmas 

nyomorúság teljesen elvette az életkedvét. Könnyek között, bízó lélekkel mondta el a Szűzanyának, hogy Ő, 

aki megszámlálhatatlanul sok embert mentett már meg azzal, hogy mindig kész volt segítséget nyújtani 

nekik, most hozzá is legyen ilyen kegyes, és adja vissza neki az elveszített életerejét. És Szűz Mária 

nyilvánvaló segítsége folytán elhagyta őt a pusztító nyavalya, újra erős és egészséges lett minden tagja. 

Fölkelt, és a Tölgyfánál fejezte ki nagy háláját a Szűzanyának, és dicsérte őt mint oltalmazóját. Ennyire 

bőséges Mária kegyelme, ami a Tölgyfáról folyamatosan árad ki a mi javunkra. 
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IX. fejezet 

Megszünteti a sérvet 

       (1741.) Újra csak azt kérdem, vajon ki tagadná, hogy erről a Tölgyfáról, mint valami csövön vagy 

csatornán át, folyamatosan árad az égi kegyelem és Mária  jótékonysága. Hiszen bármiről is írna a tollam, 

mindenütt az ő kegyelmével találkoznánk. Ennek a kiáradó jóságnak örvendhetett a Pest megyében, 

Harasztiban31 élő és szolgasorban tengődő Krauss Antal is. A mindennapi kemény munkáját végezte akkor is, 

amikor fölemelt a földről egy búzával teli zsákot, de nagy árat fizetett ezért, ugyanis kiszakadt a hashártyája 

(peritoneum, ahogy az orvosok mondják). És amint belül megereszkedett a hasnak a tartó váza, rövid időn 

belül kitüremkedtek a belek, és nyilvánvalóan mutatkozott a sérv; és most már nemcsak a kemény munka 

miatt nyögött, hanem a kegyetlen fájdalom miatt is. Semmiféle kiút nem látszott, hogy fellélegezzen, és 

megszabaduljon ettől az elviselhetetlen fájdalomtól, egészen addig, amíg reményét a Makkosi Szűzanyába 

nem helyezte, aki biztos menedéke a szenvedőknek. Mária hathatós segítségével nagyon hamar visszanyerte 

egészségét, és ott helyben ígéretet tett, hogy elzarándokol a Szűzanyához. Amint elmúlt a fájdalom,  

megszűnt a duzzanat is, a zsigerek ismét visszahúzódtak oda, ahonnan kibomlottak, és így az ember 

megszabadult a bajból. Nem sokkal ezután jó egészségben eljött a Tölgyfához, teljesítette fogadalmát, és 

alázatos imádsággal fordult a Szűzanyához, amiért az ilyen gyorsan megsegítette őt.  

       (1741.) Hasonló balszerencse sújtotta Kauffmann József budai hajós hatéves kisfiát, Ferencet is, aki 

apjának vigasza volt, de ugyanakkor búbánatot is okozott neki. Ugyanis egy baleset folytán megszakadtak a 

zsigerei, azután mindkét oldalon kidudorodtak, és ez hatalmas fájdalommal járt. A szomorú édesapa két 

éven át próbálkozott orvosságokkal, hogy elhárítsa a bajt, de mindhiába. Úgy érezte, mintha semmit sem tett 

volna, és akkor vallásos áhítattal fogadalmat tett a Tölgyfánál. Egy kicsiny viaszgyertya felajánlása 

megindította a Szűzanyát, aki azonnal megsegítette a fiút: Mária kegyelméből újra ép és egészséges lett. 

       (1741.)Ugyanettől a nagyon kellemetlen testi nyavalyától szenvedett egy budakeszi parasztasszony, 

Vechterman Anna is; már serdülőkorától fogva kínlódott a kétoldali, rendkívüli mértékű sérvvel, és az 

emiatti duzzanat egészen 18 éves koráig megmaradt. Hogy enyhítse a fájdalmat, nagy gonddal alkalmazott 

mindenféle emberi gyógymódot és segítséget, akár másoktól hallott ezekről, akár az orvosok ajánlották; ám 

minden fáradozása kárba veszett, mert mindezek nemcsak, hogy haszontalanok voltak, de inkább még 

nagyobb kárt is okoztak. Így hát egyetlen orvosság maradt erre az elhúzódó betegségre: a Makkosi Szűz 

Mária irgalmáért esedezett könyörgéssel és fogadalom megtételével, Mária pedig visszaadta neki a reményt 

és azzal együtt az egészséget is, miközben ő ígérete szerint cipő nélkül, mezítláb zarándokolt el három 

szombaton is a Szűzanyához. 

       (1742.) Kovácsiban32, a Mária Tölgyfájához közeli faluban hasonló testi hibát gyógyított meg Mária 

kegyelme a még csak ötéves Pietz János Péter esetében is (szülei Pietz János Péter és Barbara). Még 

korábban a bölcsőben az állandó sírástól sérve lett; a jól látható, fájdalmas dudor jelezte, hogy valóban 

sérvről van szó. Az aggódó szülők azonnal, már a baj kezdetén próbálkoztak mindenféle gyógykezeléssel, de 

semmi sem használt: az egész idő alatt egyre csak nőtt és nőtt a dudor, és a kisfiúnak már az élete is 

veszélybe került. Ám egyetlen zarándoklat a Tölgyfához elég volt, hogy teljesen elmúljon ez a nyavalya, és ne 

kelljen félni a haláltól: ott a szülők térdre borulva, buzgón és nagy bizalommal ajánlották szegény 

                                                             
31 „Haraszti, német falu Pest-Pilis vmegyében, ut. p. Soroksárhoz délre ½ óra a Duna bal partján, csinos rendben épült 
csinos házakkal, ...” (Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, ..., Pest, 1851.) Mai neve Dunaharaszti. 
32 „Pest-Pilis vm. német falu, Budához nyugot-éjszakra 2 mfld...” (Fényes Elek idézett műve). Mai neve Nagykovácsi. 
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gyermeküket a Szűzanya jóindulatába, és kitartóan egyre csak kérték a gyógyulást erre a tartós betegségre, 

inkább a szívük érzésével, mint szavakkal. Végül a hosszú mozdulatlanság miatt elzsibbadt a térdük, úgyhogy 

föl kellett állniuk, és kicsit meg kellett mozgatniuk a testüket. Ezután újra beléptek a szentélybe, és 

könyörögtek a Szűzanyához. És vajon ki ne csodálkozna azon, hogy a dolog gyorsabban megoldódott, mint 

ahogy remélték? Ugyanazon a napon és ugyanabban az órában, amikor hazaértek a fiukkal, meglátták, hogy 

a sérv teljesen visszahúzódott és eltűnt, úgy, hogy még nyoma sem maradt a kis testében. Ez a korábban 

soha nem látott csodás eset fölkavarta a ház minden lakóját, és nagyon elámultak a dolgon; de amint a 

csodálkozásból felocsúdva meg tudtak szólalni, mindannyian örvendeztek, kárhoztatták Machaon33 

tudományát, és áldották a Szűzanyát. Újra ellátogattak a makkosmáriai Tölgyfához, ott áhítatosan 

imádkoztak, és e jótétemény örök tanúságaként eskü alatt tettek vallomást az esetről.   

 

X. fejezet 

Megóvja a haláltól azokat, akik a kocsikerék alá kerültek és azt, akit lovak ragadtak magukkal 

       (1736.) Hogy a gyermeki természetet inkább a szeszély mozgatja, és nem a józan megfontolás, azt jól 

mutatja egy hatéves budai kislány szomorú esete. Amikor az apját kísérte a Császár fürdőnél34, ott lépegetve 

mellette, a szokottnál is könnyelműbb volt, és nem figyelt a szembejövő lovakra: nekik szaladt, az 

egyensúlyát elvesztve elesett, és szerencsétlenségére a jól megrakott szekér alá került. Mire a kocsi meg 

tudott állni, a kereke már túlhaladt a kislány nyakán és jobb karján, de a gyereknek semmi baja nem lett: 

Mária pártfogása annyira megoltalmazta őt, hogy még csak egy karcolás sem volt rajta, és teljesen 

sértetlenül állt fel a földről. Ezt pedig az édesapának a Makkosi Szűzanya iránti vallásos tisztelete 

eredményezte, ugyanis megrettenve ebben a biztos halállal fenyegető helyzetben, Őt hívta segítségül. A 

Szűzanyának ezt a különleges jótéteményét a számos jelenlévő budai polgár közül két szemtanú, név szerint 

Meherer Lipót és Pertl Jakab hiteles tanúvallomása rögzíti. 

       (1740.) És íme, egy az előzőhöz hasonló eset, amiről eskü alatt tettek tanúbizonyságot: valamikor 

augusztus vége felé egy budai asszony, Mintzer Éva Katalin gyermekeivel együtt kikocsizott a szőlőbe, egy 

kicsit pihenni. A kocsi elé fogott ló, nem tudni mitől, megrémült, majd a gyeplőt lerázva vágtatni kezdett, és 

az útról letérve sebesen magával ragadta a kocsin ülőket. Annyira rettenetes volt a helyzet, és annyira 

életveszélyes, hogy már mindannyian a közeli halálra gondoltak, ugyanis az asszonyságnak a négy és fél 

hónapos kisbabája kiesett a dajka kezéből, és a száguldó kocsi alá zuhanva egyenesen a halál hálójába került. 

Hogy őt onnan kimentse, az édesanya aggodalommal telve, remegő hangon fohászkodott a Makkosi Szűz 

Máriához. És abban a pillanatban kétszeresen is megmutatkozott a Szűzanya segítsége: egy égi kéz lefékezte 

a lovat, és megállította a kocsit, emellett pedig a kisfiú csodálatos módon életben maradt, teljesen 

sértetlenül: noha már a nyaka fölött volt, ám még előbb megállt a kocsi kereke. De ugyan kit hagyna elveszni 

Mária pártfogása? 

       (1767.) Dél-Magyarországon, Baranya vármegye egyik településén, Pécsváradon ugyanekkora 

életveszélybe került egy fiatalember, a juhász édesapjával azonos nevet viselő Lentz Lőrinc. Ott volt a szérűn 

gabonát csépelni a zabolátlan természetű lovaikkal, akiket az apja utasítására hozott be a legelőről, és hogy 

visszafogja a féktelenül ellenszegülő állatokat, a karján körültekerte a szíjat. De mert szilaj és idomítatlan 

                                                             
33 Aszklépiosznak, a gyógyítás istenének a fia, maga is orvos. Trója ostrománál a görögöket segítette tudományával. 
34 Óbudán található a Komjádi uszoda és a Lukács fürdő között (Frankel Leó út). Az egyik legrégebbi fürdő Budapesten. 
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lovak voltak, megrémültek még a szalma csekély mozgatásától is; abban a pillanatban megveszekedett 

vágtába kezdtek, és az egész réten át vonszolták a szerencsétlen fiút, aki beleakadt a szíjakba és 

kötőfékekbe. Ekkor az édesapa ájtatosan a Makkosi Szűz Mária gondoskodó jóindulatába ajánlotta szegény 

fiát, és rövid imát mondott a megmeneküléséért; és amikor mindezt istenfélő lelkülettel és szent 

elhatározással elmondta, a lovak azon nyomban megálltak, a fiú pedig Mária segítségével teljes épségben 

került ki ebből a veszélyből, úgy, hogy egyetlen porcikája sem sérült meg vagy roncsolódott. Ezt a kis 

kegyelmet a Mária iránti buzgó szeretet eredményezte; te is, ha ragaszkodsz hozzá, és életednél is jobban 

tiszteled őt, akkor bármilyen kétségbeejtő és reménytelen helyzetben fordulsz hozzá, az Isten irgalmas 

Anyjához, és nem szűnsz meg állhatatosan kérni őt, mindig készségesen megsegít majd. Mert nem 

lehetséges, hogy a Drága Szülő, az Irgalmasság Édesanyja ne segítsen. Az ő dicsősége az, hogy jót tesz az 

elesettekkel, és a bűnösöket visszavezeti Szent Fiának kegyelmébe. 

 

XI. fejezet 

Megmenekülnek a haláltól azok, akik a magasból zuhantak le 

       Amíg életünknek veszélyekkel terhes színpadán játszunk, többnyire mi magunk is játékszerei vagyunk a 

sorsnak, mely gyakran megcsal; hiszen amikor meg vagyunk győződve arról, hogy dolgainkat a jó szerencse 

vezeti, akkor egyszer csak minden összezavarodik, a történet gyászos fordulatot vesz, és mi kénytelenek 

vagyunk siratót énekelni epilógusként. (1736.) Ilyen tragikus darabot játszott az élet színpadán Frank 

Annamária35 is, és csak kicsin múlott, hogy az utolsó jelenet, az epilógus elmaradt. Volt a szőlőjében egy igen 

magas cseresznyefa, aminek egészen a csúcsára fölmászott, hogy gyümölcsöt szedjen. Ám amikor kezével 

magához akarta húzni a gyenge ágat, és egész testsúlyával ránehezedett egy másikra, a lába megcsúszott, ő 

maga pedig a fa tetejéről lezuhant a mélybe. Azon az oldalán a fának nem voltak olyan ágak, amelyek 

megállították, vagy akár csak egy kicsit is föltartották volna a zuhanás közben, viszont sűrű sorban álltak ott a 

hegyes szőlőkarók, és ezért még nagyobb lett a baj: úgy esett ugyanis, hogy az egyik nyárs a combjába, a 

másik pedig az ágyékába szúródott. Nagy szerencsétlenség volt ez, mert a kétágú karó mindkét része 

legalább tenyérnyi hosszan befúródott a testébe, úgyhogy bizonyosan vége is lett volna az életének, hacsak  

nem találta volna meg a menekülés útját azzal, hogy ájtatos könyörgéssel kérte a Boldogságos Szűz Mária 

segítségét. A testébe fúródott karó annyira erősen tartotta magát a sebben, hogy hiába próbálta minden 

erejét összeszedve egy erélyes mozdulattal többször is kihúzni, nem sikerült. Végül a Makkosi Szűzanyának 

tett fogadalommal egyetemben felajánlotta a csupán szerény megélhetést biztosító javainak egy részét is. 

Ekkor, mintha valami parancsra történt volna, enyhült a keserves fájdalom, elmúlt a láz, és minden erőlködés 

nélkül ki tudta húzni a véres nyársat. De ahogy ott vérben ázva és a végszükség állapotában elfogta őt a 

halálfélelem, szerette volna ezt a nagyon válságos helyzetet a legjobban elrendezni: papot hívatott, és az ő 

segítségével előbb számot vetett az Istennel eddigi tetteiről, azután pedig, minthogy bármi áron de szerette 

volna megtartani életét,  mindenféle  emberi megoldással próbálkozott, de semmi nem használt. Egy 

tapasztalt, a tanulásban megőszült sebészdoktor szorítókötéssel elállította a vérzést, de ugyanakkor minden 

köntörfalazás nélkül beismerte, hogy a baj gyógyíthatatlan. De könyörgök, miféle gyógyulást remélhet 

magának az, akiről a természet és az orvosi szaktudás is lemondott? Bizony, semmilyet, hacsak a lélek kitartó 

istenszeretete nem hajlítja maga felé a legfőbb kegyelmet. Ő sem szűnt meg állhatatosan bizakodni a 

Makkosi Szűzanyában, aki viszonzásul azonnali segítséget nyújtott, és a halál küszöbén álló sebesültnek teljes 

                                                             
35 Bonomi Jenőnél Frantz Anna Mária. 
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épségben megőrizte az életét. Alig pár nappal később ugyanis a vágások maguktól összeforrtak, ő pedig 

erőben és egészségben teljesítette fogadalmát a makkosmáriai Tölgyfánál. 

       (1740.) Ehhez hasonló balesetet szenvedett Pesten egy kocsmárosnak, Landmüntzer Gáspárnak a 

kilencéves kisfia. Gyerekes vágyakozással, valami finomságot megkívánva szemelte ki a szülői ház előterében 

álló, édes gyümölcsöktől roskadozó almafát; de hogyan szerezze meg azt a gyümölcsöt, amire oly igen 

áhítozott? A kisgyermek igyekezete nem talált megoldást, egészen addig, amíg a veszéllyel nem törődve, 

nagy erőlködéssel föl nem mászott a gyümölcsfa melletti falra. A helyzet nagyon veszélyes volt, mert 

magasan állt, szinte a fánál is magasabban, így akarván csillapítani a torkosságát ezekkel a finomságokkal; és 

ahogy megpróbált egy kis ágat magához húzni és arról a gyümölcsöket leszedni, megcsúszott, és hanyatt 

zuhant, egyenesen az alatta lévő kövekre. Ott hevert összetört, szétzúzott nyakkal az anyaföld kemény 

csontjain36, és úgy tűnt, hogy a halállal viaskodik, mert nem mozdult, nem szólt és nem lélegzett. Mikor ezt 

az édesanya megtudta a házbeliektől, jajveszékelve és szinte önkívületi állapotban rohant a helyszínre; 

siratta a szegény gyermek sorsát meg a saját  szerencsétlenségét, és önmagát okolta és hibáztatta fia 

elvesztéséért. Úgy érezte ugyanis, hogy az ő anyai gondatlansága és figyelmetlensége miatt esett le a gyerek 

a fáról. Közben a fiú magához tért, és mintha valami mély álomból ébredne, egy mélyről jövő sóhajtással, 

gyenge és erőtlen hangon így szólt az édesanyjához, akit az aggodalom meg a bánat fölkavart és 

elszomorított: „Drága anyám, miért gyászolsz engem ilyen nagyon, mint akit tőled elragadtak, és miért 

sorolsz a halottak közé, mikor élek? Ne félj, mert én a Boldogságos Makkosi Szűz Máriát hívtam az imámban, 

és az ő irgalmas segítsége által teljes épségben kerülök ki abból a veszedelemből, ami miatt idő előtt 

gyászolsz és siratsz.” És ó, Te csodálatos Isten, ki a Szűzanyában megmutatkozol! Alighogy a fiú mindezt 

elmondta, megszűnt a fájdalma, és teljesen elmúlt a veszély: nem valami költséges kezelés által, hanem a 

folyamatos égi segítségtől támogatva megmenekült a fenyegető bajból. 

       (1740.) Mária pártfogásának ugyanilyen jótékony hatását tapasztalta az Esztergom közelében, Bajnán 

lakó parasztasszony, Schmid Mária Anna is. Nem tudom, az elkerülhetetlen eseményeknek miféle láncolata 

vezetett oda, hogy beesett a roppant mélységű pincébe; testének egész súlyával, akkora erővel zuhant a 

lépcsőre, hogy eltört a lába, agyrázkódást kapott, sajgott minden tagja, és véres sebek borították mindenütt, 

ráadásul nem adott életjeleket, vagyis nem mozdult, és nem lélegzett. A házbeliek és mindazok, akik heves 

kiáltozással odarohantak, a szomorú látványtól megdöbbenve lemondtak már minden reményről, és papot 

hívtak hozzá, hogy megkapva a feloldozást bűneire és részesülvén a Szent Útravalóban fel tudjon készülni a 

halálra. De amint az asszony egy kicsikét magához tért, és érzékelte, hogy mennyire kétségbeejtő az állapota, 

az örökkévaló dolgok felé fordult, és a Makkosi Szűzanyát kérlelte: bizalommal eltelve hívta segítségül 

Máriát, hogy irgalmas tekintetét fordítsa reá most, amikor e végveszedelemben fohászkodik, és ha jónak 

látja, mentse meg őt a haláltól. Az Élet Anyja nem hagyta, hogy a halál leányának könyörgése hiábavaló 

legyen, ugyanis kegyelmével pártfogolta őt, neki pedig ettől azonnal javult az állapota, és nagyon hamar 

lábra is tudott állni. Amikor pedig elment a Tölgyfához fogadalmát teljesíteni, a Szűzanyának szentelt gyertya 

folyékony viaszával kente meg sérült tagjait, és erre eltűntek az ütésektől származó kék foltok, és ugyanígy a 

kínzó fájdalom is, amit eddig el kellett viselnie. 

       (1768.) Ahogyan másokra, ugyanúgy Scherich Andrásra is kiáradt a Makkosi Szűzanya jóságos kegyelme. 

A férfi, aki sekrestyésként szolgált a budai vár plébániatemplomában, egy alkalommal előhozta a létrát az 

oltár megtisztítására, de alighogy fölmászott a tetejére, a magasban megzavarta szemét a sötétség; egész 

testével inogni kezdett, és maga a létra is ide-oda billegett, azzal a veszéllyel fenyegetve, hogy felborul. A 

                                                             
36 Utalás Deukalion és Pyrrha történetére  a görög mitológiában. Eszerint szülőanyánk a Föld, és annak csontjai a kövek. 



27 
 

félelemtől megriadva ájtatos lélekkel fohászkodott a Makkosi Szűzanyához, és folytatta tovább a munkáját. 

Aztán egy szempillantás alatt akkorát zuhant a létrával együtt, hogy úgy tűnt, a kövezethez csapódva az élet 

is elszállt belőle. Négy órán keresztül feküdt így megviselt állapotban, szinte élettelenül, és se nem mozdult, 

se nem szólt, és nem is volt tudatánál. Élet és halál küszöbén volt, miközben a szánalom vagy a kíváncsiság 

többeket is odavonzott, de az Égi Édesanya nem tudta megtenni, hogy továbbra is megvonja a segítséget 

odaadó hívétől: visszaadva tagjainak épségét egészségben lábra állította őt, továbbá eltüntetett minden 

sebhelyet és sérülést, amiket a szerencsétlen esés okozott, így aztán eléggé erősek lettek a lábai, hogy a 

fogadalomként felajánlott szent zarándoklatot megtegye a Tölgyfához. Bizony, Mária kegyelme oly pazarló 

mértékben árad ki e Tölgyfa körül, hogy ha ott leborulunk, és így fejezzük ki hódolatunkat, bízva az Ő 

segítségében, akkor ezt a hódolatot nem hagyja méltó válasz nélkül:  a bajbajutottak Irgalmas Anyjaként 

mindig hajlik a kérésre, és készségesen jön megsegítésünkre. 

 

XII. fejezet 

Különféle sérülésekkel bajlódók gyógyulnak meg   

       Vajon a dicséretet vagy inkább a szidalmat érdemli meg az, aki az ólomból repülő golyót csinált, ami jót 

és rosszat is előidézhet? Ez sokunk számára nehéz kérdés. Hiszen az embert, legyen szó bárkiről is, akár a 

háromszoros bátorsággal és háromrétegű páncéllal rendelkező Hektórról, akár a hét pajzzsal védett Ajaxról, 

akár Akhilleuszról37, akinek egész testét megmerítették a Styx folyóban38, mennyire könnyen meg lehet ölni 

akár csak egyetlen kis golyóval, amikor mindenfelől mennydörög, és itt is, ott is záporoznak a halált hozó 

lövedékek; mindenütt csupa Hercules és Scipio, Caesar és Metellus39 hever holtan. Ezért szidalmazza így a 

költő a puskapor feltalálóját: 

„Bárki is az, pusztuljon, aki feltalálta a végzetes puskaport, ami a kegyetlen villámnál is gyilkosabb! 

Éppen elég volt az öléshez a dárda, az íj és a kard, hát miért akart még új utat találni a halálhoz?”40 

       Így hát nyilvánvaló lett, hogy többé már nem a hősi erény az, amivel dicsőséget lehet szerezni a 

csatában, hiszen amikor gyilkos tűz közepette mindkét oldalról  röpködnek a nehéz lövedékek az ellenségre, 

hogy beleremeg a föld, és megrendül az ég, akkor ezek hirtelen és találomra terítik le, döntik romlásba még a 

bátrakat is. (1749.) Ez történt a nyitrai születésű Pekár Andrással, a Károly-ezred derék katonájával is annak 

a háborúnak a vége felé, amit a Pragmatica Sanctio41 miatt indítottak ellenünk: miközben vitézül harcolt az 

első sorokban, egy lövedék súlyosan megsebesítette a jobb kezén, és ettől a földre roskadt, majd kénytelen 

volt visszatérni a táborba. Mindennel próbálkoztak, amire Hippokratész42 bölcs meglátásai nyomán az 

orvostudomány képes volt, de minthogy sérültek az idegek, és eltört a csont, a karját egyáltalán nem tudta 

használni. Ezután két évig kezelték Bécsben a sebesültkórházban, de a sebészek minden fáradozása 

eredménytelen maradt. Nyíltan meg is mondták szegény szerencsétlennek, hogy e makacs és 

gyógyíthatatlan sebesüléssel nem tudnak mit kezdeni. „Az orvostudomány nem tehet semmit – mondták 

                                                             
37 A trójai háború néhány híres hőse 
38 Az élők és a holtak birodalmát elválasztó határfolyó a görög mitológiában; vize halhatatlanságot biztosított 
Akhilleusznak, aki csak a sarkán volt sebezhető, ott ugyanis nem érte őt a víz. 
39 Hercules (görög nevén Héraklész) a görög mitológia félistene, a többiek pedig a római történelem kiemelkedő hősei.  
40 A négysoros latin nyelvű szöveg versformája disztichon. 
41 Lásd a 27. számú jegyzetet! 
42 Hippokratész (Kr.e.460 – Kr.e.377 k.) híres görög orvos volt. Etikájának alapvető tétele a „Nil nocere!” (Nem szabad 
ártani!), vagyis a beteg érdeke a legfontosabb. Az úgynevezett hippokratészi eskü valószínűleg korábbi hagyomány. 
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neki. – Mi már nem biztathatunk tovább azzal, hogy a karodat ugyanúgy tudod majd használni, mint azelőtt. 

Az idegek mindenütt sérültek, emiatt nem lehet a szétroncsolt kezedet meggyógyítani.” E szavak hatására 

András lemondott a reményről, amit eddig az orvostudományba helyezett. Reményvesztett emberként 

került Pestre az obsitosok házába, hogy kiszolgált katonaként ott töltse hátralévő életét mint nyugdíjas. 

Egészen addig nem segített rajta semmi emberi próbálkozás, ahogy azt a két év keserű tapasztalata 

megtanította neki, de most elhatározta, hogy tizenötször fog elzarándokolni Mária Tölgyfájához. És mi 

történt már a harmadik út során? Micsoda jóság! Mária kegyelmének köszönhetően nyomban visszanyerte 

karja épségét. Amint ott Makkosmárián térdre borulva imádkozott a misén a szent kehely előtt az oltárnál,  

hirtelen akkora fájdalmat érzett a kezében, mintha valami szerencsétlen csillag sújtotta volna, vagy megint 

belécsapott volna a háború villáma, és megriadva kénytelen volt kimenni a templomból. Hogy megtudja 

ennek az elviselhetetlen fájdalomnak az okát, lecsavarta a kötést, és leszedte a kezéről az enyhítő tapaszt. És 

íme, azt látta, hogy Mária segítsége által a szétnyílt sebből néhány kis csontdarabka hullik ki. Ettől a teljesen 

szokatlan és soha nem tapasztalt jelenségtől maga is elborzadt, amikor érzékelte, hogy a seb milyen jól 

összeforrt: akár még bizonytalan is lehetett volna, vajon melyik karját érte a szerencsétlenség. És érezve azt, 

hogy múlik a fájdalom, és karjába, kezébe, ujjaiba visszatér a korábbi erő, hogy újra használni tudja őket, 

boldogan örvendezett. Nem csak az égnek, hanem az embereknek is tanúságot akart tenni erről a 

fölbecsülhetetlen kegyelemről, ezért bajtársával együtt a szerzetes atyák színe előtt tett részletes vallomást 

az esetről, és megerősítette, hogy minden így történt. 

       A végzet játékai közepette ugyan ki tudná biztonságosan irányítani az életét, mit a természet rövidre 

szabott, a bűn még rövidebbre, a fémműves mesterség pedig, mely gyakran jár sebesüléssel, ennek a nagyon 

rövid életnek is azonnal véget vet. Vajon nem joggal kiáltok őellene is, aki a vasat feltalálta, hiszen annak az 

embernek a lelke is vasból volt. (1743.) Íme, még egy nagyon veszélyes eset, ami aztán Mária kegyelméből 

végül megoldódott. Verner Ignác, pesti kovácsmester segédje egy lovat patkolt éppen, és erős 

kalapácsütésekkel próbált beverni egy vasszeget a ló patájába, amikor a szög a patkóról megpattant, 

egyenest a szeméhez, és csúnya sebet okozott: az alsó szemhéja alatt egy ujjpercnyi mélységben befúródott 

a koponyájába, és annyira szívósan megakadt a sebben, hogy maga a mester is, bár igen erős keze volt,  

hiába próbálta kihúzni azt. Végül, ugyancsak a mester rábeszélésére a Makkosi Szűzanyához folyamodott a 

sebesült, és kegyes fohászkodással kérte a segítségét. Ekkor a szeg magától, anélkül, hogy kárt okozott volna, 

egyszerűen kiesett a sebből. És hogy még nyilvánvalóbban érezze, mennyire hatékony Mária pártfogása, 

mindenféle orvosi segítség nélkül teljesen rendbe jött a szeme, sőt, a seb is azonnal begyógyult. 

       (1753.) Megint egy olyan sebesülés következik, amit vasszerszám okozott. Egy rosszindulattól és 

ellenséges indulattól feltüzelt ember az éjszaka sötétségét használta ki bűnös tettéhez, amikor rátámadt a 

Kecskeméten élő Hertzl Ferencre43. Először csak szidalmazta őt, azután pedig valami engesztelhetetlen 

gyűlölettől és haragtól megszállva kést rántott, és a vérre szomjazva hasba szúrta áldozatát, aki egyáltalán 

nem számított erre. Ezután a tettes elrohant, Ferenc pedig válságos helyzetben maradt ott; nem akarta a 

kifolyó vérével együtt az életét is elveszíteni, ezért azonnal Mária oltalma alá menekült, hogy az Istenanya 

üdvös közreműködése által nyerjen gyógyulást a Tölgyfától. Csodálatos módon így is történt, ugyanis a szúrt 

seb a természet rendjét meghazudtolva behegedt, és annyira meggyógyult, hogy ezután, mindenki 

ámulatára, a sebnek még a nyomát is alig lehetett megtalálni. Nem szerette volna, hogy ez a jótétemény 

kihulljon az emlékezetből, ezért sürgősen elment a Tölgyfához; miután lerótta háláját, és dicsőítette az 

Oltalmazó Szűzanyát, az ott élő szerzetes atyák előtt mindjárt vallomást tett az esetről, tanúsítva ezzel 

vallásos érzületét is. 

                                                             
43 Bonomi Jenőnél Kertzel Ferenc. 



29 
 

Hogy milyen boldog is volt a világ a kezdetekor, azt nagyon szépen megénekelte Ovidius: 

„Nem volt harci-sisak, sem kard: katonák hada nélkül 

élt biztonságban minden nép, lágy nyugalomban.” 

Ámde amint az aranykor után a világba beköszöntött ez a mostani vaskor, azzal együtt: 

„[Most e silányabb érc idejébe] betört a gonoszság 

mind, sebesen; menekül hűség, jog, tiszta szemérem; 

és a helyükbe a csel s a ravasz szív száll, a csalárdság 

és az erőszak ...”44 

       Az emberi vakmerőség olykor annyira arcátlanul erőszakos, hogy még a törvényekkel is alig lehet féken 

tartani. Sokszor mi magunk megyünk a veszedelem elébe, és ezzel kihívjuk magunk ellen a végzetet, ami 

egyébként talán szelíd lenne hozzánk. (1770.) Ilyen rettenetes hajlama és természete volt annak a katonának 

a Pallavicini-ezredből, aki talán a vallással szembeni gyűlölete miatt lett semmirekellő, elvetemült alak, 

esetleg a katonaéletbe belefásulva vált esztelen őrültté. Ki tudja, mindenesetre a haragtól feltüzelve 

hallatlan gonoszságra és gaztettre vetemedett, amikor a korábban általa megítélt büntetést kitöltötte az 

ártatlan, hatéves kisfián, Istel Xavér Ferencen: szegény gyerek ennek a dühöngőnek az áldozata lett, aki 

dárdájával többször is lesújtott a fejére. A kisfiút fölemelték a földről, és bent a házban a sebészorvos 

megvizsgálta őt; mivel koponyája sok helyen betört, ezért  fejsérülései halálosak voltak, és úgy látszott, nem 

éri meg a másnapot. A sebész, mielőtt bekötözte volna a haldokló véres fejét, az összezúzott koponyának tíz 

kis darabkáját szedte ki csipesszel. Ekkor a gyötrődő anya, Teréz, a sóhajok és könnyek után asszonyi 

jajveszékelésbe kezdett: siratta sorsát, hogy gyermek nélkül marad, meg a csalfa reményeket, a hiába vállalt 

sok törődést, és ezen bánkódva inkább szeretett volna fiával együtt meghalni. De miután ettől a 

siránkozástól megkönnyebbült a lelke, másféle érzület szállta meg, és könnyes reménykedésével a 

Tölgyfához fordult. Hittel és Mária segítségében bizakodva fogadalmat tett, és úgy kérte a Szűzanya oltalmát, 

hogy ne engedje a sok sebtől elcsúfított fiát ily hamar meghalni, hanem anyai irgalommal tekintsen le arra, 

aki a család reménye, vigasztalása volt hat éven át, és hatalmával kegyeskedjék megállítani a végzetet, mely 

a gyermek idő előtti halálát okozná. Amint e könyörgés elhangzott, Mária hathatós támogatása folytán a 

kisfiú azonnal föl tudta emelni a fejét, és néhány héten belül minden emberi orvosság nélkül, csakis a 

fogadalom gyógyító ereje által teljesen visszanyerte egészségét; a szülők fogadalma szerint ő is megjelent a 

Makkosi Szűzanya előtt, és magával a testi épségével bizonyította Mária kegyelmét. Ugyanekkor a szülők, 

fogadalmukat teljesítve, elhelyezték a templomban a gyermek koponyájának néhány darabkáját, továbbá 

egy kis táblát ennek a szerencsétlenségnek és gyógyulásnak az emlékéül, négy tanú aláírásával egyetemben. 

 

 

 

 

                                                             
44 A két idézet Ovidius Átváltozások című művének I. könyvéből való, Devecseri Gábor fordításában. A görög 
mitológiában az aranykort követte az ezüstkor, a rézkor, a héroszok kora, majd végül következett a legsilányabb vaskor. 
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XIII. fejezet 

Elmúlik az elmeháborodás45 

Ezt az őrjöngő betegséget, ami többnyire a gyerekeket támadja meg,  és igen veszélyes tünetekkel 

jár, közönségesen epilepsziának46 mondják. Ez a nyavalya kerítette hatalmába már egészen kicsi 

gyermekkorától fogva Tóth János és Mária elsőszülött kisfiát, Györgyöt; hat hónapos volt, amikor 

mutatkoztak a tünetek, és olyan izgalmi állapotba került, hogy szinte a lélek is elszállt belőle. A szülők 

különféle szereket kerestek az orvosoknál a bajra, de a sajnálkozáson kívül semmit nem értek el. Így aztán 

sokáig nem tudták eldönteni, hová is forduljanak, de amikor már nem bírták elviselni a betegséget, eljöttek a 

Tölgyfához könyörögni. Ott a Szent Szűz képe alatt magukhoz vették az erősítő szent ostyát, majd könnyes 

sóhajok közt ájtatos lélekkel imádkozni kezdtek Máriához. Azt gondolták ugyanis, hogy hacsak ennek a 

jóságos és hatalmas Orvosnak a jóvoltából nem jön gyógyulás a bajra, akkor a fiuknak vége van. És mennyire 

könnyen és hatékonyan érkezett a segítség, amit Máriától kértek: ugyanis a Szent Tölgy fájából egy kis 

darabkát elvittek, beletették az italba, és amikor az elmeháborodott gyerek ezt fölhajtotta, az ital meghozta 

neki az áhított gyógyulást. Ettől fogva soha többé nem tört ki rajta ez a betegség. 

(1759.) Ez a gonosz betegség kínozta három éven keresztül a Kirva-pusztán47 élő Faskó István és 

Mária ötéves kisfiát, Jánost. Szülei igen keseregtek a sorsán, és mások jámbor tanácsára őt is elvitték a 

Tölgyfához. Miután a Szűzanya tiszteletére szentmisét mondattak, és nagy bizalommal terjesztették elé 

kérésüket, a gyermek megszabadult a betegségtől, és teljesen egészséges lett, úgyhogy már az úton jókedvű 

és élénk volt, testben és lélekben egyaránt. Otthon aztán erővel eltelve és végre ledobva magáról a halál 

álarcát, a korábbi rút sápadtság helyett pirospozsgás és eleven lett az arca, ujjongott és ugrándozott 

örömében, mintha a korábbi szenvedéseket egyszer s mindenkorra elfelejtette volna. 

(1773.) Ugyanilyen betegségre nyert orvosságot a Makkosi Szűz Mária kegyelme által egy egri 

kőfaragó, Müller János, akinek szegény ötéves fiacskája ezzel a veszedelmes nyavalyával küzdött egész kis 

életében. De az ellenséget, mit a háborúban nem tudott legyőzni az ártatlanság, legyőzte az édesapának 

imádságokkal felfegyverzett vallásossága: fogadalmat téve hívta segítségül a nagy hatalmú Szűzanyát, aki 

teljesítette is a kérést. A fényes győzelmet követő békés nyugalom, melyet az áhított és visszanyert egészség 

szerzett, megmutatta, hogy a Segítő Szűz Mária mennyire odaadó a bajbajutottak iránt, és mennyire lehet rá 

számítani. Ekkora hatalma van, és ennyire hathatós a pártfogása még a reménytelen helyzetekben is. Ugye, 

boldogok azok, akiknek Mária oltalma által így alakul a sorsuk?     

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 A görög phrenesist a szótárak nevezik még tébolyodásnak, őrjöngésnek és dührohamnak is.   
46 Latin szóval: morbus caducus 
47 Esztergom megyei falu, 1936-tól Máriahalom 
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XIV. fejezet 

Meggyógyítja a feldagadt és a fekélyes testrészeket 

A boldog emberi életet a mindig változó szerencse sokszor épp a legsikeresebb időszak kellős 

közepén fordítja valami olyan súlyos bajba, hogy az a mostoha sorstól elcsigázva és százféle betegség 

nyűgétől meggyötörve bárhol is keres orvosságot a ránehezedő nyavalyákra, semmit sem talál. (1740.) Ereje 

teljében így esett le a szerencse kerekéről Glaichauff János Márton, kovácsi (Nagykovácsi) gazda, akinek 

mindkét hóna alatt fekély keletkezett, az élete már inkább csak szenvedés volt, és úgy látszott, hogy közel 

van a vég. A nedvek egyre csak folytak, az undok és bűzölgő fekélyek egyfolytában nedvedzettek, úgyhogy 

még a doktorok sem tudták a sebeket tapaszokkal visszaszorítani, sem a gennyfolyást bármivel elállítani. 

Ráadásul még a kegyetlen rák is szétterjedt a szervezetében, megbetegítve azt is, ami eddig ép volt és 

egészséges. Ilyen keserves helyzetbe fordult ennek a Jánosnak a sorsa, aki tizenkét éven át tengette 

nyomorúságos életét a legkisebb javulás nélkül, és akkor elhatározta, hogy imáival az éghez fordul, és onnan 

kér támogatást; úgy, ahogy volt, áhítatos lélekkel azonnal eljött a Tölgyfához, ahol a Szűzanya színe előtt 

szívének teljes bizalmával, bőségesen hullatva könnyeit részletesen elpanaszolta hosszadalmas 

betegségének minden kínját és nyomorát. Olyan emberként esedezett Máriához, mint aki eddig fölöslegesen 

próbálkozott a teljesen haszontalan orvosi szerekkel, és egészen mostanáig semmi oltalmat vagy segítséget 

nem talált az emberi kezelésben; nyomorúságos állapotában arra kérte őt, hogy kegyes pártfogóként jöjjön 

segítségére, és az undok fekélyeket méltóztassék eltávolítani róla. A jóságos Szűz Mária egy percig sem 

hagyta, hogy hozzá könyörgő hívének fogadalma és kérése eredménytelen maradjon, ugyanis az ember 

megértette, hogy amit kért, az már teljesült is: azonnal érezte , hogy megszűnt a fájdalom, már nem folyik a 

genny, a fekélyek kiszáradtak, begyógyultak, és teljesen fölszívódtak. Ekkor összekulcsolta kezeit, amiket 

korábban nem tudott szabadon használni, szemeit az égre emelte, és lelkében megerősödve, hódolattal és 

örvendezéssel adott hálát a Gondviselőjének, a Szűzanyának, azután pedig egészségesen távozott. És hogy 

ennek a kegyelemnek az emlékét hiteles módon megörökítse, eskü alatt és egy tanú kézírásával megerősítve 

számolt be az eseményről [1740.] május 10-én. 

(1747.) Máriának ugyanez a jóságos ajándéka segítette hozzá Langer Gertrúd asszonyt is ahhoz, hogy 

kigyógyuljon a lábát sújtó betegségből; Pesten, az Invalidus-házban48 feküdt, és az egyik lába annyira 

megdagadt, hogy úgy nézett ki, mintha egy elefánt lába került volna az emberi testre. És mivel ritka dolog, 

hogy egy elhatalmasodó betegségnek nincsenek szövődményei, az ő lábszárán is, a térdétől egészen a talpáig  

megszámlálhatatlanul sok kis hólyag és fekély jelent meg, és ezekből undorító genny szivárgott. A lába 

eltorzult és kezdett elrohadni, a betegségének kilencedik hónapjában pedig a nagyujja ízenként szakadt le. Ez 

a förtelmes és undok jelenség a sebészdoktorokat megrémisztette, és a tudomány sem segített már, 

úgyhogy a gyógyulással kapcsolatban semmit sem mertek ígérni a halál előtt álló asszonynak. Most, hogy így 

áldozata lett ennek a betegségnek, és az orvosok gyógyíthatatlannak ítélték, nem sokáig gondolkodott, hová 

is forduljon segítségért. Fogta a kis palackot, amit egykor a Tölgyfánál megtöltött azzal az olajjal, mely a 

Szentkép előtt mindig égő mécses tüzét táplálja; szívében eltelve a Szűzanya iránti bizalommal, az olajat a 

lábszárán lévő véres és halált okozó sebekre kente. És, hogy ez milyen jó gondolat volt, azt mutatja az 

eredmény, ugyanis az eddig szünet nélküli gennyfolyás abbamaradt, mintha nem akarta volna a maga 

szennyével bemocskolni a szent olaj tisztaságát. Ezután tizennégy napig kente a lábát ezzel az olajjal mint 

                                                             
48 Széchenyi György (1605-1695) esztergomi érsek alapítványából épült a török háborúban rokkanttá vált katonák 
számára. Az alapozást csak 1716-ban kezdték, a Városház utcai épületszárny 1743-ra készült el. 1783-ban II. József 
gránátos-kaszárnyává alakította át; ez lett a Károly-kaszárnya, később pedig a Városháza. 
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gyógyszerrel, és minden seb meggyógyult és behegedt, annyira, hogy már nemcsak a szíve vágya szállt a 

Tölgyfa felé, hanem egészséges lábán el is tudott menni oda. 

(1753.) Ugyancsak az Invalidus-házban feküdt Papanek Mária Anna, akinek nagy és gyógyíthatatlan 

nyílt sebek borították a lábát, és emiatt egyáltalán nem tudta használni őket. Sok időt elvesztegetett a 

teljesen eredménytelen kezelésekkel, és végül az orvosok, miután sokáig próbálkoztak meggyógyítani őt a 

maguk eljárásaival, kijelentették, hogy már nem tudnak mit kezdeni a sebekkel; az egyetlen megoldás az, ha 

beleegyezik, hogy amputálják a sérült lábszárat. Ő azonban ezt elutasította, és a kés helyett inkább a halált 

választotta volna. Imádságba fogott azzal az elhatározással, hogy fogadalmat tesz, és úgy fogja elfedni a 

hatalmas fekélyeket. Azt is megígérte, hogy amilyen istenfélő bizalommal teszi a fogadalmát, ugyanolyan 

állhatatossággal fogja majd teljesíteni azt. Könyörögve fordult tehát a Boldogságos Makkosi Szűz Máriához, 

hogy őt, akiről már lemondtak az orvosok, és semmi jóval nem biztatják, vegye pártfogásába, ahogyan 

másokon is gyakran segít jóindulatúan. Mit mondjak még ezután? Azonnal érezte, hogy az istenszeretet 

többet tud elérni, mint a tudomány. Alig fejezte be az imádkozást, máris csillapodott a keserves, kínzó 

fájdalom, lassanként elmúlt a gyulladás a lábán; a gennyes, véres fekélyek kiszáradtak, a sebek behegedtek. 

Mindezt nemcsak állította, hanem meg is mutatta néhány nappal később, amikor eljött a Tölgyfához. 

(1772.) Az is említésre méltó, hogyan segített Mária kegyelme egy közismerten derék 

székesfehérvári asszonyon, Riecher Terézián. Élettársától született egy kisfia, Sebestyén, aki az apja nevét 

viselte. Mindig is nagyon gyengéd szeretettel bánt a fiúval, annyira, hogy az ő boldogulásához képest a saját 

sorsát szinte semmire sem tartotta, csak azért, hogy ez a sors engedje férfivá érni őt, aki a család 

reménységére született. De a szerencse, ami semmit nem ad könnyen senkinek, most egyetlen harapással az 

ő boldogságába is belemart, amikor az alig hétéves fiának egyik fülén undok fekélyt támasztott. Ebből szünet 

nélkül szivárgott a förtelmes és emésztő genny, aztán ronda férgek keltek ki belőle, úgyhogy éjjel-nappal 

egyfolytában kegyetlenül szenvedett. Az édesanyát fölkavarta fiának ez a szerencsétlen sorsa, és miután 

nagyon sokféle orvosságot kipróbált, teljesen haszontalanul, anyai gondoskodásával a Tölgyfához fordult. 

Félretéve egyéb családi feladatait a gyermekkel együtt eljött ide, és oly lángoló buzgósággal, oly figyelmes 

hódolattal, oly izzó és könnyes igyekezettel kérlelte itt a Jóságos Szűz Máriát teljes erejéből, hogy úgy tűnt, 

megnyeri őt a kérésének. S valóban, amikor a pap bemutatta a szentmisét a fiú gyógyulásáért, alighogy 

eltávozott az oltártól, elmúlt a fekély okozta keserves, kínzó fájdalom is; a gyermek valamivel jobban lett, és 

egy negyedóra elteltével  - miközben továbbra is gyötörte őt a fülfájás – kipotyogtak a férgek, és egyik 

pillanatról a másikra meggyógyult. Hát nem csodálatos és teljesen nyilvánvaló bizonyítéka ez Mária 

hatalmának és irgalmasságának?  

(1777.) Az efféle betegségben szenvedők sorát egy budai asszony, Káldi Magdolna zárja, akinek a bal 

lába lilás-szederjes volt a gyulladástól, és már régóta kínozta őt az orbánc, vagy ahogy az orvosok hívják, a 

Szent Antal tüze. Ő is próbálta ilyen-olyan gyógyszerekkel elűzni ezt a veszedelmes nyavalyát, de az annyira 

ellenállt mindenféle orvosi kezelésnek, hogy egy fikarcnyit se javult az állapota. A doktorok, miután nem 

tudtak mit kezdeni ezzel a makacs betegséggel, kijelentették, hogy azt a duzzadt és elhalt lábat le kell vágni. 

A hírtől megrémült az asszony, és inkább választotta volna a halált, mint a kést meg az utána következő 

mankót. Fogadalmat tett, és úgy kért valami szelídebb megoldást a Makkosi Szűz Máriától; és nem is hiába, 

ugyanis a jóságos Szűzanya azzal válaszolt a kegyes imádságokra, hogy teljesen meggyógyította őt. Vajon ki 

részesül gyorsabb és hatékonyabb gyógykezelésben annál, akit Mária kegyelme segít? 
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XV. fejezet 

Megsegíti a szülő asszonyokat 

Az ókori trákokról és kaukázusi népekről írja Sztrabón49, hogy szokás volt náluk az újszülötteket sírva 

és gyászolva fogadni – így tett még az anya is -, mintha így akarták volna könnyeikkel messze űzni a rájuk 

leselkedő rémisztő halált. De hogy sokszor mennyire közel van ez a halál  a szülő anyákhoz, azt megmutatja a 

mindennapi tapasztalat. (1740.) Ugyanerről tanúskodik Vernovitz Mátyás pesti polgár feleségének, Teréznek  

az esete is. Napokon keresztül vajúdott igen keserves fájdalmak közt, és már teljesen kimerült, amikor a 

bajok betetőzéseképpen be is lázasodott; úgy látszott, hogy a halál körmei közt van, és az életéért küzd.  

Férjét nagyon megrendítette, hogy az asszony így szenved, ezért sírva tett ígéretet a Makkosi Szűzanyának, 

hogy egy fogadalmi táblát fog fölajánlani neki, ha feleségét épségben megőrzi, és enyhíti számára az  Évát 

joggal sújtó ítéletet50. Alighogy ezt elmondta, Mária nyilvánvaló kegyelméből szinte pillanatok alatt elmúlt a 

fenyegető szorítás, és az asszony szép és egészséges gyermeket hozott a világra. 

(1747.) Ugyanilyen jótétemény segítette Köstl Péter feleségét is, hogy a forgandó szerencse hasonló 

csapását elkerülje. Ahogy a többi szülő asszony, ő is keservesen vajúdott, és a helyzet nagyon veszélyessé 

vált: az ott lévő asszonyok – akár kötelességből voltak ott, akár a segítő szándék vonzotta őket oda – biztosra 

vették, hogy a magzat vagy már megfulladt az anyaméhben, és ott emelt magának sírhalmot, vagy hogy az 

édesanyja hasába temetve ugyan de mégiscsak lélegzik valahogy, és így adja meg magát a halálnak az élet.  

De amint ebből a halálos kábulatból felocsúdott, a vajúdó asszony – már amennyire a rendkívüli fájdalma 

engedte – az imádságra fordította figyelmét, és a Makkosi Szűz Máriát hívta segítségül. És íme, a Szűzanya 

bábáskodása mellett, óriási boldogsággal, gyorsan és szerencsésen megszülte gyermekét, a jelenlévők nagy 

ámulatára. De hát vajon hogy okozhatna gondot neki az, hogy megkönnyítse a szülést, mikor ő szülte a 

világra az életet? 

 

XVI. fejezet 

Megszünteti a szemfájdalmat    

(1753.) Amennyire jóságos volt a Loretói Szűz Mária51 a pármai Tamással52, mikor megőrizte az egyre 

gyöngülő szeme világát, hasonló bajban éppolyan kegyes és jóságos volt az oltalmazó Makkosi Szűzanya 

Herman Illéssel. Ez egy hol itt, hol ott élő ember volt, mert köszörűs mesterként nem maradhatott meg 

állandóan egy helyen. Nagyon sokfelé megfordult, és az egészségtelen levegő valamilyen szemgyulladást 

okozott, amitől folyamatosan romlott a látása. Egyre erősebben kínozta őt a fájdalom, és megrémítette az 

orvosok szava is, akik megmondták neki: fennáll annak a veszélye, hogy megvakul. Meg akart menekülni 

                                                             
49 Ókori utazó és író (Kr. e. 63 körül – Kr. u. 23 után); leghíresebb műve a 17 könyvből álló Geographika (Földrajzi 
feljegyzések), melyben a „lakott Föld” leírását adja. Szerinte szoros összefüggés van az egyes népek élete és szokásai 
valamint a természeti környezet között. 
50 Utalás az ószövetségi történetre, amikor a bűnbeesés után Isten ezt mondja Évának (Mózes I. könyve, 3.16.): „Igen 
megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni 
fog rajtad.” (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája, 1990.)  
51 Loreto egy közép-olaszországi kisváros, az ország leghíresebb búcsújáró helye. A legenda szerint  angyalok hozták ide 
a szent család otthonát (Santa Casa), ami fölé a 15-16. században bazilikát építettek. A Szűz Mária közbenjárását kérő 
Loretói litánia szövegét 1587-ben hagyta jóvá V. Sixtus pápa, de a litánia legkorábbi lejegyzett szövege 1558-ból való. 
52 Thomas Ravasinus Parmensis, 1700 körül élt költő 
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ebből a nagy veszélyből, és úgy gondolta, hogy a reményre biztosítékot ad, ha misét mondat a Makkosi 

Szűzanya tiszteletére. És amikor ezt megtette, akkor csodálatosképpen a fájdalmai is megszűntek, és a 

gyulladás is azonnal elmúlt a szeméről. 

(1745.) A tisztelendő Kőrösi Bernát atya, ferences szerzetes elmondása szerint ővele is ugyanez 

történt, amikor még serdülőkorában három éven át szenvedett valami rosszindulatú, vizenyős 

szembetegségtől, és ez idő alatt szinte teljesen vak volt. A betegségéből semmiféle  orvosság nem tudta 

teljesen kigyógyítani, de megsegítette őt a Makkosi Szűzanya: egyszer, amikor a Szentlélek eljövetelének 

ünnepén nagy tömegben sereglettek össze az emberek, hogy részt vegyenek valamelyik szentmisén, akkor ő 

a sok ember közt letérdepelt a Szűzanya képmása előtt, és bőségesen ontva könnyeit, hő imádsággal fordult 

hozzá. És egyszer csak annak örülhetett, hogy megszabadult a betegségből, és teljesen meggyógyult.  

 

 

XVII. fejezet 

Elűzi a lázat 

Amikor a természet fölemészti erőnket, a halál pedig kötelező és elkerülhetetlen, akkor ebben a 

helyzetben senki sincs megvédve a gyötrő betegségektől, és senki sem tudja kihúzni a halál fullánkját, csakis 

úgy, hogyha az imádság fegyverével küzd, és az égiek is támogatják őt. Egyedül az imádság képes hatni a 

betegségek ellen olyankor, amikor az orvostudomány mindenféle próbálkozása eredménytelen. (1742.) Ez 

mentette meg Prauss Pál budai polgárt is, akit az állandó magas láz teljesen legyöngített, és az inak is 

összezsugorodtak a lábában, úgyhogy két nagyon keserves év után, amikor ágyhoz volt kötve, valószínű volt, 

hogy élete végéig sántítani fog. Elege volt már ebből az elhúzódó, nagyon terhes betegségből, és meg akarta 

tudni, vajon mennyivel tud többet elérni az ájtatosság, mint az orvosi tudomány és az emberi igyekezet. 

Szívvel-lélekkel, nagy szenvedéllyel a Kegyelmek Anyjához, a betegek Gyógyítójához, a Makkosi Szűz 

Máriához fordult mint biztos védelmezőnkhöz, és esdekelve kérte a segítségét erre a gyógyíthatatlan 

nyavalyára, hogy kegyeskedjék anyai irgalmának harmatával leszorítani a halálos lázat, lábainak pedig 

visszaadni a régi erőt. És akkor, minden reményét és képzeletét felülmúlva egyszerre csak megszűnt a láza, a 

lábában az inak kilazultak a görcsös zsugorodásból, és csodák csodájára visszanyerte egészségét, s a bajtól 

megszabadulva lábra tudott állni. Ezután elment a Makkosi Szűzanyához, aki megnyitotta számára a 

gyógyulás útját; hálát adott neki, és áldotta őt, majd mielőtt búcsút vett tőle, írásban tett tanúságot erről a 

kegyelemről.    

(1757.) Hogy mire képes a vallásos érzület a betegségekkel szemben, arra íme, még egy példa. 

Komárom közelében, Ács községben élt egy Sőtér Éva nevű asszony, aki lángoló lelkesedéssel tisztelte a 

Makkosi Szűzanyát. Amikor megbetegedett a váltóláztól53, sokat szenvedett, hogy szinte már őrjöngött tőle. 

Mindent megtett, hogy megszabaduljon ettől az elviselhetetlen nyavalyától, de hiába, mintha semmit sem 

                                                             
53 „Hideg és forró betegség együtt”. A közhiedelemmel ellentétben Magyarországon is volt malária; a sok névtelen 
áldozat mellett a nevezetes személyek közül elkapta ezt a betegséget például Beatrix (Mátyás király felesége), II. 
Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, Bolyai János, Kölcsey Ferenc (rokonai szerint ez okozta a halálát) és Munkácsy Mihály 
is. A betegséget terjesztő szúnyogok szaporodását elősegítették a természeti viszonyok (a kedvező hőmérséklet és a 
folyók menti hatalmas árterek), de bizonyos helyeken az emberi szokások is (a szellőzetlen vályogházak vagy a török 
időkben a rizstermesztés, árasztásos módszerrel). A maláriának sok magyar elnevezése volt, például mocsárláz, váltóláz, 
harmadnapos hideglelés, iszapláz, forróbetegség, epeláz, stb. 
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tett volna. Ekkor okosan úgy döntött, hogy mással próbálkozik, és jámbor hitét a következő fogadalommal 

fejezte ki: ha Mária kegyelmének köszönhetően meggyógyul, akkor, egészségét visszanyerve értékes 

kárpittal fogja majd díszíteni a Szűzanyának a tölgyfán függő kegyképét. Így tehát, amikor kérése teljesült, 

arannyal átszőtt, csillogó selyemszövetből készült kis függönyöket szentelt a Szűzanyának. És nehéz 

helyzetbe kerülve vajon ki fordulhatna nagyobb bizalommal az Istenhez, mint az, aki a saját fogadalmi 

ajándékát látja az Ő oltára körül. Ez a jámbor hit adja a bátorságot olyan kérésekhez, amiknek a teljesítését 

az Isten nem szokta megtagadni azoktól, akik jeles dolgokat adományoztak. Az asszonyoknak ez a szent ügy 

iránti buzgalma is hozzátartozik a valláshoz. Én pedig mint valami nagyon éles elméjű Gyges54 nemcsak a 

lényeget foglaltam össze, hanem szó szerint, pontosan meséltem el a történetet. 

 

XVIII. fejezet 

Megállítja a vérfolyást, az ártatlant pedig megmenti a kínvallatástól és az el nem követett gaztett 

gyanújától    

Íme, ismét egy eset, amikor a kegyetlen halál már előkészítette a kaszáját édes vigaszunk, a jó 

egészség ellen: kicsin múlott, hogy az utolsó részletet is, mit az életért fizetünk, be nem hajtotta egy budai 

asszonyságon, Giban Krisztinán. Egy hosszú és kínzó betegséget követően teljesen lesoványodott, az alakja 

eltorzult, és végül elkezdett folyni a vére; már harmadik napja megállás nélkül buzogott a vér a zsigerekből, 

és azzal együtt lassacskán az élet is elfolyt belőle. Nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy a lelke egy utolsó 

lehelettel a halál birodalmába jusson, hiszen már egy cseppnyi éltető vér sem pezsgett kiszáradt keblében. 

Az orvosok úgy ítélték meg, hogy itt véget ért a tudományuk, a beteg pedig elbúcsúzhat az életétől; nincs mit 

mérlegelni, és nem szabad tovább habozni – gondolták -, a haldoklónak most már a lelkét kell ápolni és 

gyógyítani. Ő pedig lelkében keresztényi akarattal merült el az Isteni Misztériumokban: hitte, hogy a Makkosi 

Szűzanya hatalma által visszanyeri egészségét, és fogadalomban ígérte meg a zarándoklatot hozzá. És mily 

felmérhetetlenül hatalmas Mária kegyelme! Hány ember él a Te jóságod által épségben, akiket a kegyetlen 

sors a halálba taszított volna azzal, hogy nem segített rajtuk az emberi igyekezet? Ezt az asszonyt is, alighogy 

fogadalommal kötelezte magát, azonnal megsegítette az égi kegyelem: az ereiben megmaradt az a kevés vér, 

ami még egyáltalán volt bennük, a betegség nyomban megszűnt, és ő teljesen meggyógyult. 

Ugyanaz a Kegyes Szűz Mária, aki a Tölgyfánál oly sokszor fogadta oltalmába  és gyógyította meg a 

hozzá esdeklőket, védelmébe vette Zimerman Antalt is. Budán, a Rácvárosban55 zavargás tört ki a nép 

körében, és ennek során meggyilkoltak egy seborvost, a csatlósok pedig ezt az Antalt mint a gyalázatos 

bűntett elkövetőjét megbilincselve vitték a törvényszék elé. Hogy ebben a bizonytalan perben a bírák 

egységes döntést hozzanak, a bíróság elrendelte, vessék őt alá nagyon kegyetlen, az emberi tűrőképesség 

számára elviselhetetlen kínvallatásnak, hogy bevallja az igazságot. A durva hóhérok megragadták az ártatlan 

embert, nem is azért, hogy kikérdezzék, hanem hogy megbüntessék őt. Ekkor a férfi, miután az emberekhez 

hiába könyörgött segítségért, tekintetét a Tölgyfa szomszédságában lévő Svábhegyre fordította, közben a 

Szűzanyára gondolt, és őszinte lélekkel hívta Őt, akiről hallotta már, hogy milyen sokszor megoltalmazta a 

                                                             
54 Lydia királya volt a Kr. e. VII. században. A történet szerint még pásztor korában hozzájutott egy csodálatos gyűrűhöz, 
és ennek segítségével bármikor láthatatlanná tudott változni. A király bizalmába férkőzött, később pedig megölte őt, és 
a helyébe lépett. 
55 Későbbi nevén ez a Tabán (németül Raitzenstadt). A török eredetű szó arra utal, hogy tímárok, cserzővargák műhelyei 
voltak itt. 
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bajba jutottakat, különösen az ártatlanokat. És íme, segített a Szűzanya: a bírák előtt megjelent egy másik 

ember, aki beismerte a bűntényt, róla pedig levették a bilincseket, megmenekült a kínvallatástól, és 

szabadon távozhatott. Szűzanya, aki megoltalmazod a becsületeseket! Ahogyan ezt az ártatlan embert 

megmentetted a bilincsektől és a kínzásoktól, úgy szabadíts meg minket, bűnösöket is, akik vétkeink 

hálójában vergődünk, hogy gondoskodásod és szent pártfogásod őrizzen meg minket, és így elnyerhessük 

Isten fiainak örök szabadságát! 

 

XIX. fejezet 

Megszünteti a torokgyíkot56, és megsemmisíti a lenyelt méreg pusztító erejét 

Amikor az ember válságos helyzetbe jut, akkor bizonyosan számíthat arra, hogy a könyörülő Makkosi 

Szűz Mária a pártfogásába veszi, és segít rajta; szinte lehetetlennek tűnik, hogy az Irgalmasság Édesanyja 

meg ne hallgassa védenceit. (1777.) Ezt a hathatós kegyelmet teljesen megtapasztalhatta főtisztelendő 

verhenfelsi57 Würth Antal58 ildai címzetes apát59, prépost a vác-szentkúti Szűz Mária prépostságban60, a váci 

székesegyház kanonokja. Megtámadta őt az orvosok által anginának nevezett betegség, és belül a torkában 

az izmok úgy begyulladtak, hogy halálos szorítást és fojtogatást kezdett érezni. Az állapota egyre csak 

romlott, és szinte enni sem tudott már, az orvosoktól kapott szerek pedig semmit sem segítettek. Akkor hát 

mit lehet tenni? Istenfélő lélekkel fogadalmat tett a Makkosi Szűzanyának, és az ő mérhetetlen kegyelmének 

köszönhetően lassanként helyreállt az egészsége, amit annyira kívánt, és teljesen meggyógyult. Ahogy 

visszanyerte erejét, eljött a Tölgyfához, hosszasan imádkozott, és buzgó lélekkel teljesítette felajánlását, 

majd szentmisét mutatott be az oltárnál. Ezek után az egész történetet bejegyeztette a többi jótéteményhez 

az évkönyvekbe, mégpedig útitársával, a Szent Ferenc rendjéből való minorita szerzetessel, tisztelendő 

(Ország-gazda) Jakab atyával.  

(1777.) Íme, még egy eset arra, hogy az ember sorsa mennyire változékony. Egy budai polgárnak, 

Zemerl Jánosnak a hat és fél éves kisfia egyszer lement a könyvkészítő műhelybe. Ott játszadozott egy kicsit, 

aztán, mivel megszomjazott, és inni akart, fogta a merítőkanalat, amiben a könyvkötő mester a munkájához 

szükséges aranyszínű zománcfestéket (auripigmentum), vagyis arzént tartott, ez pedig olyan méreg, ami 

képes azonnal ölni. A gyerek azt hitte, hogy valami szirupot kevertek a vízbe, mohón a szájához emelte, és 

gyanútlanul megitta a halálos mérget. Amint a mérgezés megtörtént, a zsigerei azonnal jelezték a bajt, a 

gyomra görcsölt, és ő elkezdte kihányni azt, amit gyerekes kívánságból, ilyen szerencsétlen módon megivott 

a saját romlására. De ahogy a gyilkos méreg átjárta a belső szerveket és zsigereket, semmilyen orvosság nem 

segített, mert a gyomra felmaródott, és tizenkét napon át minden kijött belőle. A szegény fiú, aki már 

lemondott az életéről, csukott szemmel, elernyedt tagokkal, mozdulatlanul feküdt, és szinte holtnak látszott. 

Az édesapa szomorúan vette tudomásul, hogy közel van a vég, de bizakodott Mária segítségében, és bőséges  

könnyek között tett fogadalmat a Makkosi Szűzanyának fia gyógyulásáért. A kívánsága azonnal teljesült, és a 

gyermek nemcsak megmenekült a bajból, hanem éppen olyan egészséges lett, mint azelőtt volt. Az apa saját 

                                                             
56 Az eredeti szövegben angina, ami görcsös, szorongató fájdalmat jelent. Ez lehet akár ilyen érzéssel járó gennyes, 
fekélyes torokgyulladás is.  
57 Verhenfels (az eredeti szövegben Werthenfels) a mai Csehország területén fekszik, mostani neve Klattau.   
58 1790-ben halt meg Vácon, a székesegyház sírboltjában nyugszik. 
59 A Magyar Katolikus Lexikon szerint ez egy föltételezett de nem létezett ciszterci apátság volt Szlavóniában.  
60 A prépostságot 1769-ben alapította Würth Ferenc (Antal nagybátyja) Vác déli határán, a szent kútnál lévő Mária-
kápolna mellett. A templom mai neve Hétkápolna, búcsúja szeptember 12-én Szűz Mária neve napján van. 
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vallomásával tett tanúságot erről a kegyelemről, továbbá egy fogadalmi táblát is felajánlott, ami beszámol az 

esetről. Nagy Úrnő, ne szűnj meg ezután sem híveid segítségére jönni, és amikor csak látod az embereket, 

akik odaözönlenek Boldogságos Lábaidhoz, vedd őket pártfogásodba! Gondoskodj az örökségként rád bízott 

Magyarországról, amit maga államalapító István királyunk ajánlott föl Neked, amikor halála előtt így 

rendelkezett: Reád bízom ezt az országot, Mária, Te viseld gondját! ... A Te oltalmadra, a Te imáidra bízom a 

szent egyházat és annak püspökeit. Most, amikor mindezektől végleg elbúcsúzom, a lelkemet is a Te kezedbe 

teszem.  

     A csodás jelek végén elmondom neked, Máriát tisztelő olvasó, hogy nem csupán ezek a nevezetes 

történetek tanúskodnak a Boldogságos Makkosi Szűzanya kegyelméről. Számtalan eset volt még, amiket ha 

mind pontosan leírtam volna, akkor ez a kis füzet kötetnyire nőtt volna. Nem akartam untatni az olvasót a 

hasonló esetek felsorolásával, a fölösleges ismétlésekkel, hanem inkább a kedvében akartam járni a 

rövidséggel. Dióhéjban mondtam el az Íliászt, és azt tettem, amit az orvosok, amikor a sokféle növényben 

lévő hatóanyagot egyetlen főzetbe párolják. És ha valóban egy egész kötetet megtöltenénk ezekkel az 

esetekkel, az még mindig csak néhány kis csepp lenne Mária jóságos kegyelméből, ami záporként hull reánk. 

Mert ahogy a hívek felismerik, hogy a mindenféle veszélyben az Istenanya segítő jobbja mentette meg őket, 

és vallomást tesznek arról, hogy halálos betegségekből kigyógyultak, és hogy sokan a halál torkából tértek 

vissza az életbe, akkor azt is felismerik, hogy Mária hatalma és jósága minden alkalommal átjárja és 

meglágyítja szívüket. Felismerik, hogy bőségesen árasztja kegyelmét mindazokra, akik alázatos imádsággal 

hajolnak hozzá, a Fenséges Szűzhöz, és akiket az ég sújt, azokat megint csak az ég fogja megóvni. Már csak az 

van hátra, hogy Szűzanyánkat, az Angyalok Királynéját nagy hódolattal köszöntsük, és Neki mint 

Nagyasszonyunknak és Jótevőnknek kifejezzük lelkünk háláját; nyújtsuk át Neki szívünket, és helyezzük azt 

abba a kézbe, melyet az Isten kegyelmeinek tárházául rendelt. Ezért tehát ó, Boldogságos Szűzanya, mielőtt 

leteszem a tollat, Fenséged trónusa előtt leborulva alázatosan könyörgök, legyen kedves előtted ez a 

szolgálat híved részéről, akit számtalanszor elhalmoztál már különféle jótéteményeiddel és kegyelmeiddel! 

És mert a Kegyelmek Tengere vagy, hadd folyjon ennek a tengernek az öblébe ez a kis patak is; aki 

megengeded, hogy dicsőítsék sok és nagy jótéteményeidet, fogadd el ezt a munkát is! Nekem pedig 

hátralévő életemben a veszélyekkel teli út során légy útmutató csillagom61, hogy fényed sugarát követve 

bizonyosan eljuthassak az örök üdvösség kikötőjébe, és ott majd méltó módon adhassak örökös hálát Neked 

és a Jóistennek a Tőletek kapott kegyelmekért! 

Induljon hát útjára ez a mű, amit igaz katolikus lelkülettel írtam! 

Isten nagyobb dicsőségére és a Boldogságos Makkosi Szűz Mária tiszteletére!62      

  

   

 

 

                                                             
61 A latin szövegben Cynosura, amit mi Kismedvének vagy Kis-Göncölnek hívunk, és a régi időkben a hajósokat segítette 
a tájékozódásban. Cynosura az a nimfa volt, aki Zeuszra vigyázott, amikor azt apja, Kronosz elől rejtegették; később 
Zeusz hálából az égre helyezte őt mint csillagképet 
62 A.M.D.G. (Ad maiorem Dei gloriam) és B.M.V.Q.H. (Beatae Mariae Virginis Quercensis honorem) 
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     Máriát tisztelő olvasó, most e kis mű végén hadd idézzem szó szerint azt a szöveget, amelyben 

Szentatyánk, VI. Pius pápa engedélyezte itt a búcsút azzal a szándékkal, hogy növelje ennek a helynek a szent 

tiszteletét, és erősítse a hívekben az Istenanya iránti ragaszkodást. Íme: 

 

VI. Pius pápa63 

     Örök emlékeztetésül. Az Egyház égi kincsei kegyes szeretettel töltenek el, és ettől indíttatva, a hívek 

hitének növelésére és a lelkek üdvözülésére valamennyi, mindkét nembeli Krisztus-hívő számára, akik őszinte 

bűnbánatot tartanak, meggyónnak, és szentáldozáshoz járulnak a székesfehérvári egyházmegye budakeszi 

plébániájához tartozó és a Fogolykiváltó Sarutlan Trinitárius Rend64 által gondozott Makkosi Boldogságos 

Szűz Mária-templomban, amit a hírek szerint nagy számban látogatnak a keresztények, különösen a 

zarándokok hódolatukat kifejezni, teljes búcsút engedélyezünk az Úrban, és minden bűnének elengedését. 

Ehhez az szükséges, hogy az év bármelyik napján, amikor elmennek oda, imádkozzanak Istenhez a keresztény 

vezetők egyetértéséért, az eretnek tanok megszűnéséért és az Anyaszentegyház megdicsőüléséért. A teljes 

búcsút minden hívő csak egyszer nyerheti el, bármelyik évben. Semmi  akadály nincs. Most és a jövőben örök 

időkig érvényes. Kelt Rómában, Szent Péter sírjánál, a pápai halászgyűrűvel lepecsételve 1778. február 4-én, 

pápaságunk harmadik évében. 

                              I. Card. de Comitibus  

 

 

[Az írást két rövid bejegyzés zárja. B.Gy.] 

 

     1785. szeptember 11-én a magas királyi helytartótanács parancsára, két királyi megbízott  - Majthényi 

Imre,  a korona-jószágok elöljárója és Rátz Tamás vámtiszt – jelenlétében főtisztelendő Jáger Antal, 

Budakeszi plébánosa65 és az alsó-budai egyházkerület esperese a főtisztelendő volt trinitárius atyák 

makkosmáriai templomát megfosztotta szent jellegétől66; ennek jogát a kegyelmes és főtisztelendő Nagy 

Ignác, székesfehérvári püspök úr ruházta reá. 

_____________________ 

 

     A Boldogságos Szűz Mária makkosi kegyképét a budakeszi plébániatemplomba vitték, és azt a hívek ott is 

nagy tiszteletben tartják.   

                                                             
63 Givanni Angelo Braschi (1717-1799) 1775-től haláláig állt az Egyház élén. 
64 Ordo Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum Excalceatorum, egyébként pedig lásd az 1. számú jegyzetet! 
65 Jager Antal 1772 és 1814 között volt Budakeszi plébánosa. 
66 Az eredeti latin szövegben az execrata est kifejezés szerepel. Az exsecratio az a „jogi eljárás, amellyel az Egyház egy 
megszentelt helyet vagy tárgyat szent jellegétől hivatalosan, olykor liturgikus keretek között megfoszt. Ellentéte a 
consecratio (fölszentelés).” Erre pedig azért volt szükség, mert II. József feloszlatta a kegyhelyet gondozó trinitárius 
rendet. 
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1748-ban a kegyelmes és méltóságos vázsonykői gróf Zichy Miklós úrnak67, Óbuda, Szentmiklós68 és 

Zsámbék örökös birtokosának, Vázsonykő főkapitányának, őcsászári szent felsége belső tanácsosának és 

kamarásának, stb, stb. és vele együtt a kegyelmes és méltóságos Berényi Erzsébetnek, továbbá a kegyelmes 

és méltóságos főtisztelendő Padányi Bíró Máronnak, Isten és az Apostoli Szentszék kegyelméből veszprémi 

püspöknek és az azonos nevű vármegye örökös főispánjának, stb. legkegyesebb kormányzása alatt 

megkaptuk ennek az áldott makkosmáriai kápolnának a tulajdonjogát, április 21-én. A fogolykiváltó sarutlan 

trinitárius rend69 akkori tartományfőnöke a jeles, Nepomuki Szent Jánosról nevezett fráter Rudolf atya volt, 

az óbudai elöljáró pedig a jeles, Szent Leóról nevezett fráter Theodor atya. 1748. április 10-én Veszprémben 

a kegyelmes és méltóságos Padányi Bíró Márton püspök úr örvendező lélekkel és atyai szeretettel fogadta őt, 

és a rend birtokába adta ezt az áldott kápolnát. Az átadás napját megtisztelték jelenlétükkel kegyes 

alapítóink, a kegyelmes és méltóságos gróf Zichy Miklós úr és felesége, a kegyelmes és méltóságos Berényi 

Erzsébet grófné. 

Az ünnepi szentmisét a tedeummal Márkus Mihály, zsámbéki plébános úr, kerületi esperes mutatta be; a 

felajánlás, az átadás bejelentése és az óbudai elöljáró (a Szent Leóról nevezett fráter Theodor atya) 

hálaadása után ezen áldott kápolna kulcsait kiszolgáltatta. 

Ezen a napon a következők celebráltak a szentmisén: a Szent Leóról nevezett fráter Theodor atya, óbudai 

elöljáró, azután a tisztelendő János atya, a kegyelmes és méltóságos Zichy Miklós gróf úr udvari káplánja, a 

tisztelendő Novák szerzetes úr, a szent Antalról nevezett fráter András atya és a Szent Terézről nevezett 

fráter Egyed atya. Az istentisztelet végeztével, a kápolna átadása után a kegyelmes és méltóságos gróf úr és 

grófné az előbb említett személyekkel Budaörs nevű - a kápolnától másfél órányi távolságra fekvő – 

birtokukra mentek ebédelni, majd az ebéd után a kegyelmes gróf úr feleségével Óbudára hajtatott. 

Az előbb említett áldott kápolna egyébként egy völgyben áll az erdő közepén, Budától kétórányi távolságra. 

Alapja kőből van, maga az épület fából, a tetején zsindellyel, körös-körül pedig léckerítés; a kápolna közepén 

áll egy torony négy csengettyűvel. A templom hossza hat öl (kb. 11,3m), szélessége két és fél öl (kb. 4,7m). 

Az áldott kápolnával együtt egy különlegesen gyönyörű kincset is kaptunk, mégpedig a Boldogságos Szűz 

Máriát ábrázoló festményt70. Ennek hossza fél rőfnyi (kb. 40 cm) a szélessége pedig ezzel arányos. A képen a 

Boldogságos Szűz Mária tartja kezében a nagyobbacska Jézust, a felirat pedig ez: In gremio Matris sedet 

sapientia Patris71. A Boldogságos Szűzanya fején kék és vörös ékkövekkel díszített ezüst korona látható, a kis 

Jézus fején pedig aranyozott ezüst sugár. A kegyképet üveg védi, a kerete kékre festett fából készült, arany 

díszítéssel, a körötte lévő baldachin pedig ugyancsak égszínkék damaszt, rajta fehér virágokkal. A kegykép és 

a főoltár mögött ott van a lécekkel körülkerített tölgyfa, a Boldogságos Szűz Mária kegyelme kiáradásának 

első helyszíne. Továbbá: a kápolna átadásától fogva van az oltáron két, vörösre festett és arannyal díszített 

tartó, bennük ezüstből készült fogadalmi ajándékok; és találtunk néhány szentképet és kisebb ereklyetartót 

is, amik az oltárt díszítették. Ónból készült gyertyatartó van hat, aztán rézből négy kisebb, négy pedig 

pléhlemezből. A vékony anyagból készült oltárelőn (antipendium) piros és fehér hímzés van. A kápolnát belül 

kis táblák és fogadalmi ajándékok díszítik, amelyek a Boldogságos Szűz Máriától  kapott segítő kegyelmekről 

tanúskodnak. A templom homlokzatán volt egy óra, amit idejövetelünk után megjavíttattunk, a kóruson 

pedig egy közepes nagyságú orgona található. Átvettünk ezenkívül négy miseruhát:  ebből három egyszerűbb 

                                                             
67 Lásd a 16. számú jegyzetet! 
68 Ma Sárszentmiklós, település Sárbogárd és Rétszilas között a 63-as út mentén. 
69 Lásd az 1. számú jegyzetet! 
70 Lásd a 14. számú jegyzetet! 
71 A latin szöveg hexameter, jelentése a következő: „Az Anya ölében ül az Atya bölcsessége.”  
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anyagból készült, a negyedik pedig vörös és égszínkék  damasztból, amit fehér virágok és ezüst rojtok 

díszítenek, és ez utóbbival együtt egy ugyanilyen színű kehelyborítót (velum calicis) és oltárelőt is; továbbá  

egy ezüst- és egy rézkelyhet, két misekönyvet (missale), három miseinget (alba), három kehelyabroszt 

(corporale) hét kehelykendőt (purificatorium), négy vállkendőt (amictus) és három oltárterítőt; kéztörlőből 

négy nagyobbat, a szentmisékre pedig húsz kisebbet; egy ónból és egy pléhlemezből készült paténát, 

valamint két csengettyűt a szentmisékre; egy vörös és szürke színű palástot, továbbá gyertyákat, körülbelül 

harminc font súlyban. Az áldott kápolnával együtt kaptunk egy rézből készült, aranyozott szentségmutatót 

(monstrancia), ezüst díszítéssel Melkizedek72 alakja körül; a monstrancia lábazatának felső részén ott van a 

Boldogságos Makkosmáriai Szűzanya képmása ezüstből. 

A Boldogságos Szűzanya kincsestárát, vagyis a fogadalmi szent ajándékokat őrzi öt bársonnyal bevont és két 

festett tábla, azután van itt egy ezüstből készült kis gyertyatartó is. Most pedig számszerűen felsorolom, 

hogy az egyes táblák hány fogadalmi ajándékot tartalmaznak: a négy kisebb tábla közül az egyik három 

darabot, a többi három pedig kettőt-kettőt; a három nagyobb tábla egyike harminc fogadalmi ajándékot 

tartalmaz ezüstből, a másik negyvennégyet, a harmadik pedig harmincnégyet, nem számítva a kisebb 

tárgyakat (gyűrűk, érmék, keresztek, stb.). A fogadalmi ajándékok száma tehát összesen száztizenhét. Az 

oltáron is van két tartó, és  mindkettőben kilenc fogadalmi ajándék, vagyis összesen tizennyolc.  

Lakóhelyként kaptunk még egy éppen két személy befogadására alkalmas kis remetelakot. Itt korábban két 

remete élt, akik ennek az áldott kápolnának a gondját viselték; a kápolna átadása után a kegyelmes és 

méltóságos főtisztelendő püspök úr utasítása szerint eltávoztak. A remetelak mellett kaptunk még egy kertet 

is, benne gyümölcsfákkal. Ennek az áldott kápolnának a lelkipásztora az átadás előtt a főtisztelendő  

Schachner Henrik73 volt Budakesziről, amely község mintegy félórányi távolságra fekszik innen. 

1748.május 9-én imádságos szándékkal Mária Tölgyfájához jött a kegyelmes és méltóságos Zichy Miklós 

gróf úr és felesége, a kegyelmes és méltóságos Berényi Erzsébet grófné; a szentgyónásban megtisztulva az 

ünnepi énekes szentmisén magukhoz vették a legszentebb Oltáriszentséget. Az ünnepi szentmisét a Szent 

Leóról nevezett fráter Theodor atya, óbudai elöljáró tartotta, és hárman koncelebráltak: János atya, a 

kegyelmes és méltóságos gróf úr udvari káplánja, valamint a Szent Antalról nevezett fráter András atya és a 

Szent Terézről nevezett fráter Egyed atya. Az istentisztelet végeztével a kegyelmes gróf úr és felesége a velük 

lévő vendégekkel és az előbb említett személyekkel együtt megebédeltek a remetelaknál egy sátor alatt. Az 

ebéd végeztével visszamentek a kápolnához, és elénekelték a litániát, majd részesültek az áldásban és a 

legszentebb oltáriszentségben, és visszahajtattak Óbudára.  

Ugyanebben az évben június 2-án egy szentségházat (tabernákulum) csináltattunk a templomba, hogy ott 

őrizzük a legszentebb Oltáriszentséget. 

Az áldott kápolna szolgálatára az átadás napjától fogva a Szent Terézről nevezett fráter Egyed atya és a Szűz 

Mária látogatásáról nevezett fráter Frigyes lett kinevezve. Június 3-án segítségképpen megjött az Urunk 

színeváltozásáról nevezett fráter Arnold atya, akit a Szent Annáról nevezett fráter Károly atya hozott ide, 

Mária Tölgyfájához. A Szűz Mária látogatásáról nevezett Frigyes testvért visszarendelték Óbudára, és 

Sebestyén testvér jött a helyére. Június 18-án egy kis házikót kezdtünk építeni a remetelak mellett, hogy ott 

tartsuk a dolgainkat.  

                                                             
72 Az ószövetségi Melkizedek kenyeret és bort áldozott, és így az utolsó vacsora és az Eucharisztia előképe. Kehellyel és 
ostyával ábrázolták. 
73 Schachner Henrik 1725 és 1758 között volt Budakeszi plébánosa.  
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Július 29-én az áldott kápolna végébe egy új sekrestyét csináltattunk, és az egész kápolnában a döngölt 

padlót leköveztük. Július 13-án kocsin Makkosmáriára érkezett a kegyelmes és méltóságos gróf úr, a 

kegyelmes és méltóságos grófné, és velük együtt a provinciális miniszter atyánk, a Nepomuki Szent Jánosról 

nevezett Rudolf testvér, valamint az óbudai elöljáró atya. A nevezett atyák jelenlétében mérték ki és adták át 

nekünk a telket  egy jövőbeni épület számára. 

Április 21-től fogva kilenc processzió jött a pesti oldalról, némelyik öt, vagy nyolc, vagy akár tizenkét 

mérföldről; kifejezték hódolatukat, és másnap ugyancsak processzióval tértek haza. 

 Május 18-án processzió jött kürtökkel és dobokkal a közönségesen Neustiftnek74 nevezett új községből, 

majd az ünnepi énekes szentmise és az uzsonna után ugyancsak processzióval hazaindultak. Május 21-én 

processzió jött Budaörsről, és az énekes szentmise után szintén processzióval hazatértek. Ugyanezen a 

napon processzió jött Kis-Turbálról75, a csendes mise után szintén processzióval hazatértek. Május 22-én 

processzió jött Budakesziről, és a csendes mise után a hívek szintén processzióval hazatértek. Május végén 

processzió jött Óbudáról kürtökkel és dobokkal, majd az énekes mise után kicsit megpihentek, ebédeltek, és 

két óra körül hazaindultak, ugyancsak processzióval. 

Augusztus 5-én az Urunk színeváltozásáról nevezett fráter Arnold atyát a jóváhagyás és megerősítés ügyében 

Veszprémbe küldték a kegyelmes és méltóságos főtisztelendő püspök úrhoz; helyére a Boldogságos Szűzről 

nevezett fráter Constantin atya érkezett. 

Szeptember 7-én kaptunk egy kocsit két lóval a víz, a fa és az építkezéshez szükséges anyagok szállítására. 

11-én eljött az óbudai elöljáró atya egy kőművesmesterrel, és kimérték a területet az új épület számára.12-

én hozzákezdtünk az építkezéshez, és egészen december 20-ig folytattuk a munkát; ez idő alatt elkészült két 

lakószoba és az ebédlőnek a külső (másképpen mondva a fő) fala. 

Ebben az évben, vagyis 1748-ban tizenegy festett táblát vagy fogadalmi ajándékot hoztak, amelyek a 

Boldogságos Szűzanyától elnyert segítő kegyelmeket és a különböző szorongató betegségekből való 

megszabadulást ábrázolják. Szintén ebben az évben százhuszonnégy szentmisét mutattak be különböző 

szerzetesrendekből való atyák és egyházközségi papok. 

1749.január 1-jén elkezdtünk átköltözködni a remetelakból, és 7-étől már az új épületben maradtunk. 

Április 28-án kezdtük újra az építkezést, négy kőművessel. 

Május 9-én a kegyelmes és méltóságos Zichy Miklós gróf úr és hitvese, a kegyelmes és méltóságos Berényi 

Erzsébet grófné Zsámbékról Makkosmáriára jöttek imádságos szándékkal, és igen nagy áhítattal vettek részt 

az énekes szentmisén, amit az óbudai elöljáró, a Szent Leóról nevezett fráter Theodor atya mutatott 

be.(Ugyanezen a napon misézett még a Szent Antalról nevezett fráter András atya, a Szent Terézről nevezett 

fráter Egyed atya és az Urunk színeváltozásáról nevezett Arnold atya.) Azután ebédeltek, részt vettek a 

litánián, majd kocsin hazahajtattak a birtokukra. 

Május 1-jétől július végéig tíz processzió volt a pesti oldalról. Május 12-én processzió jött Budaörsről, és az 

énekes szentmise után ugyancsak processzióval tértek haza. Május 13-án Kis-Turbálról jött processzió, és a 

                                                             
74 Magyarul Újlak, mely a mostani Kolosy tér, Zsigmond tér, Szépvölgyi út környékén terült el; német telepesek 
alapították a török időkben elnéptelenedett Szentjakabfalva helyén.  
75  Torbágy régebbi neve; a települést ma Biatorbágynak hívják. 
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csendes mise után ugyancsak processzióval mentek haza. Ugyanezen a napon processzió jött Etyekről, 

azután Tétényből és Gannáról. Május 14-én processzió jött Budakesziről. Pünkösd második napján nagyon 

sok, legalább háromezer ember volt itt. 14-én Komáromból is jött processzió, és csatlakozott hozzájuk 

Óbudáról a Szeplőtelen fogantatásról nevezett fráter Alexander atya. A hálaadó szentmise után a 

Boldogságos Szűzről nevezett fráter Constantinus atya vezetésével tértek haza. 

Július 13-án processzió jött Óbudáról, és az ünnepi mise után ugyancsak processzióval mentek haza. 

Augusztus 17-én első alkalommal tartottuk meg a templom felszentelésének az ünnepét, amit kegyes 

jelenlétével megtisztelt a kegyelmes és méltóságos Zichy Miklós gróf úr, valamint a kegyelmes és méltóságos 

grófné. Az ünnepi szentmisét főtisztelendő Márkus Mihály zsámbéki plébános úr, kerületi esperes  atya76 

tartotta, a szentbeszédet pedig Hellmar János, budaörsi plébános úr mondta. A szentmisén koncelebrált még 

a Szent Leóról nevezett fráter Theodor atya, óbudai elöljáró, azután a Boldogságos Szűzről nevezett fráter 

Alfonz atya, a Szent Antalról nevezett fráter András atya, a Szent Terézről nevezett fráter Egyed atya, a 

Boldogságos Szűzről nevezett fráter Constantinus atya és az Urunk színeváltozásáról nevezett fráter Arnold 

atya. A szentmise után a kegyelmes gróf úr és a kegyelmes grófné, továbbá az előbb említett atyák az új 

épületben ebédeltek. 

Október 2-án a kegyelmes és méltóságos Zichy Miklós gróf úr fogadalmát teljesítve Mária Tölgyfájához jött; 

itt elvégezte a szentgyónást, és magához vette a legszentebb Oltáriszentséget, majd kocsira ült, és hazatért, 

a Szent Leóról nevezett fráter Theodor atya, óbudai elöljáró kíséretében. 

Ebben az évben tizenhárom festett táblát vagy fogadalmi ajándékot hoztak, amelyeken a Boldogságos 

Szűzanyának a hívekre kiárasztott segítő kegyelmei láthatók. A kegyhely átadásától eltelt két évben a hívek 

huszonöt darab ezüstből készült fogadalmi ajándékot hoztak. A különböző rendekhez tartozó atyák összesen 

százhúsz szentmisét mutattak be. 

1750.február 18-án délután félháromtól egészen fél négyig nagy vihar volt a Mária-tölgyfa körül, 

mennydörgéssel és villámlással. Február 23-án bekeríttettük, és kis árokkal vetettük körül a telkünket, amit a 

kegyelmes Zichy Miklós gróf úr szívessége juttatott nekünk. 

Április 23-án Promontoriumról77 jött egy processzió, Sylvanus kapucinus78 atya vezetésével. Május 3-án 

Csepelről vezetett ide processziót egy Ferenc nevű ferences atya. Május 5-én Hellmar János, budaörsi 

plébános atya érkezett processzióval; ugyanezen a napon jöttek Groszturbalról79 is, valamint egy ferences 

atya Tétényből. Május 6-án processzió jött Jánoshidáról, és ugyanezen a napon járt itt a budakeszi plébános 

is. Május 7-én Mártonkátáról jött processzió. 

Május 9-én Makkosmáriára érkezett a kegyelmes és méltóságos Zichy Miklós gróf úr a kegyelmes és 

méltóságos Berényi Erzsébet grófnéval; azért jöttek Óbudáról erre a szent helyre, hogy fogadalmukat 

teljesítsék. Miután részt vettek a szertartáson, megebédeltek, majd kocsin hazahajtattak. Május 11-én 

Etyekről jött processzió, azután Bicskéről, egy piarista atyával, és ugyancsak ezen a napon még 

                                                             
76 Márkus Mihály 1743 és 1758 között volt zsámbéki plébános. 
77 Középkori falu volt; a török időkben elnéptelenedett, majd 1698-tó Savoyai Jenő birtoka lett. 1886-tól Budafok. 
78 A ferencesek obszerváns ágából 1619-ben önállósult szerzetesrend. Nevüket a jellegzetes csuklyájukról kapták 
(olaszul: cappuccino). 
79 Mai neve Törökbálint. 
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Ráckeresztúrról is. Május 12-én Nagykátáról jött processzió, 13-án Turáról, 16-án pedig Szécsényből és 

Bagról. 

Május 30-án processzió érkezett Kis-Turbálról80, és a csendes mise után processzióval tértek haza. Június 27-

én Óbudáról jött processzió, és a tisztelendő plébánosuk által bemutatott énekes mise után processzióval 

tértek haza. 

Július 31-én a tisztelendő commissarius generalis81 atyánk, a legszentebb Oltáriszentségről nevezett fráter 

István atya fogadta a Makkosmáriára érkező processziót; generális atyánk kíséretében volt a Nepomuki Szent 

Jánosról nevezett fráter Rudolf atya, definitor generalis és a Szentháromságról nevezett fráter Ágoston atya, 

definitor generalis. 

Augusztus 16-án tartottuk meg a makkosmáriai templom felszentelésének ünnepét, amit kegyes jelenlétével 

megtisztelt a kegyelmes és méltóságos Zichy Miklós gróf úr és felesége, a kegyelmes és méltóságos Berényi 

Erzsébet grófné. Kegyes alapítóink mellett jelen volt még a fenséges herceg úr Wolfenbüttelből,82 továbbá a 

hirmi grófnő83 és [?] gróf a hitvesével. Az énekes szentmisét a várbeli karmeliták rendfőnöke tartotta,a 

szentbeszédet pedig a szintén karmelita Callixtus atya mondta; koncelebrált még az óbudai rendházfőnök, 

fráter Alexander atya, továbbá Konstantin atya, azután a tisztelendő Hellmar János atya, budaörsi plébános 

és Graszl Bertalan, biatorbágyi plébános. Szeptember 1-jén új tornyot építtettünk, a régit pedig lebontattuk. 

1751-ben a kegyelmes gróf úr és a kegyelmes grófné egy kutat ásatott a Mária-tölgyfától mintegy  

negyedórányi távolságra, azon a helyen, amit közönségesen Felberbrunnak hívnak. 

Január 2-án a kovácsmesterrel új, aranyozott keresztet készíttettünk, és azt a templomban elhelyeztük. 

1751-ben első alkalommal tettük ki a templomunkban az Úr Jézus jászolát. 

Március 1-jén kezdtünk hozzá a majdani új templom köveinek faragásához. 2-án kigyomláltuk a telket, és 

kijelöltük az új kert helyét. 

Május 1-jén processzió jött Csepelről a tisztelendő Rafael ferences atyával, akkori káplánnal.18-án processzió 

jött Epölről a tisztelendő Schmidt atyával, remetével. 10-én Szentlászlóról és Valkóról jött processzió.18-án 

processzió jött Budakesziről a helybéli pébános, tisztelendő Schachner Henrik vezetésével. 19-én Tétényből 

jött processzió, amit Joachim obszerváns84 atya, akkori adminisztrátor vezetett. 20-án processzió jött 

Nagykátáról . 22-én processzió jött Bicskéről.  

28-án processzió jött Fűrről85, és ugyanezen a napon Técsőről (?) is. 30-án egy váci processzió jött. 29-én 

Etyekről  jött processzió a helybéli plébános, tisztelendő Schmidt atya vezetésével. 30-án Vadkertről és 

Vágról86 is jött egy-egy processzió. 31-én processzió jött Pestről. Június 1-jén Kecskemétről és Szegedről 

érkezett processzió. 

                                                             
80 Lásd a 75. számú jegyzetet! 
81 A commissarius generalis a rendtartomány élén álló atya, a definitor generalis a fő elöljáró melletti tanácsadó. 
82 Német város Alsó-Szászországban, 50-60 ezer lakossal. 
83 Hirm egy burgenlandi község Kismartontól 8 km-re, magyar neve Félszerfalva. 
84 A ferences rend azon ága, amely a regulát annak teljes szigorával meg akarta tartani. 
85 Község a mai Szlovákiában, a nyitrai kerület érsekújvári járásában. 
86 Érsekvadkert Nógrád megyei, Vág pedig Győr-Moson-Sopron megyei község. 
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Megrendeltem továbbá egy vörös színű, aranyozott új baldachint fából és a Boldogságos Szűz Mária képét 

őrző keret felújítását a baldachinhoz igazítva; magát a Szűz Mária-képet, amit ezüstözött-festett kis felhők és 

arany sugarak vesznek körül, újra színeztettem. 

Augusztus 22-én a búcsúi énekes szentmisét főtisztelendő Schachner budakeszi plébános úr mutatta be, a 

szentbeszédet pedig tisztelendő Mihály plébános atya mondta. Koncelebrált még Jácint atya, azután a szent 

Terézről nevezett Egyed atya és az Urunk színeváltozásáról nevezett Arnold atya. Kegyes  jelenlétükkel 

megtisztelték az ünnepet a kegyelmes és méltóságos Zichy Miklós gróf úr és felesége, a kegyelmes és 

méltóságos Berényi Erzsébet grófné; a szertartás végeztével megebédeltek nálunk, majd a Koháry-ezred 

néhány tisztjével a szomszédos birtokukra, Budaörsre távoztak. 28-án processzió jött Promontoriumról az 

akkori adminisztrátor, egy kapucinus atya vezetésével; ő tartotta a szentmisét és a szentbeszédet is, azután 

pedig ugyancsak processzióval tértek haza. 

December 1-jén új függönyszárnyakat készíttettem a Boldogságos Szűzanya baldachinjához egy nemes 

úrhölgy kegyes adományából. 20-án Sponsel Ferenc és a felesége,Veronika két arany forintot adományoztak 

a Boldogságos Szűzanya és a kis Jézus tiszteletére, az aranyozott ezüst sugarak felújítására. 

Ebben az évben 141 szentmisét mondtak itt. 

1752. 

Januárban gondoskodtam róla, hogy folytatódjék a kőfaragás és a faragott kövek lassankénti odaszállítása a 

majdani új templom építéséhez. 

Márciusban sövénnyel keríttettem be a területünket. 

Ebben az évben a következő processziók jöttek, különböző helyekről: 

Április 30-án processzió jött Csongrádról. Május 2-án processzió jött Jánoshidáról. 3-án processzió jött 

Promontoriumról a plébános úrral, egy kapucinus atyával. 8-án processzió jött Tétényből a plébános úrral, 

egy ferences atyával. 

10-én processzió jött Mártonkátáról87. Ugyanezen a napon processzió jött Budaörsről is, egy kapucinus 

atyával, akkori plébánossal. Szintén ezen a napon jött processzió Törökbálintról is. 11-én processzió jött 

Budakesziről a főtisztelendő Schachner plébános úr vezetésével. Ugyanezen a napon processzió jött 

Perbálról is. 13-én processzió jött Kis-Turbálról, és ugyanezen a napon Csepelről is. 

Május 9-én meglátogattak alapítóink, a kegyelmes Zichy Miklós gróf úr és felesége, a kegyelmes Berényi 

Erzsébet grófné. Kíséretükben volt a kegyelmes Budiány (Batthyány) gróf úr, azután Palásthy gróf úr és 

további négy tiszt a Pálffy- valamint a Kollowrath-ezredből. Az énekes szentmise és a nálunk elköltött ebéd 

után hazatértek. Az énekes szentmisét Alexander atya, óbudai elöljáró  tartotta. 

Július 20-án a budaörsi intéző, Rajkovics János saját költségén vett nekünk egy kis ereklyetartót a Szent 

Kereszt egy kis darabkája számára. 

Augusztus 20-án, a templombúcsúra eljött ide a kegyelmes és méltóságos Zichy Miklós gróf úr feleségével, a 

kegyelmes és méltóságos Berényi Erzsébet grófnéval; kegyes jelenlétükkel megtisztelték a szertartást, azután 

                                                             
87 Szentmártonkáta a Tápió vidékén fekszik, kb. ötezren lakják. 



46 
 

ebédeltek, és hazatértek. Az ünnepi szentmisét Schachner Henrik plébános úr mutatta be, a szentbeszédet 

pedig tisztelendő Hochnbacher Ignác, budai szerzetes mondta. 

A következő személyek mutattak be itt szentmisét: fráter Alexander atya, óbudai elöljáró és fráter Godofréd 

atya. Processzióval jöttek ide a következők: Schachner tisztelendő úr, budakeszi plébános; a tisztelendő 

plébános úr Budaörsről; a tisztelendő Graszl Bertalan Torbágyról; a tisztelendő etyeki, a tisztelendő kovácsi 

és a tisztelendő [?]kúti plébános úr; őexcellenciája, a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett fráter Konstantin 

atya, udvari káplán. 

Ezüst fogadalmi ajándékból tízet, a festettekből pedig tizenkettőz ajánlottak fel. Ebben az évben a különböző 

rendekhez tartozó szerzetes atyák és világi papok összesen száznegyvenöt szentmisét mutattak be. 

1753. 

Április 23-án processzió jött Bagról, 25-én Csepelről, 30-án pedig Epölről. 

Május 5-én processzióval érkezett a kis-turbáli plébános, tisztelendő Graszl Bertalan atya. Ugyanezen a 

napon jött a Benedek-rendi Knechtl Sebestyén, budajenői plébános. Szintén ezen a napon érkezett 

processzió Grosz-Turbálról. 28-án processzió jött Csepelről, 29-én Epölről, 30-án pedig Csongrádról. Május 5-

én még Törökbálintról, 9-én pedig Jánoshidáról jött processzió. 

Május 9-én eljött a kegyelmes Zichy Miklós gróf úr feleségével, a kegyelmes Berényi Erzsébet grófnéval. Az 

énekes mise után nálunk ebédeltek, majd hazatértek. A szentmisét fráter Alexander atya, óbudai elöljáró 

mutatta be. 

Május 12-én Perbálról jött processzió, 13-án Budaörsről, 16-án pedig Zsámbékról; ez utóbbit Márkus Mihály 

tisztelendő atya, budai kerületi esperes vezette. 19-én [?]ről jött processzió, 21-én pedig [?]ről. 

Ebben az évben valamennyi meszet hozattam az új templom építéséhez. 

24-én Abaújszolnokról [?], 28-án pedig Etyekről, Grosz-Turbálról és Tétényből érkezett processzió. 29-én 

Budaörsről, 30-án pedig Budakesziről és Mártonkátáról jött processzió. 

Június 1-jén Nagykátáról, június 2-án Kis-Turbálról jött processzió. 6-án Tardosról, 8-án Bajótról jött 

processzió. 10-én processzió jött Vácról, továbbá Jászberényből, Vajnáról, [?]ról és Lőrinckátáról. 11-én 

Úriból jött processzió a plébános úr vezetésével, és ugyanezen a napon jött processzió Bajról88 is. 

Augusztus 19-én ünnepeltük a templom búcsúját, vagyis az Angyalok Királynője patrociniumát89. Maternus 

atya, irgalmas rendi szerzetes, a pesti invalidus ház helynöke (vikárius) mondta a szentbeszédet, az ünnepi 

énekes misét pedig tisztelendő Schachner Henrik, budakeszi plébános mutatta be. 

A következő atyák vezettek processziót:először is a tisztelendő budakeszi plébános atya, azután a tisztelendő 

budaörsi, kovácsi, kis-turbáli és nagy-turbáli plébános atyák. 

Most pedig következik mindazon dolgoknak a felsorolása, amelyekkel a Szent Józsefről nevezett Szeverin 

atya,óbudai rendházunk kiváló elöljárója hivatalának ideje alatt gyarapította makkosmáriai székhelyünket, 

1753 szeptemberétől fogva. 

                                                             
88 Komárom-Esztergom megyei község Tata mellett, kb háromezren lakják. 
89 A patrónusnak/patrónának (pártfogónak) az ünnepe. 
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A kápolnába hozatott egy új, selyemből készült miseruhát; a színe aranysárga és kék, különböző virágok 

vannak beleszőve, és arany rojtok díszítik. Szeverin atya elöljárósága idején nagyjából hat ezüst és kilenc 

festett fogadalmi ajándékot ajánlottak fel; ezeken betegségektől, szerencsétlenségektől, nyavalyáktól 

szorongatott emberek láthatók, akik nehéz helyzetükben a kegyelmek tengeréhez, Máriához folyamodtak 

esdekelve, és az ő segítségét kérve szívesen tettek fogadalmat. Mária nem hagyta, hogy ezek a könyörgések 

és fogadalmak hiábavalóak legyenek, hanem mint a betegek gyógyítója és az elesettek vigasztalója (azok 

vallomása szerint, akik a felajánlásokat tették) visszaadta nekik korábbi egészségüket, és megszabadította 

őket a szorongató veszélyektől. Hogy mindez így volt, és mindezek a dolgok megtörténtek, arra pontosan 

lehet következtetni a festett fogadalmi ajándékok ábrázolásaiból; ezek még ma is megvannak. 

Mivel a kert erősen lejtett, ő az egész területet kiegyenesíttette, és beültette gyümölcsfákkal. Százhatvan 

nagyobb és százötven kis növésű fát telepített, és több közülük már az ültetés utáni második évben nagyon 

finom gyümölcsöket hozott, miközben egészen az érésig őriztük őket. 

Ezenkívül szerzett egy ingaórát is, festett tokkal. Egyháztörténelmi témájú könyvekkel gyarapította a makkosi 

könyvtárat, mégpedig Graveson90 művével, továbbá egy szentbeszéd-gyűjteménnyel is. Emellett gondosan 

figyelt a majdani kápolna építésével kapcsolatos tennivalókra is, és a munkákhoz nyolcvanegy mérő [3 

köbméter] oltani való meszet hozatott. Engedélyezte egy kicsiny házacska felhúzását, benne kis konyhával, 

körülötte kerttel, a remete Jakab testvér számára, azzal a záradékkal, hogy őutána nem jön oda senki más. 

Mindezek a dolgok akkor történtek és akkor épültek, amikor a Szent Terézről nevezett Egyed atya intézte a 

kápolna és a rezidencia ügyeit, valamint a rezidenciánkat érintő gazdasági teendőket. Miután pedig Egyed 

atyát az óbudai rendházunk elöljárójának, a Szent Józsefről nevezett Szeverin atyának az intézkedésére 1755. 

május 7-én visszahívták az óbudai rendházba, még ugyanazon a napon az Urunk színeváltozásáról nevezett 

Arnold atya követte őt a makkosmáriai rezidencia igazgatásában. Az első hetekben Gellért atyával lakott 

együtt egészen június 5-ig; ekkor Gellért atyát visszahívták az óbudai rendházba, és Ágoston atya jött a 

helyére, aki azután csaknem öt hónapig, vagyis egészen október 23-ig maradt itt segíteni. Miután a 

tartományfőnök  atya rendelkezése szerint ő Egerbe távozott, az Aberdeeni Szent Ferencről nevezett 

Fulgentius atya érkezett, aki egészen Szeverin atya óbudai elöljáróságának végéig maradt itt; életük 

egyetértésben és irgalmas szeretetben telt. 

Attól fogva, hogy Arnold atya vette át a makkosmáriai rezidencia igazgatását, elöljáró atyánk a következőkről 

gondoskodott: először is megnövelte a telkünket, széltében 18, hosszában 60 ölnyivel [34 illetve 114m], és az 

egész területet körülárkoltatta. Azután a kocsik számára építtetett egy náddal fedett deszkabódét,ennek 

hossza hat öl, szélessége négy öl [11,5m X 7,5m]. Engedélyezte, hogy a nagyobb gyümölcsfák mellé támaszul 

új karók kerüljenek. Beszerzett még egy tető nélküli, belül bőrrel borított, hamuszínre festett utazókocsit, 

azután egy sötétbarna köpenyt a szerzeteseinknek, ha útra kelnek, két nagyobb és tizennyolc kisebb 

asztalterítőt, egy tucat kést és két tucat ónból készült kanalat, hozzá  még egy merőkanalat is, szintén ónból; 

négy ágytakarót, két vánkost, egy ónból készült eszközt a kávéhoz, nyolc porcelán csészét a török kávéhoz, 

hat likőrös pohárkát, egy ónból készült edényt a konyhára és egy sótartót ugyancsak ónból. 

Mindeközben soha nem mulasztotta el, hogy gondoskodjon a szerzetesekről, ha bármire is szükségük volna. 

Az említett Szeverin atya egész óbudai elöljárósága idején minden évben egyszer, szokás szerint május 9-én 

eljöttek kegyelmes alapítóink, hogy meglátogassák a Mária-tölgyfát,és kifejezzék hódolatukat a Szűzanyának. 

Mindig nagy épülésére szolgált a népnek, hogy kegyes jelenlétükkel növelték az ünnepi szertartás fényét. 

                                                             
90 Dominikánus szerzetes (1670-ben született Avignon közelében), a párizsi egyetemen tanított teológiát. Aquinói Szent 
Tamás szövegeit magyarázta, de írt Krisztus misztériumairól és a Szentírásról is. 
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Arnold atya legfőbb és legnagyobb gondja a kút volt, amit 1757. február 9-én kezdett ásatni, nem messze a 

telkünktől, és a fúrást folytatta a következő évben 1758-ban is; már tizenhét  ölnyi [32m] mélyen voltak, de 

hiába, mert még mindig nem értek forrást.  Végül ajánlottak neki egy kútásó mestert, Seidl [?] Miklóst, aki 

ígéretet tett, hogy a munkát folytatja, és addig fog fúrni, amíg elegendő vizet nem talál. Meg kell jegyezni, 

hogy ezt a kútásó mestert sokan ismerték, és híres volt a szakmájában; ajánlották nekünk, és megígérte 

Frigyes atyának, hogy nem csak erről a kútról gondoskodik, hanem, ha szeretnénk, a ház körül bárhol fúr 

másikat, elegendő vízzel. Ennek az embernek a szavai meggyőzték Frigyes atyát, és ezért szerződést kötött 

vele, hogy 160, azaz százhatvan forintért kiássa a kutat; előlegnek három körmöci aranyat adott neki. És hogy 

könnyebben haladjon a fúrás, azért Frigyes atya egy új járatot (hétköznapi szóval Aufzugot) is csináltatott. A 

munkát szeptemberben kellett volna elkezdeni, de a kútásó mester el volt foglalva más munkákkal, és így 

csak december végén jelentkezett. Végül, amikor  Frigyes atya már nem volt itt  – ugyanis provinciális atyánk 

rendelkezése szerint novíciusmester lett, és Arnold atya követte őt a kápolna ügyeinek intézésében – , 

elhívták a mestert, és 1759. január 1-jétől egészen március 14-ig folytatódott a fúrás. Hogy megkönnyítse a 

munkát, Arnold atya beszerzett egy új dézsát és egy harminchárom öl [62m] hosszú felvonókötelet. A fúrást 

a sziklákon keresztül kellett végezni, közben szállt a kőpor, és így haladtunk januártól márciusig 23 ölnyit   

[43,5m]. De minden fáradozásunk, minden igyekezetünk és minden kiadásunk hiábavaló volt, ugyanis még a 

kútásó mester is felhagyott a reménnyel, hogy vizet találunk. Félő volt, hogy a kút romba dől, mivel már két 

és fél éve ott állt a gödör, és végül úgy határoztunk, hogy a fúrás nem folytatódik tovább; ez nagyon nagy 

veszteség volt számunkra. 

Frigyes atya az említett deszkabódé után építtetett még egy  kamrát a téli dolgok számára, ennek hosszúsága 

hat, szélessége két öl [5,5m X 1,8m]. Ebben az évben [1757] is eljöttek a kegyelmes gróf úrék, a szokott 

időpontban, május 9-én. Kápolnánk emléknapján az ünnepi beszédet a budaörsi plébános úr, főtisztelendő 

Czillich atya [budaörsi plébános] mondta, a szentmisét pedig főtisztelendő Schachner atya, budakeszi 

plébános úr mutatta be. 

1758-ban elmaradt kegyelmes uraink látogatása a Mária-tölgyfánál, ugyanis a kegyelmes vázsonykői Zichy 

Miklós gróf úr ez év február 14-én meghalt, és gyásza miatt a grófné sem zarándokolt ide. Ugyanebben az 

évben április 2-án a szerzetesi cellájából elhozták ide a Mária-tölgyfához a Boldogságos Szűzről nevezett, 

súlyos beteg Konstantin atyát; minden szentséggel ellátva április 4-én elhunyt az Úrban, április 5-én pedig 

visszavitték eltemetni. Ebben az évben kápolnánk emléknapján főtisztelendő Perl Mihály budakeszi plébános 

atya91 mondta az ünnepi beszédet, a szentmisét pedig főtisztelendő Horvát Mihály törökbálinti plébános 

atya mutatta be. 

Ebben a két esztendőben [1757-1758] 14 festett  és 5 ezüst fogadalmi ajándékot ajánlottak föl; ezenkívül egy 

kövekkel kirakott ezüst koronát és négy, tükrökkel díszített csillárt  ajánlott föl a Boldogságos Szűz Máriának 

Hek Domonkos, pozsonyi polgár. Egy komáromi polgár felajánlott egy nagy pléh gyertyatartót,egy 

nagykovácsi parasztember pedig szintén egy nagy gyertyatartót, ami ugyan vasból készült, de festett és 

aranyozott volt; ez utóbbihoz egy gyertya is tartozott, azzal a feltétellel, hogy minden szentmisén a prefáció 

után gyújtsák meg, és égjen egészen a communio utánig. Az ember ígéretet tett, hogy Isten segítségével 

örökös alapítványt kíván létrehozni azért, hogy naponta az összes misén gyújtsanak meg egy-egy hasonló 

gyertyát. 

Ebben a két esztendőben Frigyes atya beszerzett még négy új ostyaabroszt (corporale)  és egy miseinget 

(alba) is; ez utóbbira egy asszony adott pénzt. Amikor tehát 1799. október 1-jén Frigyes atyát 
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novíciusmesterré nevezték ki, ugyanezen a napon az Urunk színeváltozásáról nevezett Arnold atya jött a 

helyére az óbudai rendházunk elöljárójának, a Szent Józsefről nevezett Szeverin atyának rendelkezése 

szerint. Arnold atya egyetértésben és irgalmas szeretetben élt a Szent Leóról nevezett Theodor atyával 

egészen 1759. március 14-ig. Miután Theodor atyát Bécsbe helyezték át, Fulgentius atya érkezett segítségül, 

és maradt szeptember végéig. Akkor Máriazellbe küldték őt adományokat gyűjteni, és így három, négy vagy 

öt hetente más-más szerzetes jött, név szerint: Xavér atya, Theodosius atya, Ignác atya, Egyed atya, újra 

Fulgentius atya, aztán megint Egyed atya, és végül Agapitus atya. 

1759. május 19-én a kegyelmes grófné áhítatos szándékkal eljött a Mária-tölgyfához, és a szertartás után a 

házunkban ebédelt. Ugyanebben az évben szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén eljött a 

kegyelmes Barkóczi Ferenc egri püspök atya, és vele együtt Falvai, Klobucsiczky, Sztáray és Pálfi grófok, a 

segédkanonok és a szertartásmester. A szentmise bemutatása után a püspök atya meglátogatta a 

rezidenciánkat, majd az ebéd után Pestre távozott. 

Ebben az évben kápolnánk búcsúján az ünnepi szentbeszédet a főtisztelendő kis-turbáli plébános atya 

mondta, a szentmisét pedig a főtisztelendő Perl Mihály budakeszi plébános atya mutatta be. Ebben a három 

évben nagyjából annyi processzió jött, amennyi más években szokott. A főtisztelendő atyák és a különböző 

rendekhez tartozó szerzetesek körülbelül 297 szentmisét mutattak be. 

1759-ben kilenc festett és hat ezüst fogadalmi ajándékot ajánlottak föl. 1758. október 1-jétől 1760-ig – a 

kútásással kapcsolatos tennivalók mellett – a következőket intézte Arnold atya: a házunk szükségleteire vett 

három tehenet, és építtetett nekik egy öt öl hosszú, négy öl széles [9,5m x 7,5m] istállót. A szőlőnkbe új 

karókat tétetett, a sekrestyébe pedig beszerzett három vállkendőt (amictus) és egy karinget (roketum). 

Szerzett ezenkívül egy új teherhordó szekeret, az utazókocsihoz pedig négy új kereket. Eddig még nem volt 

említve, de meg kell jegyezni, hogy 1758-ban, Szeverin atya idejében kaptunk egy pápai levelet (breve) arról, 

hogy a kápolnánk emléknapján búcsút lehet elnyerni; ezt ki is hirdettük, most első alkalommal. 

1759.júliusától a jeles elöljárónk, a Szent Bertalanról nevezett Özséb atya fennhatóságának három éve alatt 

sok mindennel gyarapította makkosi székhelyünket. Először is szerzett egy új teherhordó kocsit, vett két 

tehenet, és nevelt öt borjút; beszerzett hét párnát és hat ágytakarót, a szőlőbe pedig háromezer karót, 

azonkívül új tőkéket is ültetett; a  sekrestyébe egy karinget (roketum) és egy új misekönyvet (missale) 

hozatott. Arnold atyának ebben a három évben, amíg a makkosi székhely ügyeit igazgatta, különböző 

szerzetes testvérek voltak segítségére, a legtöbbet Fulgentius atya. 

1762. január 28-án, Szent Ágnes földi születésnapjának ünnepén (Agnes secundo) hozzákezdett egy új kút 

fúratásához a telkünkön, és március 4-én elérték az első forrást; hogy nagyobb legyen a vízmennyiség, 

tovább folytatódott az ásás, és április 2-án sikerült egy bővizű forrást találni. Most, hogy már volt elegendő  

víz, a forrást körülfalaztatta. 

Ugyancsak 1762-ben április 20-án kimérette a területet az új templom számára, 21-én pedig elkezdődött a 

sekrestye építése és a temető kialakítása a majdani templom mellett. Pünkösd ötödik napján, vagyis június  

3-án a főtisztelendő Drávecz József atya, a veszprémi egyházmegye általános helynöke (vicarius generalis), 

fején püspöksüveggel (infula)ünnepélyesen lerakta a templom alapkövét. Ezen az eseményen jelen volt a 

kegyelmes Zichy Erzsébet grófné, több plébános, továbbá szerzetesek és világi urak, mégpedig a következők: 

Rodnyánszky József tekintetes úr, Ebert úr, pénztári prefektus; a főtisztelendő Graszl Bertalan, budakeszi 
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plébános úr92; processzióval együtt a főtisztelendő Sterk Simon, kis-turbáli plébános úr; processzióval együtt 

a főtisztelendő Horvát Mihály, törökbálinti pébános úr; és processzióval együtt a főtisztelendő plébános úr 

Hidegkútról. A szentbeszédet a kapucinus atyák prédikátora mondta, az ünnepi szentmisét pedig a 

főtisztelendő Drávecz József atya, általános püspöki helynök úr (vicarius generalis) mutatta be. Ezután a 

vikárius atya a szent keresztségben részesített egy zsidó fiatalembert, akinek a neve Eichendaller Fülöp, a 

keresztszülők pedig Voglsperger György és Raikovicsné Margit asszony voltak. A szertartás végeztével a 

kegyelmes grófné és a főtisztelendő vikárius atya, valamint az előbb említett személyek a házunkban 

ebédeltek; az asztalnál a kegyelmes grófné a jelenlévők előtt ígéretet tett, hogy saját költségén gondoskodik 

három oltárról. 

1760-ban a kápolna búcsújának ünnepén ((patrocinium) az ünnepi szentbeszédet a főtisztelendő kistorbágyi 

plébános úr mondta, az énekes szentmisét pedig a főtisztelendő törökbálinti plébános úr mutatta be. 

1761-ben a makkosi kápolna emléknapján az ünnepi szentbeszédet a főtisztelendő hidegkúti plébános úr 

mondta, az énekes szentmisét pedig a főtisztelendő budakeszi plébános úr mutatta be. 

Ebben a három évben, akár a patrocinium idején, akár az év más időszakában azok a processzió érkeztek 

hódolatukat kifejezni, amelyek más években is szoktak jönni. A főtisztelendő plébános atyák és a különböző 

rendekhez tartozó szerzetes atyák 313 szentmisét mutattak be. 12 festett és 9 ezüst fogadalmi ajándékot 

ajánlottak föl. A zarándokok különféle kegyelmekben részesültek, ahogyan az olvasható a könyv másik 

részében. 

Most pedig kizárólag azok a dolgok következnek, amikkel  a Szent Bertalanról nevezett Özséb atya, jeles 

elöljárónk gyarapította makkosi rezidenciánkat, 1762. júliusától fogva három éven át. Mindenekelőtt nagy 

gondja volt az új templom építésére: befedette cseréppel, 1765. április 14-én pedig a kegyelmes Zichy 

grófnéval együtt lerakta három oltár alapkövét. Továbbá beszerzett egy ezüstből való kelyhet, egy fehér és 

egy fekete színű miseruhát, valamint egy miseinget (alba) és két vállkendőt (amictus). Az egész telket élő 

sövénnyel keríttette be, a szőlőnket pedig többszöri átültetéssel próbálta ellenállóvá tenni a betegségekkel 

szemben. A nyájat négy üszővel és egy bakkal növelte. 

Ebben a három évben 17 ezüst és 15 festett fogadalmi ajándékot ajánlottak föl. A főtisztelendő plébános 

atyák és a különböző rendekhez tartozó szerzetes atyák a három év alatt összesen 324 szentmisét mutattak 

be, és azok a processzió jöttek, amelyek a többi években is szoktak. 

Most pedig csak azok a dolgok következnek, amikkel az Istenanyáról nevezett Engelbert atya,az óbudai 

káptalan és a makkosi székhelyünk jeles vezetője az elöljáróságának három éve alatt gyarapította 

székhelyünket, és elősegítette a templom építését, 1765. szeptemberétől fogva. Először is még abban a 

hónapban, szeptemberben 46700 téglát hozatott a sekrestye, a szentély és a crypta építésére, és az év 

végéig elkészült a templom boltozata, majd a következő év (vagyis 1766) elején megépíttette a tornyot is, 

tetővel együtt, és ennek a festése is megtörtént. Még ugyanebben az évben, júliusban, Szent Ignác ünnepén 

a koszorút is fölrakatta a szokott ünnepség keretében. Miután pedig a torony teljesen elkészült, következett 

a templom  belső vakolása és a szentély kifestése, amit Hermann testvérre bízott. A festmény a Boldogságos 

Szűz Mária mennybevételét ábrázolja, vagy inkább az Angyalok Égi Királynéját; egyébként ez a címe a 

kegyképünknek is. Szintén ebben az évben a sekrestye és az folyosó (ambitus) ablakaira vasrácsot 

szereltetett, a templom, a sekrestye, a szentély  és a folyosó ablakaira függönyt rakatott, az ablakkereteket 
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pedig lefesttette; ezzel egyidejűleg a templom ablakaira zárat tétetett. Ebben az esztendőben kezdte meg a 

főoltár és két mellékoltár építését. Végül 1767-ben mindhárom oltárt újra csináltatta márványból; az oltárok 

teljesen elkészültek, kivéve a kisebb díszítéseket. Szintén ebben az évben az egész templomot bevakolták és 

bemeszelték, a padlózat kőborítást kapott, és tölgyfából csináltatott ajtókat a templomba és a sekrestyébe 

is, a szükséges vasalással és zárakkal. A főajtót még külön fémlemezzel vonatta be, és ezt le is festették. 

Tölgyfából csináltatott egy tanítói széket (kathedra) és tizenhét további széket. Ezután készült el a templom 

homlokzata, rajta a Szentháromság-szoborral és két angyallal, akik a templom csúcsa felé fordulnak. Alattuk 

rendünk két szentje látható, jobbról Angliai János, balról Skóciai Vilmos, a bejárat fölött pedig a jelvényünk 

két angyallal. Az összes alak a homlokzaton festett kőből készült. Beszerzett továbbá egy új ezüst 

gyertyatartót és egy ezüst füstölőt (turibulum) a tömjéntartóval (navicula)együtt. Új harangtornyot 

csináltatott tölgyfából, amiben három harang van; a nagyobbik a Szentháromság tiszteletére van szentelve, a 

súlya négy mázsa, négy kiló, és a Szentháromság, valamint atyáink, János és Félix láthatók rajta; a másikat a 

Boldogságos Makkosi Szűz Mária  tiszteletére szentelték, a súlya két mázsa, tizenhárom kiló, és egyik oldalán 

a Boldogságos Szűz, a másikon pedig Boldog Simon Roxas látható; a harmadikat rendünk tiszteletére 

szentelték, két szent látható rajta, a súlya pedig egy mázsa, hét kiló. A torony négy ablakára zsalut 

csináltatott az eső és a hó ellen. A rendházban esedékes egyéb javítások mellett beszerzett tizenkét, fekete 

borjúbőrrel bevont új széket, három nagyobb asztalterítőt; emellett kényelmes, jól felszerelt hálószobát 

biztosított a női pásztornak, és teljesen megújíttatta a sövényt a telek körül. 

Ebben a három évben tíz ezüst és tizennégy festett fogadalmi ajándékot ajánlottak föl, amelyek a 

Boldogságos Szűz Máriától nyert kegyelmeket ábrázolják. A főtisztelendő plébános atyák és a különböző 

rendekhez tartozó szerzetesek ez idő alatt 310 szentmisét mutattak be kápolnánkban. Onnan jöttek 

processziók, ahonnan más években is szoktak, de 1767-ben első alkalommal jöttek Sóskútról is a plébános úr 

vezetésével. A kápolna emléknapját (patrocinium) minden évben a Szűz Mária mennybevételének 

nyolcadába eső vasárnap ünnepeltük, teljes búcsúval, énekes szentmisével, német nyelvű prédikációval és 

litániával. 

1768. május 30-án a Mathai Jánosról nevezett főtisztelendő Anzelm atya vette át az óbudai káptalan 

igazgatását, és az első pillanattól kezdve serényen munkálkodott azon, hogy a makkosi templom építése 

haladjon. Először is gondoskodott a három harang megáldásáról, és intézkedett, hogy a helyükre kerüljenek 

a toronyban. Új, aranyozott keretet csináltatott a kegyképnek; hat aranyozott gyertyatartót tétetett a 

főoltárra, és két másikat a Boldogságos Szűz elé, a táblák megvilágítására; a két mellékoltárra 

szentségházakat (tabernákulum), aranyozott és festett gyertyatartókat és ereklyetartókat tétetett, ez 

utóbbiakat ereklyékkel együtt. A folyosót a templomnál két lábnyival megemeltette [60 cm], a szentélyt és a 

sekrestyét a szükséges eszközökkel (egy nagyobb szekrénnyel, oratóriummal, ládikákkal) ellátta, és a padlót 

kővel rakatta le. Új, pedálos orgonát szerzett, gondoskodott a tanítói szék (kathedra) aranyozásáról, 

festéséről és egyéb díszítéséről; kitakaríttatta az alsó folyosót, lépcsőket kapcsolt a felső folyosóhoz, és ajtót 

készíttetett oda tölgyfából. A szerzetesek számára egy kis oltárt csináltatott. 

Anzelm atya ügyessége a Mária-kultusz előmozdításában talán abban mutatkozott meg leginkább, hogy 

miután bátran és nagyvonalúan leküzdött minden nehézséget, fölkereste püspök atyánk őkegyelmességét, 

és udvariasan felkérte őt, hogy az új templomot felszentelje, és a Boldogságos Szűz Mária kegyképét oda 

áthelyezze. A kívánság teljesült, így tehát augusztus19-én megjelent kegyelmes megyéspüspök urunk, Koller 

Ignác, Isten és az Apostoli Szentszék kegyelméből veszprémi püspök. Makkosi székhelyünkön a szokásos 

módon, az összes megszokott kellékkel végezte a szertartást: Szent Félix vértanúnak és sok más vértanúnak 

az ereklyéit, amik majd a felszentelt oltárokba kerülnek, tartókba zárta, ezeket lepecsételte, és illő módon 
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elhelyezte a régi kápolnában. A következő nap, vagyis augusztus 20-án reggel ezekről a szentekről mondta a 

zsolozsmát szerzetes közösségünk. Nyolc órakor püspök atya őkegyelmessége hozzákezdett a templom 

ünnepélyes fölszenteléséhez, és a megfelelő időben az említett vértanúk szent ereklyéit ünnepélyes 

körmenetben áthozta az új templomba. A következő személyek voltak jelen: a főtisztelendő Mildorfer 

György, veszprémi kanonok úr, a főtisztelendő kerületi alesperes atya, a püspöki szertartó, valamint a 

főtisztelendő plébános atyák Budakeszről, Turbálról, Etyekről,  Solymárról, Hidegkútról, Vörösvárról, 

Csabáról és Weindorfból93; a rendünkből is többen ott voltak, például rendi elöljáró atyánk,aztán Adrián 

atya,Richárd atya, stb. A templomnak és az oltároknak az ünnepélyes felszentelése tizenkét óra körül 

fejeződött be. 

A felszentelés napján őkegyelmessége az említett atyákkal együtt Makkosmárián költötte el az ebédet és a 

vacsorát. Augusztus 21-én azután következett a Boldogságos Szűzanya kegyképének átvitele, házfőnök 

atyánk intézkedése és püspök úr őkegyelmessége rendelkezése szerint. Nyolc órakor a régi kápolnában, a 

Boldogságos Szűzanya színe előtt kezdte a szertartást a házfőnök atya, majd ugyanitt, a Boldogságos Szűz 

színe előtt prédikált magyarul a főtisztelendő Győri László, a veszprémi káptalan és a székesegyház magyar 

nyelvű hitszónoka; ugyanekkor kint, a szabadban horvát nyelven mondott beszédet a főtisztelendő Farkas 

István, ercsi plébános atya. Mindezek végeztével a kápolnából megindult az ünnepi körmenet az új 

templomba. A kegyelmes Koller Ignác veszprémi püspök atya fogadta a Boldogságos Szűz Mária kegyképét, 

és azt egy baldachin alá helyezte. Négy rendtagunk liturgikus öltözetben a vállán vitte az új templomba, 

előttük pedig rengeteg ember haladt, szerzetesrendünk és közösségünk tagjaival, tartományfőnök atyánkkal 

(provinciális), két definitor atyával94, itteni házfőnök atyánkkal és más szerzetesekkel együtt. A kegyképet 

követte püspöki ornátusban a püspök úr őkegyelmessége és kíséretében az asszisztencia: a főtisztelendő 

plébános atyák, prelátusok, kanonokok, világi papok, szerzetes atyák és más egyházi személyek; ott volt még 

nagyon sok országnagy  és nemes, férfiak és nők egyaránt, azután az énekkar, és rajtuk kívül is hatalmas 

sokaság vett részt a körmeneten, úgyhogy hinni lehet a kegyelmes püspök atya becslésének, miszerint 

tizennégy ezren voltak itt. Így tehát az emberek nagy örvendezésétól és a Boldogságos Szűz Mária iránti 

gyengéd szeretet könnyeitől kísérve ünnepélyesen átvitték az új templomba a Boldogságos Szűz kegyképét, 

majd elhelyezték a főoltáron, a számára előkészített trónuson. Rögtön ezután püspök úr őkegyelmessége 

elkezdte a tedeumot, majd ennek elhangzása után ugyancsak a kegyelmes veszprémi püspök úr mutatta be 

az ünnepi szentmisét. A mise végeztével az új templomban főtisztelendő Mildorfer György atya, veszprémi 

kanonok mondott beszédet német nyelven, és ezzel egy időben a templomon kívül, a fák között a 

főtisztelendő perbáli plébános atya prédikált horvátul. A kegykép ünnepélyes átvitelének szertartása tizenkét 

óra körül fejeződött be, majd a rendházunkban elköltött ebéd után püspök úr őkegyelmessége Budára ment,  

és kijelölte a templomszentelésnek és ezzel együtt a templom búcsújának az évenkénti napját, ez pedig a 

Boldogságos Szűz Mária mennybevételének nyolcadába eső vasárnap lett. 

A sekrestye felszerelését a következőkkel bővítette: szerzett két új miseruhát (casula); az egyiket arany, a 

másikat ezüst rojtok díszítik; szerzett továbbá egy palástot is (pluviále), ugyanolyan anyagból, és ugyanúgy 

arany rojtokkal; ezenkívül tizenkét, fekete borjúbőrrel bevont fekete széket. Beszerzett még két takarót a 

szerzetesek számára és két tucat kisebb asztalterítőt. A telek egy részét mezőgazdasági művelésre állította át 

azért, hogy az jobban szolgálja rendházunk működését; a kutat is rendbe hozatta, hogy lehessen használni.  

Csináltatott egy új kályhát a sekrestyébe, emellett pedig új, piros ministránsruhákat szerzett, karingekkel 

együtt. Beszerzett két dobot, és megjavíttatta az elromlott hegedűt. A Boldogságos Szűz Mária kegyképének 

                                                             
93 Pilisborosjenő német neve. 
94 Tanácsadók a rendi elöljáró mellett. 
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áthelyezése utáni két évben, vagyis 1769-ben és 1770-ben a templomszentelés ünnepét a Boldogságos Szűz 

Mária mennybevételének nyolcadába eső vasárnapon tartottuk meg szentbeszédekkel, zarándoklatokkal és 

énekes szentmisékkel. 1769-ben főtisztelendő Störck [sic!] Simon, budakeszi plébános atya95 mondta a 

szentbeszédet, és főtisztelendő Plájer Imre, etyeki plébános atya vezette a körmenetet a templom körül, és 

mutatta be az ünnepi szentmisét, az asszisztenciával együtt.1770-ben főtisztelendő Mertinger József, 

budaörsi plébános atya prédikált, az énekes szentmisét pedig az előbb említett budakeszi atya mutatta be. 

Ebben a három évben [1668-1770] tizenhét ezüst és huszonöt festett fogadalmi ajándékot ajánlottak föl, és 

a szokott helyekről jöttek a processziók, bár ezek száma feltűnően csökkent; a világi papok és a különböző 

rendekhez tartozó szerzetes atyák csaknem háromszáz szentmisét mutattak be.1770-ben a Boldogságos Szűz 

Mária születésének ünnepén [Kisboldogasszony, szeptember 8.] a kegyelmes Batthyány József, kalocsai érsek 

úr mutatta be a szentmisét, egyik atyánk asszisztenciájával; a szertartás után az érsek úr Pestre ment, hogy 

ott ebédeljen.  

1771. augusztus 1-jétől a következő dolgokkal gyarapította rendházunk felszerelését elöljárónk, a Szent 

Pálról nevezett Mátyás atya: beszerzett két lovat, öt rézfazekat illetve háromlábú üstöt fedővel együtt, 

tizenkét vasfedőt, harminc darab kisebb asztalterítőt, négy tucat kést és kanalat, két merőkanalat, négy tucat 

óntányért, hat nagyobb tálat és egy ónból készült leveses tálat, továbbá két csengőt az oltárokra. 

Ebben az évben a makkosi templom szentelésének évfordulós miséje augusztus 18-án volt; a prédikációt egy 

karmelita hitszónok atya mondta, az ünnepi szentmisét pedig a főtisztelendő budaörsi plébános atya 

mutatta be. Szintén ebben az évben ajánlott föl egy új, ezüstből készült, aranyozott kelyhet és egy ezüstből 

készült, aranyozott szentségmutatót (monstrancia) a tekintetes pesti hídmester, aki emellett a papi széket 

(chatedra) is bearanyoztatta. Szerzett továbbá két diakónusi viseletet (dalmatika) gallérral (kolláre) és más 

tartozékokkal együtt, ezenkívül négy új miseinget (alba), azután négy nagyobb és húsz kisebb asztalterítőt, 

két tucat óntányért, hat nagyobb tálat, két rézfazekat, az ebédlőbe egy új asztalt, hét új ágyat a 

közösségünknek és a vendégeknek, új hámot a két lónak és egy új nyerget, a pincébe pedig hat új, egyenként 

másfél hektós, abroncsozott hordót. Emellett még az egész telek körül megújíttatta a sövényt. 

1772-ben, 1773-ban és 1774-ben, minden évben május végéig a következő dolgokat szerezte be a templom 

javára: egy ezüst gyertyatartót, egy új órát a sekrestyébe, hat új vállkendőt (amictus), két új miseinget (alba), 

egy új szentsírt és kék színű ministránsruhából kettőt. Megjavíttatta a templom tetejét és homlokzatát, és 

ugyanígy a roskadozó tornyot is, továbbá beszerzett egy fehér, egy vörös és egy kék színű miseruhát (casula). 

A templomszentelés emléknapját ebben a két évben, vagyis 1772-ben és 1773-ban szokás szerint a 

Boldogságos Szűz mennybevételének nyolcadába eső vasárnap ünnepeltük; a szentbeszédet mindkétszer 

főtisztelendő Jager Antal atya, budakeszi plébános96 mondta, az ünnepi szentmisét pedig elöljárónk, a Szent 

Pálról nevezett Mátyás atya mutatta be. Ebben a három évben 36 ezüst és 32 festett ajándékot ajánlottak 

föl, és annyi processzió jött, mint más években; templomunkban 416 szentmisét mutattak be máshonnan 

érkezett atyák. 

A ház berendezését részben bővítette, részben megjavíttatta, a következő részletezés szerint: beszerzett hat 

új, egyenként másfél akós [kb. 90 l], abroncsozott hordót, hat kádat, egy abroncsozott dézsát és két kisebb, 

abroncsozott hordót az uborkának. Két másfél akós hordót új abroncsokkal erősíttetett meg, ezenkívül pedig 

négy tucat kopott óntányért és két tucat elhasznált ónkanalat beolvasztatott és újracsináltatott. A makkosi 

                                                             
95 Sterk Simon 1766 és 1772 között volt Budakeszi plébánosa. 
96 Jager Antal 1772 és 1814 között volt Budakeszi plébánosa. 
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rendházunknak adományozott egy új paténát  ónból, négy új ivócsészét ugyancsak ónból, hét kis korsót, 

szintén ónból, továbbá három új sótartót és hat új porcelán csészét a kávéhoz. Két új kádat készíttetett 

keményfából, egyet pedig fenyőből; két új  lajtot97, egy kétszáz és egy százhúsz literest; egy új nyársat a 

konyhába, egy új kézimalmot a gabona megőrléséhez és három éjjeliedényt; a régi pincére új ajtót, a kútra 

pedig két új kereket; három puttonyt a mustkéregetéshez és egy új ládát a liszt tárolására. A szentélyben 

elhelyezett három új és egy már korábban vásárolt kályhát. Beszerzett tizennyolc új zsákot, a kocsisnak pedig 

egy köpenyt, egy párnát és két takarót; hat vánkost újra áthúzatott, és egy-egy kast szerzett a két 

utazókocsira; szerzett még két rézfazekat, egy tálat ugyancsak rézből és egy új lótakarót; a teherhordó kocsit 

annyiszor javíttatta meg, ahányszor szükséges volt. Rendbe hozatta a két utazóládát, a rézből készült konyhai 

eszközöket pedig ónnal bevonatta. Amikor csak szükség volt rá, mindig hívatta a környékbeli orvosokat a 

szerzetesek ellátására; mindig gondja volt arra, hogy a ministráns fiúk öltözete rendben legyen, és hogy a 

hangszereket megjavíttassa. 

Nagy mennyiségben szerzett homokot, 3 köböl [kb. 20,5 köbméter] követ faragtatott, és hozatott öt 

kemencét a ház igényeire; kitisztíttatta a területet, és az előbbi anyagok felhasználásával egy csatornát 

csináltatott, mely a telken kívül vezet, úgyhogy ezután nem lesz már szükség az árnyékszékek ürítésére. 

Zsindellyel fedette be a folyosó elülső részét, továbbá beszerezte a következő bútorokat: egy almáriumot  a 

rendházban lévő takarók  tárolására, egyet-egyet pedig a konyhába, az éléskamrába és az ebédlőbe, 

ezenkívül egy asztalt a házba és egy kisebb asztalt a sekrestyébe. A kertbe 28 kisebb gyümölcsfát telepített, a 

telkünket övező sövényt pedig mindig rendbe hozatta, amikor csak szükség volt rá. Ez idő alatt a ház 

felszerelését hat új pokróccal, valamint hat pléhtányérral és hat pléhkanállal gyarapította. Megjavíttatta az 

állatok itatására szolgáló vízvezetéket és a makkosi rendház tetőzetét, új lépcsőt csináltatott a sekrestyéhez, 

két fából való kaput a kertbe, továbbá rendbe hozatta mindkét istállót. Szerzett még tizenkét új, borjúbőrrel 

bevont széket, csináltatott egy kis kőépítményt a palántázáshoz, és rendbe hozatta a remetelakhoz vezető 

lépcsőt. Szerzett egy lovat az öszvércsikójával együtt, és rendbe hozatta a telkünk körüli sövényt.    

+  1773.december 10-én, életének 33. évében Makkosmárián elhunyt a Jézusról nevezett Teofil atya, és 

szent békében nyugszik az A oszlop 1. jelzete alatt. 

+ 1774. június 25-én, életének 68. évében elhunyt Traub Cecília, a makkosi egyházfi hitvese. A máriazelli 

elöljáró, a  Szent Pálról nevezett Máté atya temette őt, és most szent békében nyugszik a B oszlop 5. jelzete 

alatt. 

1774. 

Ez év július 13-án kapta meg elöljárói kinevezését a Szent Félixről nevezett Ambrus atya, és  néhány nappal 

később el is ment Veszprémbe, hogy megszerezze a gyóntatói joghatóságot98; ezt meg is kapta, azzal a 

felhatalmazással együtt, hogy e gyóntatói jogot azokra a szerzetes testvérekre is átruházhatja, akik az ő 

elöljárósága idején érkeznek ide; sőt, minden, Makkosmáriára érkező testvérünkre átruházhatja a feloldozás 

                                                             
97 A lajt hosszúkás hordó, amiben folyadékot vagy akár mást is lehetett tárolni vagy szállítani.  
98 iurisdictio – gyóntatói joghatóság, gyóntatói felhatalmazás; eszerint a bűnök alól való feloldozás érvényességének az 
a feltétele, hogy a gyóntatónak a papszentelésben kapott rendi hatalmon kívül joghatósággal is kell rendelkeznie. 
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jogát még a fenntartott bűnökre99 is. Amíg ő vezette a makkosi rendházat, gondoskodott mindenről, ami 

szükséges volt, a következők szerint: először is a telek körül rendbe hozatta az árkot és a sövényt, a templom 

melletti felső folyosó padlózatát pedig kőlapokkal boríttatta. Csináltatott egy új cibóriumot100 ezüstből (egész 

pontosan a felajánlott ezüst tárgyakból), azt bearanyoztatta, és saját költségén csináltatott hozzá egy 

köpenyt (mantella).                 

Ebben az évben a templomszentelés ünnepén a szentbeszédet a fogolykiváltó sarutlan trinitárius rend 

hitszónoka, Jenő atya mondta, az ünnepi szentmisét pedig főtisztelendő Jager Antal, budakeszi plébános 

atya101 mutatta be.  

1775-ben vörös selyemből készíttetett egy baldachint, díszítésül pedig ezüst bojtokat és függőket tétetett rá. 

Szerzett egy nagy láncot a kerekek lekötésére, két másikat pedig a szekerekre, ezenkívül pedig megjavíttatta 

a szekeret és a hámokat. Ebben az évben a templomszentelés ünnepén a szentbeszédet főtisztelendő Nisák 

Lipót, kovácsi plébános atya mondta, az ünnepi szentmisét pedig főtisztelendő Plajer Imre, etyeki plébános 

atya mutatta be.  

+ 1775. október 18-án Makkosmárián az Úrban elhunyt a Szeplőtelen fogantatásról nevezett Richárd 

atya,és szent békességben nyugszik az A oszlop 2. jelzete alatt. 

Házfőnök atyánk szerzett még tíz új ágyneműt is, mert a régiek tönkrementek Richárd atya betegsége alatt, 

továbbá három új takarót a vendégek számára, hat párnára pedig új huzatot. Megjavíttatta a ház tetőzetét, 

és beszerzett négy új kereket a teherszállító kocsira, hozzá pedig új szánt is. A kúthoz csináltatott egy új 

vályút az állatok itatására. 

És végül ez év december 19-én eljött hozzánk főtisztelendő Tomichich János atya, a veszprémi székesegyház 

kanonokja, a budai kerület alesperese, és a nagyméltóságú tanácsnak valamint a káptalani főhelytartónak (a 

legfőbb földi hatalom megbízottjának) a rendelete alapján vizsgálatot tartott a makkosi házban házfőnökünk, 

Ambrus atya kíséretében, ahogyan azt a következő aláírások mutatják: 

„A nagyméltóságú királyi helytartótanács kegyes kívánságának valamint a veszprémi káptalani 

főhelytartónknak (mint a legfőbb földi hatalom megbízottjának) rendelete alapján 1775. december 19-én a 

trinitárius atyáknak ezt a tiszteletreméltó házát meglátogatta Tomichich János, a veszprémi székesegyház 

kanonokja, érdi plébános, kerületi alesperes.” 

                                        Sajátkezű aláírások, pecséttel megerősítve:  Tomichich János 

                                                                                                             Jáger Antal, budakeszi plébános 

                                                                                                             A Félixről nevezett Ambrus testvér, 

                                                                                       a máriazelli káptalan által Óbudára kinevezett házfőnök  

 

                                                             
99 casus reservati – fenntartott bűnök; ezek alól nem oldozhat fel akármelyik pap, aki a felszenteléskor megkapta a 
gyóntatói felhatalmazást. 
100 Az oltáriszentség őrzésére szolgáló, fedhető kehely. 
101 Lásd a 96. számú jegyzetet! 
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1776-ban beszerzett a sekrestyébe két miseinget (alba) és egy karinget (roketum). Ebben az évben a 

templomszentelés ünnepén a szentbeszédet tisztelendő Ludoviczky Ádám, budavári csillagkeresztes atya102 

mondta, az ünnepi szentmisét pedig főtisztelendő Eberle Sebestyén Bálint, szintén vörös-csillagkeresztes 

atya, a budavári Szent Zsigmond prépostság elöljárója mutatta be.  

Ebben az utolsó három évben itt a makkosi templomunkban 329 szentmisét mutattak be különböző 

tisztelendő atyák és főtisztelendő plébános atyák, valamint különböző szerzetesrendek papjai. E három 

évben tizenegy ezüst fogadalmi ajándékot ajánlottak föl, ezenkívül két tallért, egy ezüst gyűrűt, huszonegy 

fogadalmi képet és egy fából készült lábat. Ambrus atya végig a három év alatt gondosan törődött a 

szerzetesekkel, hogy minden, amire szükségük van, meglegyen. Hozzájárult egy új temetkezési hely 

kialakításához, és ugyanígy ahhoz is, hogy a sekrestye mögött a réten huszonnyolc gyümölcsfát ültessenek.  

1777. 

Ez év május 19-én a Szent Antalról nevezett András atya megkapta a makkosmáriai házfőnöki megbízást, és 

néhány nappal később Veszprémbe ment, hogy megszerezze a gyóntatói joghatóságot103. Ezt meg is kapta 

minden olyan rendtársa számára, akiket Makkosmáriára helyez, azzal, hogy még a fenntartott bűnökre is104 

megadhatják a feloldozást. 

Amikor pedig ez év augusztus 20-án megalakult az új, székesfehérvári egyházmegye, amelyhez Makkosmária 

is tartozik, akkor házfőnök atyánk ismét elment, ezúttal az új, székesfehérvári püspökhöz, hogy a szerzetes 

atyák számára megszerezze a gyóntatói joghatóságot; ezt sikerült is kieszközölnie mindenki számára, még a 

fenntartott bűnökre is, de csupán egy évre. 1779-ben a püspök szűkítette ezt a gyóntatói joghatóságot, ami 

eddig az összes, Makkosmáriára helyezett szerzetesre vonatkozott, és csupán két papra korlátozta.  

Vezetésének első évében makkosmáriai házfőnök atyánk új ablaktáblákat csináltatott a hálószobákba, új 

kályhát a személyzet szobájába, vasajtót az összes kályhára és vaszárakat a templom melletti folyosó 

ablakaira. A templom és a folyosó ajtajaira vas- illetve fareteszeket rakatott, és ugyanakkor a folyosó ajtóit 

megerősíttette. Makkosi templomunk felszentelésének évfordulóját ebben az esztendőben augusztus 17-én, 

a Boldogságos Szűz Mária mennybe vételének nyolcadába eső vasárnap ünnepeltük. Az ünnepi 

szentbeszédet a domonkos atyák hitszónoka mondta, és a szentmisét is a pesti domonkosok közül a 

főtisztelendő prior atya mutatta be. 

1778.   

 Ebben az évben házfőnök atyánk új zsindellyel fedette be a remetelakot és a személyzet szobáját, továbbá 

beszerzett egy új prést, a kocsit pedig új keresztgerendával erősítette meg. Ugyancsak új tetővel látta el a 

tehénistállót. Megnagyobbította az ebédlőt, és beszerzett egy új, tizenhárom regiszteres pedálos orgonát az 

összes tartozékával együtt. Az orgona mellé mindkét oldalról korlátot csináltatott fából, ahogyan az 

oratórium ablakára is. Beszerzett egy új miseruhát (casula) és egy új misekönyvet (missale) is. Az örök 

búcsúról szóló két bullát kifüggesztette, ahogy a templomban látható. Ebben az évben augusztus 16-án 

                                                             
102 Szent Zsigmond az 5. században élt burgundiai király, vértanú. Prágában lévő ereklyéit a magyar Zsigmond király 
Nagyváradra hozatta, tiszteletére pedig kápolnát emeltetett, és prépostságot alapított Buda várában. A török időkben 
ez mecset volt, de 1698 után újra prépostság lett. 1720 és 1882 között a vörös-csillagkeresztes uraké.  
103 Lásd a 98. számú jegyzetet! 
104 Lásd a 99. számú jegyzetet! 
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ünnepeltük a templombúcsút; a szentbeszédet a szervita hitszónok atya mondta, az ünnepi szentmisét pedig 

a főtisztelendő prior atya mutatta be ugyancsak a szervita rendből. 

1779-ben egy-egy szentségházat (tabernákulum) tétetett a két mellékoltárra, a főoltárra pedig egy új 

Szentháromság-képet. A konyhai felszereléshez négy tucat óntányért, tíz nagyobb óntálat és 24 kanalat, 

továbbá két nagyobb és 24 kisebb asztalterítőt szerzett, a kúthoz pedig új láncot és két kereket, valamint két 

új, megvasalt vödröt a víz kimerésére. Beszerzett még egy új, bőrfedeles utazókocsit, a teherhordó kocsihoz 

pedig négy új hámot és egy nyerget. Megfaragtatott 30 öl [80-100 köbméter] követ, és beoltatott 12 mérő 

[kb. 500 kg] meszet. Ebben az évben augusztus 22-én ünnepeltük a templom búcsúját; a szentbeszédet a 

várbeli ferences atyák hitszónoka mondta, az ünnepi szentmisét pedig egy szintén a várból való ferences atya 

mutatta be. 

Ebben a három évben 10 ezüstből való és 16 festett fogadalmi ajándékot ajánlottak fel. A különböző 

főtisztelendő plébános atyák és más papok, továbbá a különböző rendekből való szerzetes atyák összesen 

több, mint 420 szentmisét mutattak be.  

1778 júliusában eljött hódolatát leróni Magyarország prímása, főméltóságos Batthyány József bíboros úr105, 

majd a szertartás után visszatért Budára. Fogadalmának teljesítéseképpen mondott itt szentmisét 1777-ben 

és ugyanígy 1778-ban is főtisztelendő Würth Antal atya, ahogyan azt tanúsítja a följegyzés a bemutatott 

misék könyvében. 1779. május 10-én a méltóságos Somogyi Dániel főtisztelendő úr, pannonhalmi főapát 

mutatott be szentmisét a főoltárnál.  

1780. 

Ez év május 10-én a Szent Antalról nevezett András atya, óbudai elöljáró kapott megbízást a makkosi ház 

vezetésére; segítőként tartományfőnökünk, a Szentháromságról nevezett Rupert atya 1780. május 6-án kelt 

megbízólevelében az Urunk színeváltozásáról nevezett Arnold atyát nevezte ki adminisztrátornak, minden 

szükséges jogkörrel felruházva őt. 

Hogy könnyebben lehessen kimerni a vizet a kútból, házfőnök atyánk egy új, kerekes szerkezetet csináltatott 

a szükséges tartozékokkal együtt. Továbbá elfogadta a budakeszi Holl Mátyás bányászmesternek és 

feleségének, Holl Évának 150 forint értékű adományát, egy kilenc kilós ezüst gyertyatartót. Beszerzett még 

három új, szép selyemanyagból készült miseruhát (casula): az egyik zöld, a másik kettő pedig fehér, és ez 

utóbbiakat középen virágok díszítik, mégpedig az egyiket zöld alapon piros, a másikat pedig sárga alapon 

fehér virágok. 

Ebben az esztendőben augusztus 20-án ünnepeltük a templom búcsúját. A szentbeszédet a várbeli ferences 

atyák hitszónoka mondta, az ünnepi szentmisét pedig egy főtisztelendő tanító atya mutatta be.  

Az atya ebben az évben is 60-90 köbméternyi fát (25 orgia) vett a ház számára. 

 

 

 

                                                             
105 Batthyány József (1727-1799) a magyarországi barokk művészet egyik legjelentősebb mecénása volt. 1776-ban lett 
esztergomi érsek, 1780-ban pedig bíboros. 
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1781. 

Elöljárónknak, a Szent Antalról nevezett András atyának a makkosi  templom iránti atyai gondoskodása 

ebben az évben is megmutatkozott: az első tornyot ugyanis, aminek a zsindelytetőzete már odvas volt az idő 

viszontagságai és a madarak támadásai miatt , bádoglemezekkel befedette, és hogy tartósabb legyen, a 

lemezek festéséről is intézkedett. Mindezt azért, nehogy a torony belső szerkezete nagyobb kárt szenvedjen.  

Ugyanebben az évben az ő hozzájárulásával lett megfaragva mintegy 75-100 köbméternyi kő (30 orgia) a 

majdani épülethez, ezenkívül pedig rendbe hozatta a több helyen megrongálódott sövénykerítést a telkünk 

körül. A szőlőben lévő kutat is teljesen kitisztíttatta, a víz kiemelésére pedig egy új oszlopot állíttatott a 

szükséges tartozékokkal együtt, továbbá beszerzett 60-90 köbméternyi fát (25 orgia). 

Ebben az évben augusztus 19-én tartottuk  a templomszentelés ünnepét; a szentbeszédet Erasmus atya, 

karmelita hitszónok mondta, az ünnepi szentmisét pedig a főtisztelendő karmelita rendfőnök atya (superior) 

mutatta be. 

1782. 

Traub János, a Makkosmáriát övező hódolat és tisztelet kezdeményezője és előmozdítója ez év február 24-

én, 68 évesen elhunyt az Úrban, és a B oszlop 4. jelzete alatt nyugszik szent békességben. A kriptánkban való 

eltemetését elöljárónk, a Szent Antalról nevezett András atya engedélyezte, és a Legszentebb 

Oltáriszentségről nevezett házfőnök atyánk végezte. 

Ebben az évben elöljáró atyánk beszerzett egy új teherszállító kocsit a szükséges vasalással megerősítve, 

továbbá egy miseinget és a főoltárra egy oltárterítőt. 

Ebben az évben augusztus18-án tartottuk a templombúcsú ünnepét; a szentbeszédet főtisztelendő  Buchner  

József, volt jezsuita atya mondta, a szentmisét pedig főtisztelendő Richárd atya, vízivárosi plébános, volt 

jezsuita mutatta be. 

Az utolsó három évben 14 ezüst és 16 festett fogadalmi ajándékot ajánlottak föl, és négyszáznál is több 

szentmisét mutattak be különböző világi és szerzetes papok, főtisztelendő atyák. 

 

[A kézirat 58. oldalától a 67. oldal közepéig német nyelvű szöveg van, benne csodálatos gyógyulások 

leírása. Ezek többsége bekerült a Parthenium nemus összeállításába is. A fordítás Bednárik János 

munkája.] 

Feljegyzése 

azoknak a kegyelmeknek, amelyekben a gondoktól terhelt zarándokok a kegyelemmel teljes máriamakki 

Istenanyánál részesültek. 

 

[A szöveg mellett függőlegesen a betegség megjelölése latinul:] Nyomorodás 

Az 1747. évben, augusztus 15-én járt itt Gellmayer Erzsébet (lakik Versecen, nem messze Temesvártól) egy 

nagyon szerencsétlen betegségtől terhelve, ugyanis az egész testében úgy össze volt nyomorodva, hogy 
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elmondása szerint egyik végtagját sem tudta használni. Ennek utána nagy bizalommal keresett segítséget a 

Boldogságos Makkosi Szűzanyánál, és megfogadta: ha visszanyeri korábbi egészségét, akkor az ő tiszteletére 

felkeresi ezt a kegyhelyet, ahol a szentgyónás és a szentáldozás elvégzésével lerója hálatelt köszönetét. 

Alighogy szívében megszületett ez a jó szándékból fakadó ígéret, szinte ugyanabban a pillanatban 

visszanyerte tagjainak korábbi egészségét. Miután lerótta háláját, és véghezvitte az áldozatát, szóban 

mondta el az esetet, és azt esküvel is megerősítette egyszer s mindenkorra. 

[A szöveg mellett függőlegesen latinul:] Golyó okozta sérülés csodálatosan meggyógyul 

1749. április 12-én járt itt a jeles Károly-ezredből egy egyszerű ember, a nyitrai születésű Pekár András. 

Súlyosan megsebesült a csatatéren: egy lövés teljesen szétroncsolta a kezét, és a csontokat is összetörte, 

úgyhogy egyetlen ujját és a kezét sem tudta használni. Saját elmondása szerint két évig volt Bécsben, a 

spanyol kórházban, hogy ott meggyógyítsák. Már mindent megpróbáltak, de mégsem remélhetett semmi 

segítséget; a felcserek és a doktorok azt mondták neki, hogy nincs gyógymód, amivel a sérülését meg tudnák 

gyógyítani, ezt már magával kell vinnie a sírba. Végül Pestre küldték, az úgynevezett Invalidus-házba106. Mivel 

azonban nem bízott már az evilági segítségben, a Boldogságos Makkosi Istenanyába helyezte a bizalmát, 

azzal az ígérettel, hogy Mária tiszteletére 15 alkalommal keresi fel a kegyhelyet, ha visszakapja korábbi 

egészségét. Elkezdte teljesíteni ezt a jó vállalását, és amikor harmadik alkalommal látogatta meg a 

kegyhelyet, az átváltoztatás alatt kimondhatatlan fájdalmat érzett a kezében, olyannyira, hogy a nagy 

fájdalom és az őt kerülgető eszméletvesztés miatt ki kellett mennie a templomból. Fogalma sem volt arról, 

hogy mi történik, és hogy mit jelent ez az egész. Levette hát a kötést, és csodálkozva látta, hogy a seb 

teljesen begyógyult, és az összezúzott csont szilánkjai a kezében hevernek. Ettől az órától kezdve tökéletesen 

tudta használni az ujjait és a kezét. Ezt minden jelenlévő szemtanú megerősítette előttem, és eskü alatt 

maga az érintett is, bajtársával, Paul Nigrinivel, a jeles Festetich-ezred tisztjével együtt. 

[A szöveg mellett függőlegesen a betegség megjelölése latinul:] Néma 

1750-ben egy Bajacki József nevű ember teljességgel elveszítette a beszélőképességét, és állítása szerint 

egyetlen szót sem tudott kimondani. Gondos édesanyja a Makkosi Szűz Máriába helyezte bizalmát, és elvitte 

fiát Máriamakkra, fogadalom kíséretében; amint a kegyhelyre értek, azt kérte, engedjék meg neki, hogy 

fiával együtt kifejezhesse áhítatát annál a Tölgyfánál, ahol a kegyes Anya lakást vett magának. Ez meg is 

történt, és Mária közbenjárására a fiú 14 napon belül visszanyerte a beszélőképességét. Mindezt az anya és a 

fiú is megerősítette. 

[A szöveg mellett függőlegesen a betegség megjelölése latinul:] Nyomorodás  

Az 1752. évben történt, hogy egy hétéves fiú, Bosity Márk érkezett Máriamakkra; az egész testét 

izomsorvadás sújtotta, annyira, hogy szegény gyermek a testének egyetlen tagját sem tudta használni, 

úgyhogy apjának és anyjának kellett emelgetni és lefektetni őt, és nagy vesződséggel mozgatni a fiú 

használhatatlan végtagjait. Mivel nem volt semmilyen gyógymód, ami segíthetett volna szegény 

gyermekükön, a szülők elhatározták, hogy nagy bizalommal elviszik őt Máriamakkra. Odavitték a fiút Mária 

elé, azzal a szándékkal, hogy nagy hálával adóznak majd a Boldogságos Szűzanyának, ha közbenjárására a 

gyermek visszanyeri korábbi egészségét. Röviddel ezután újra elhozták a fiút Máriamakkra, és ő most már a 

szülei segítsége nélkül járta körül az oltárt. Szegény édesanyja teljes bizalommal kért, hogy adjak neki a 

lámpa olajából, ami az Istenanya képe előtt ég, hogy azzal kenhesse meg a gyermeket. Ezt meg is kapta, és 

                                                             
106 Lásd a 48. számú jegyzetet! 
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amikor harmadik alkalommal végezték a zarándokutat, a fiát már épen és egészségesen hozta magával; 

szentmisét mondatott, és áldozatot ajánlott föl, így rótta le alázatos háláját az Istenanya előtt. A gyermek 

Szentendrén, a Budától háromórányi távolságra fekvő településen született; édesapját Györgynek, anyját 

Máriának hívják. Az előbbi történetről minden itt volt egyházi és világi személy bármikor tanúságot tehet, 

mivel saját szemükkel látták ezt a csodát. 

Ugyancsak az 1753. évben jött ide egy asszony Pestről [bizonytalan olvasat – a bejegyzés ennyiből áll, nem 

folytatódik] 

[A szöveg mellett függőlegesen a betegség megjelölése latinul:] Epilepszia 

1753-ban volt itt egy Tót János nevű ember a feleségével, Muharay Máriával együtt. Az Isten megáldotta 

őket egy fiúgyermekkel, aki a György nevet kapta, és aki szegény eskórban [vagyis epilepsziában – a ford.] 

szenvedett. A szülők, reményüket vesztve minden evilági segítségben, fogadalmat tettek, hogy elviszik a 

gyermeket Máriamakkra, és nagy alázattal adnak hálát Máriának, ha szegény kigyógyul ebből a súlyos 

betegségből. A fogadalom megtétele után el is jöttek ide a kegyhelyre, és azt kérték, hadd kapjanak valamit a 

Tölgyfából; ezt meg is kapták, és abból a makkból adtak valamennyit a fiúnak. Mária közbenjárására a 

szegény gyermeket egy fél éven belül elhagyta a betegség, és teljesen visszanyerte korábbi egészségét. 

Ezután nagy hálával mondtak köszönetet Máriának. 

[A szöveg mellett függőlegesen a baj megjelölése latinul:] Kés ejtette sebesülés 

1753. Kertzel Ferenc Kecskemétről. A farsangi időben markolatig döftek egy kést a hasába. Ekkor ez az ittas 

személy hatalmas fájdalmak közepette fogadalmat tett, hogy elzarándokol Máriamakkra, mert abban 

reménykedett, hogy Mária közbenjárására visszanyeri korábbi egészségét. Így is történt; a jó gondolat 

megfogant, és a férfi sebei emberi segítség nélkül két napon belül teljesen begyógyultak. Ő pedig 

megtartotta a zarándoklatot, lerótta áldozatát és háláját, majd mindezt élőszóval beszélte el nekünk. 

[A szöveg mellett függőlegesen a baj megjelölése latinul:] Néma  

A kecskeméti Kelemen Judit három teljes éven át volt megfosztva a beszéd képességétől. A zarándoklat 

megfogadása és megtétele után azonban újra meg tudott szólalni, és ezt a Mária közbenjárására történt 

kegyelmet már élőszóban mondta el nekünk. 

[A szöveg mellett függőlegesen a baj megjelölése latinul:] Szemfájás meggyógyul 

Az 1753. évben Herman Éliás köszörűs személyesen tett vallomást arról, hogy amikor nagy szemfájdalmai 

voltak, és semmi sem segített, akkor fogadalmat tett, hogy Máriamakkon és az óhelyen [und altorten – 

bizonytalan értelmezés] misét mondat. Vallomása szerint attól a pillanattól kezdve elhagyták a fájdalmak, és 

teljesen egészséges lett. 

[A szöveg mellett függőlegesen a baj megjelölése latinul:] Fekélyes és sebes láb 

1753-ban történt a következő eset egy katona feleségével, aki a pesti invalidusok házában feküdt, és a lábát 

szörnyű sebek borították. Mindenféle gyógymódot és orvosságot kipróbáltak már, de nem érzett javulást, és 

már nem is remélhetett segítséget. A felcserek és az orvosok győzködték, hogy hagyja levágatni a lábát, ha 

meg akarja menteni az életét, de ő semmiképpen sem akart ebbe beletörődni; elhatározta, hogy inkább 

meghal, minthogy ezt megengedje. Fogadalmat tett a Makkosi Istenanyának, és attól az órától kezdve 

enyhültek a fájdalmai, és gyógyulni kezdett a lába. Néhány nap elteltével már képes volt arra, hogy 
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gyalogosan tegye meg a zarándoklatot, és Mária közbenjárására visszanyerte az egészségét. Minderről ő 

maga tett tanúvallomást előttünk élőszóban, a háláját pedig ezerszeresen lerótta a Boldogságos Istenanya 

előtt. Az asszony neve Papaneck Anna Mária. 

[A német nyelvű feljegyzéseknek itt vége, a 67. oldal közepétől ismét latinul folytatódik a szöveg, 1757-es 

évszámmal.] 

 

1757.Egy Setét  Éva nevű ácsi asszony elmondta, hogy már hosszabb ideje gyötörte őt a láz, és fogadalmat 

tett a Makkosi Szűz Máriának, hogy ha attól megszabadul, akkor egy kárpitot fog hozni a Boldogságos 

Szűzanyának. Amint  megtette ezt a fogadalmat, minden egyéb segédeszköz nélkül megszabadult a láztól, és 

végül, erejét visszanyerve eljött a Makkosi Szűz Máriához, és teljesítette azt, amire a fogadalma kötelezte. 

Édesanyja – ő egyben tanú is volt -, valamint Arnold atya és Jakab testvér jelenlétében beszélte el, hogy így 

történt az eset. 

1758.Egy Polyák Mihály nevű, epilepsziában szenvedő fiúcskát a szülei (név szerint Polyák György és Polyák 

Katalin, dunaföldvári lakosok) a Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlottak, és szentmisét mondattak érte . A 

fogadalom teljesítése után a fiú egyszer s mindenkorra megszabadult ettől a súlyos bajától, úgy, hogy 

semmiféle egyéb orvosságot nem használt. A szülők szóban tettek vallomást arról, hogy az eset így történt; 

tanúként jelen volt az ugyancsak földvári lakos Nagy Ádám, részünkről pedig Arnold atya, Jakab testvér és 

Traub János egyházfi. 

1758.Kész Mátyás, esztergomi lakos csaknem fél éven át egyik szemére sem látott; a Makkosi Szűz Mária 

oltalmába ajánlotta magát, és a hódolatát ugyanott rögtön ki is akarta mutatni. Ahogy ez megtörtént, és 

teljesítette fogadalmát, visszanyerte korábbi látását. Hogy mindez így volt, azt szóbeli vallomással erősítette 

meg; részünkről Arnold atya, Jakab testvér és Traub János egyházfi voltak jelen. 

1759.Fasko István, Kirva-pusztai lakos, vadász az apácák birtokán107 egy szentmisét mondatott, és a Makkosi 

Szűz Mária oltalmába ajánlotta kisfiát, az ötéves Jánoskát, aki már három éve havonta egyszer, és időnként 

kétszer is szenvedett az epilepsziától. Hogy a Boldogságos Szűz Mária segítségével, minden más orvosság 

nélkül megszabadult ettől a betegségtől, arról a szülők vallomást tettek Arnold atya, Jakab testvér és Traub 

János egyházfi jelenlétében. Az említett fiú édesanyja Bratkovics Mária. 

1760-ban történt, hogy Fritz Károly és felesége, Fritz Margit, komáromi lakosok a Makkosi Szűz Mária 

oltalmába ajánlották gyermekeiket (a nyolcéves Jakabot, aki mindkét szemére, az ötéves Károlyt, aki egyik 

szemére volt vak, továbbá a tizennégy éves Gertrudot, aki teljesen süket volt), ugyanis korábban sok éven át 

próbálkoztak különféle orvosságokkal, de hasztalan. A szülők tehát felkeresték a Boldogságos Makkosi Szűz 

Máriát, és teljesítették fogadalmukat. Mikor hazaértek, mindhárom gyermeküket egészségben találták: a fiúk 

visszanyerték látásukat, a leány pedig a hallását. A szülők Arnold atya, Jakab testvér és Traub János 

jelenlétében tettek vallomást arról, hogy az eset így történt. 

1761-ben történt, hogy a Jászberényben lakó Barát Katalin, aki már néhány éve vak volt, a Makkosi Szűz 

Mária oltalmába ajánlotta magát. Több éven keresztül rendre elzarándokolt oda, és végül a nevezett évben, 

                                                             
107A Komárom-Esztergom megyében lévő község neve 1936-ig volt Kirva (németül Kirwall), azóta Máriahalom. 1273-tól 
a török hódoltságig az óbudai apácáké volt, majd a törökök kiűzése után a klarissza apácák birtoka lett egészen a rend 
1782-es feloszlatásáig. 
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míg haladt társaival a fogadalmát teljesíteni, a hegyről lefelé ereszkedve a kápolna fölött lassanként látni 

kezdte a zöldellő fákat és réteket. Kísérője és a többi zarándok is elámult, hogy így elmesélte nekik mindazt, 

ami a szemei elé tárult. Végül, miután lerótta hódolatát, teljesen helyrejött a korábbi látása. Mindezt saját 

szóbeli vallomásában közölte Tót Ferencz és más, ugyancsak jászberényi lakosok tanúskodása mellett; az 

elmondottaknak tanúja volt Arnold atya, Jakab testvér és Traub János egyházfi. 

1761-ben történt, hogy a Bicskén élő Gruber Katalinnak, egy katona feleségének a torkán megakadt egy 

csontdarabka, amit se lenyelni, se kiköpni nem tudott. Harminchat órán keresztül így szenvedett félholtan - a 

csont megakadva a torkán, a gégéje görcsben – miközben egész idő alatt próbálkoztak a lehetséges 

gyógymódokkal, de mindhiába. Végül, mikor már minden emberi segítség csődöt mondott, a Boldogságos 

Makkosi Szűz Máriára bízta magát azzal a felajánlással, hogy szentmisét mondat, és elzarándokol hozzá 

hódolatát leróni; és amint megtette ezt a fogadalmát, a csontdarabka lassacskán kezdett lecsúszni a 

gyomrába. Így szól a vallomása, amit a férje, valamint Arnold atya, Jakab testvér és az egyházfi előtt tett. 

Továbbá: egy pesti aranyműves, Kremsiger úr a Boldogságos Makkosi Szűz Máriára bízta három gyermekét, 

akiket valamilyen súlyos nyavalya támadott meg (hogy ez mi volt, arról nem beszél a vallomás); három ezüst 

fogadalmi ajándékot is felajánlott, és mindhárom gyerek meggyógyult. 

Továbbá:  a budai várban lakó Gassiger Katalin asszony az erős szemfájdalomtól szenvedő leányát ajánlotta 

Szűz Máriának, és a leány meggyógyult. 

Továbbá:  a Komáromban élő Nahel Fülöp egész évben epilepsziában szenvedett, és emiatt a Boldogságos 

Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlotta magát. Meggyógyult, és ezért hálából egy festett fogadalmi tárgyat 

adományozott. 

Továbbá: egy váci szabó, Ivanovics György a Boldogságos Szűzanya oltalmába ajánlotta fiát, aki egy egész 

éven át szenvedett izomzsugorodásban; misét is mondatott a Boldogságos Szűz tiszteletére és, így a fia 

visszanyerte egészségét. 

1762. 

Spatzirer József, ócsai postamestert egy egész éven kínozta az izomzsugorodás kezében és lábában;a 

Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlotta magát, és így azután lassanként helyreállt az egészsége, 

saját szóbeli vallomása szerint. 

Továbbá: a Felsőgallán élő Benzl János és felesége, Benzl Katalin a Boldogságos Makkosi Szűz Mária 

oltalmába ajánlották két gyermeküket, akik mindketten vakok voltak egyik szemükre két egész éven át. 

Mindezt azzal a fogadalommal, hogy elzarándokolnak a Mária-tölgyfához,  ott leróják hódolatukat, fogadalmi 

ajándékot helyeznek el, és misét mondatnak a Boldogságos Szűz tiszteletére, ha a gyermekek visszanyerik a 

látásukat. Amint ez megtörtént, a szülők valóban teljesítették fogadalmukat, és azután ezt a szóbeli 

vallomást tették Arnold atya előtt. 

Továbbá: Heinrich Péter pesti lakos a Boldogságos Szűznek ajánlotta nyavalyakórban szenvedő gyermekét, 

egy festett képpel egyetemben; a gyermek megszabadult ettől a betegségtől. 

Továbbá: János Terézia asszony, esztergomi lakos egy nagyon veszélyes szülés során a Boldogságos Makkosi 

Szűz Mária oltalmába ajánlotta magát, egy festett fogadalmi ajándékkal egyetemben, így aztán a szülés 

szerencsésen lezajlott. 
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1763. 

Baumgartner Ferenc, kecskeméti lakos izomzsugorodástól szenvedett, és a betegség miatt nyomorultul és 

magányosan tengette életét két éven keresztül. Ekkor nagy bizalommal fogadalmat tett, hogy elzarándokol a 

Mária-tölgyfához, ha állapota jobbra fordul; ez két héten belül meg is történt, ő pedig gyalogosan fölkereste 

a Boldogságos Szűzanyát, hogy lerója neki hódolatát. Minderről saját maga tett vallomást Arnold atya előtt. 

Továbbá: Ütner János kocsmáros („bei grönnen Baum”) mindkét lábán súlyosan megsebesült. A Boldogságos 

Szűz oltalmába ajánlotta magát egy festett fogadalmi ajándékkal egyetemben, ha jobbra fordul az állapota. 

Ez meg is történt, és így, amint helyreállt az egészsége, teljesítette fogadalmát. 

1764. 

Barmann János, dunaföldvári lovászmester veszedelmes betegségében a Boldogságos Makkosi Szűz Mária 

oltalmára bízta magát egy szentmise és egy festett fogadalmi ajándék felajánlásával egyetemben, és így 

meggyógyult. 

Továbbá: Naglsider Ádám, budavári kocsmáros egyszer csak váratlanul, ráadásul hanyatt beesett a pincébe. 

Ebben a helyzetben a Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlotta magát; a kérése meghallgatást 

nyert, ugyanis semmi baja nem lett. Ennek emlékére egy fogadalmi ajándékot készíttetett, amely ezt az 

esetet ábrázolja. 

Továbbá: a Budán, az Országúton lakó Steidl Bertalan már néhány éve nagy fájdalmaktól szenvedett jobb 

karjában. A Boldogságos Makkosi Szűz Máriára bízta magát azzal, hogy ha állapota jobbra fordul, akkor fából 

csináltat egy kart, és azt a Boldogságos Szűznek ajánlja. A fájdalmak hosszú idő után megszűntek, ezért úgy 

gondolkodott, miért kellene nagy költségbe vernie magát egy fából készült karral, éppen elég lesz, ha egy 

viaszból készült, fillérekbe kerülő kart fog fölajánlani. És íme, a fájdalmak a karjában újra elkezdték őt 

zaklatni, éppen úgy, ahogy azelőtt, egészen addig, amíg meg nem csináltatta azt a kart fából, ahogyan 

korábban ígérte. Miután ezt a felajánlást teljesítette, megszabadult a bajtól, saját szóbeli vallomása szerint. 

Továbbá: a budai Heinrich Hedvig asszony, egy kereskedő felesége már régóta szenvedett amiatt, hogy az 

emlőbimbói kisebesedtek. A Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlotta magát, s hozzá fogadalmi 

ajándékul egy ezüstből készült keblet is, és így szerencsésen meggyógyult. 

 

1765. 

A Gyöngyösön élő Birgl Katalin asszony súlyos veszélybe került a szülés során, és amikor már semmi emberi 

segítségre nem lehetett számítani, akkor a Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlotta magát. A 

szülés nemsokára szerencsésen lezajlott, ő pedig teljesítette fogadalmát egy ezüstből készült kisbabával és 

alázatos hálaadással. Hogy mindez így történt, azt saját szavaival mesélte el ezen a helyen.  

Továbbá: a székesfehérvári Dunner Mihály és felesége súlyos betegségükben a Boldogságos Makkosi Szűz 

Máriára bízták magukat. Miután mindketten meggyógyultak, ígéretüket teljesítve egy festett fogadalmi 

ajándékot ajánlottak föl. 

Továbbá: a Budán élő bőrművest, Sudtorelli asszonyt hosszú időn át erős mellfájás gyötörte, és végül, mikor 

már semmilyen orvosság nem segített, a Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlotta magát. 
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Miután megtette a fogadalmát, megszabadult a bajtól, visszanyerte egészségét, és a Boldogságos Szűz 

tiszteletére két ezüstből készült mellet adományozott. 

Továbbá: Simont Barbara asszony, pesti szövőnő nagy szemfájdalmai közepette a Boldogságos Makkosi Szűz 

Mária oltalmába ajánlotta magát. Miután megtette a fogadalmát, megszabadult a szemfájdalmaktól, és 

fogadalma teljesítéseképpen két ezüstből készült szemet adományozott. 

1766. 

Derer József, kecskeméti vaskereskedő hosszú ideje szem- és fejfájással kínlódott, és végül ígéretet tett, 

hogy felajánl egy ezüst fogadalmi ajándékot a Boldogságos Makkosi Szűz  Máriának, ha megszabadul a 

fájdalmaitól. Kérése meghallgatást nyert, egészsége helyreállt, ő pedig teljesítette fogadalmát. 

Továbbá: az akkor éppen Pesten lakó Driber Kristóf kapitány a Boldogságos Szűz oltalmába ajánlotta magát 

egy festett képmással egyetemben, ha gyógyulást kap a bajára, amit nem nevezett meg. 

Továbbá: Weber Ulrich budai lakos a boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlotta kisfiacskáját, aki 

vesekőtől vagy epekőtől szenvedett, és emiatt még a haja is kihullott. Szerencsésen meggyógyult, és ezután 

az apa, hogy fogadalmának eleget tegyen, egy képet festetett, amely ezt a gyógyulást ábrázolja. 

Továbbá: egy irgalmas rendi  barát a pesti kórházból a lábán lévő gyógyíthatatlan sebtől szenvedett már 

régóta; végül a Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlotta magát egy festett fogadalmi ajándékkal 

egyetemben, és helyre is állt az egészsége. 

1767. 

Fridlein Józsefnek, a budai várban lakó polgárnak a kislánya az utcán  egy kétlovas szekér elé került, amelyet 

a kocsis túl gyorsan hajtott. Sem a gyermek nem bírt elmenekülni, sem az édesapja nem tudta őt megóvni a 

száguldó kocsitól, így a kocsi is, és a lovak is túlhaladtak a kislányon. Amint az apa látta a veszélyt, a 

Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlotta gyermekét, és az sértetlenül került ki ebből a bajból. 

Ezután eljött hálát adni ide a Boldogságos Szűzhöz, és hozott egy festett fogadalmi ajándékot. 

Továbbá: Lentz Lőrinc pécsváradi juhász lovai, nem tudni, mitől, megrémültek, miközben az emberek a 

gabonát csépelték. A megrémült lovak elragadták, és az egész mezőn át hurcolták a fiát, aki valahogyan 

belegabalyodott a szíjakba a lovak között. Az apa, látva ezt a végzetes esetet, a Boldogságos Makkosi Szűz 

Mária oltalmába ajánlotta magát és a fiát, azzal az ígérettel, hogy ha a fiú épségben megússza az esetet, 

akkor festet egy képet, és elzarándokol a Szűzanyához. Amint megtette ezt a fogadalmat, a lovak megálltak, 

és a fiú sértetlenül került ki a bajból. Ő maga mesélte el, hogy mindez így történt és azt is, hogy a fogadalmát 

teljesítette. 

Továbbá: List Ferenc, pesti nyeregkészítő kisfia nyavalyatörésben szenvedett, és bár sokáig próbálkoztak 

gyógyszerekkel, a fiúcska egyáltalán nem gyógyult meg. Végül az apa a Boldogságos Makkosi Szűz Máriára 

bízta őt, és felajánlott egy nyolcfontos [kb. 3,6 kg] gyertyát a hozzá tartozó gyertyatartóval együtt. A gyermek 

azonnal visszanyerte egészségét, az apa pedig teljesítette fogadalmát, és elmondta, hogy mindez így történt. 

1768. 

A Budakeszin élő Keller Konrád már hosszú ideje nagy fájdalmaktól szenvedett a bal karjában. Különféle 

gyógymódokkal próbálkozott, de hiába, és így végül a Boldogságos Makkosi Szűz Máriára bízta magát. 
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Azonnal jobban érezte magát, és ezután is egészséges maradt. Egy fából készült kart adományozott a 

kápolnának, továbbá elmondta, hogy mindez így történt. 

Továbbá: Seidl Ferencet, a komáromi polgárnak, Seidl Antalnak a kétéves fiacskáját vagy harminc 

alkalommal támadta meg nyavalyatörős roham, és a szülők a Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába 

ajánlották őt egy festett fogadalmi ajándékkal egyetemben. A fogadalom teljesítése után a gyermek 

meggyógyult. 

Továbbá: a kőszegi  Wohlfart Rozália úrasszony  valamilyen súlyos testi betegség során elhatározta, hogy a 

Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlja magát, egy ezüstből készült fogadalmi ajándékkal 

egyetemben. Ezután visszanyerte korábbi egészségét. 

Továbbá: Scherich András, sekrestyés a jezsuita atyáknál a budai várban, miközben egy létrán állva az oltárt 

tisztogatta, a létrával együtt a földre zuhant. Négy órán keresztül semmi életjelet nem adott, de lelkierejét 

valahogy mégis összeszedve a Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmára bízta magát egy festménnyel 

egyetemben, amely ezt az esetet ábrázolja. Végül meg is gyógyult. 

Továbbá: Frühwirth Lipót úr, aki a budai várban volt hivatalnok, a határjelölés miatt találkozott a 

budakesziekkel az erdőben, és - nem tudom, hogyan – egy hegyes karóra esett. Csúnya, egészen a zsigerekig 

hatoló seb keletkezett a köldöke alatt, ő pedig ebben a gyászos helyzetben a Boldogságos Makkosi Szűz 

Mária oltalmára bízta magát, azzal, hogy több szentmisét is mondat a tiszteletére, és felajánl egy festett 

fogadalmi ajándékot. Ő is szerencsésen meggyógyult. 

1769. 

Falbacher Boldizsár budai ácsmester egész teste felpuffadt, és bár különféle orvosságokkal próbálkozott,  

sehogy se gyógyult. Végül a Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlotta magát egy fogadalmi 

ajándékkal egyetemben, és azonnal rendbe is jött az egészsége. 

1770. 

A Hamzsabégen108 élő Fuchs Antalnak volt egy hároméves kisfia, Fuchs János. A gyermek beleesett a 

Dunába, és több, mint egy órán át volt a víz alatt. Amikor végre félholtan kivették onnan, minden tagja 

merev volt már. A szülők a Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlották őt egy festett képpel 

egyetemben, amely ezt az esetet ábrázolja. Miután megtették a fogadalmat, a kisfiú életre kelt. 

1771. 

A kerepesi Skolnyikovics Mártonnak és feleségének, Mariannának hatéves fiát két alkalommal támadta meg 

a nyavalyakór. A Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlották őt egy szentmiseáldozattal 

egyetemben; amint teljesítették a fogadalmukat, a fiú meggyógyult, és az említett betegség soha többé, a 

legkisebb mértékben sem bántotta őt. 

Továbbá: Copp Mária Teréziát kezeiben és lábaiban is már hosszú ideje gyötörte az izomzsugorodás; a 

Boldogságos Makkosi Szűz oltalmába ajánlotta magát egy ezüst fogadalmi ajándékkal egyetemben, és a 

fogadalom teljesítése után helyreállt a korábbi egészsége. 

                                                             
108 Érd régebbi neve. 
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Továbbá: a Pápán élő Dalvitz József és Dalvitz Marianna másfél éves kisfia, Dániel egyszer csak hirtelen 

lenyelt egy háromszögű, nagyobbacska tűféle szerszámot, amit a szűcsök szoktak használni. Ez nyolc héten át 

volt a szervezetében, úgyhogy a szülők teljesen kétségbeestek a gyermek miatt. Végül a Boldogságos 

Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlották őt, és amint ezt megtették, a veszedelmes darab kijött a kisfiú 

testéből, anélkül, hogy bármi sérülést okozott volna. 

1772. 

A pesti Kelemen Imrének és Kelemen Rozáliának ötévesnél alig nagyobb kisfia, Gábor beleesett a frissen 

oltott mészbe, és olyan mélyen elmerült benne, hogy csak az egyik kezének az ujjacskái látszottak ki. Végül 

kihúzták őt a meszesgödörből, és azután három napon át vak volt. Szülei a Boldogságos Makkosi Szűz Mária 

oltalmába ajánlották a gyermeket, ő pedig minden egyéb orvosság nélkül visszanyerte látását, és öt napon 

belül teljesen meggyógyult, úgy, hogy még csak egy foltot sem hagyott a testén a pusztító mész. 

Továbbá: Efan Mária Johanna asszony, aki Budán, a Vízivárosban lakott a főtéren, egyszer hirtelen lenyelt 

egy nagy darab csontot, amitől még a sebészek sem tudták megszabadítani. Mikor tehát semmi emberi 

segítségre nem számíthatott, a Boldogságos Makkosi Szűz Máriát hívta; és miután őhozzá könyörgött 

támogatásért, a csontot könnyedén kiköpte, és így megmenekült az életveszélytől. 

1773. 

A pesti Heltman Ferenc sérvtől szenvedve a Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába ajánlotta magát, és 

amint megtette a fogadalmát, egyetlen éjszaka leforgása alatt megszabadult ettől a kegyetlen bajától, bármi 

egyéb gyógyszer használata nélkül; saját szóbeli vallomása beszél  erről. 

Továbbá: az egri Miller János kőfaragó mester az ötéves, epilepsziától szenvedő kisfiát ajánlotta a 

Boldogságos Makkosi Szűz Mária oltalmába. Miután ezt a fogadalmat megtette, a fiú teljesen meggyógyult, a 

nevezett úr szóbeli vallomása szerint. 

1774., 1775., 1776. 

Ezekben az években hoztak néhány fogadalmi ajándékot, de ezekhez nem kapcsolódik közlés, bejelentés. 

1777. 

A budai Káldi Magdolna asszony orbánctól109 szenvedett a bal lábában, és ugyan a sebészek éppen elég 

szerrel próbálkoztak, mégsem tudták megszüntetni a betegséget. Végül egy fogadalommal a Boldogságos 

Makkosi Szűz Máriára bízta magát (akkor már le akarták vágni a lábát), és rövid időn belül újra egészséges 

lett; így mondja ezt el a sebész tanúvallomása 1777-ben. 

Továbbá: Zemerl János budai polgár Antal nevű hatéves kisfia a szomjúságtól szenvedve fogta az üveget, ami 

vízben oldott arzént tartalmazott, és mivel senki sem figyelt rá, megitta a folyadékot. Amint egy kissé 

magához tért, elkezdte a lenyelt mérget kihányni, de az a következő tizenkét napon át szünet nélkül kínozta, 

és mindhiába próbálkoztak bármiféle gyógyszerrel, semmi nem használt a kisfiúnak. Végül az édesapa a 

Boldogságos Makkosi Szűz Máriához fordult, és a halál küszöbén álló gyermekét is az ő oltalmára bízta. 

Miután megtette fogadalmát, a fiú meggyógyult, és ugyanolyan egészséges lett, mint azelőtt; az édesapa  

saját maga tett szóbeli vallomást erről. 

                                                             
109 A latin szövegben ignis sacer , magyarul szent tűz. A betegséget hívták Szent Antal tüzének is. 
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Továbbá: ugyanebben az esztendőben július közepe táján a főtisztelendő verthenfelsi Würth Antal, a váci 

székesegyház kanonokja, a vác-szentkúti Boldogságos Szűz Mária kegyhely prépostja, valamint ildai 

(címzetes) apát és apostoli főjegyző110 súlyos, csaknem halálos torokbajtól (közönséges nevén torokgyíktól) 

szenvedett, és hasztalan próbálkozott az orvosok javasolta gyógyszerekkel; ekkor az egyetlen vigaszhoz, az 

igazán hatékony orvossághoz folyamodott, mégpedig a Makkosi Szűzanya kegyelméhez. Ígérettel kötelezte 

magát, hogy ha visszanyeri korábbi egészségét, elzarándokol hozzá. Mindez meg is történt: a torokgyíkból 

kigyógyult, újra egészséges lett, és július 28-án teljesítette fogadalmát azzal, hogy szentmisét mondott, és 

hálája kifejezéséül hat fontnyi [kb. 2,7 kg] gyertyát ajánlott fel. Tanúskodik erről a Ferenc-rendi Jakab atya, 

aki az előbb említett Antal atya kísérője az úton, és koncelebrált vele a kegyképnél; ő írta le ezeket a 

dolgokat abba a könyvbe, ahová a miseszándékokat szokták följegyezni.  

Továbbá: a pesti Steinhauser Mátyás felesége már hosszabb ideje véreset köpött, és sehogy sem tudták őt 

meggyógyítani; miután fogadalmat tett a Boldogságos Makkosi Szűz Máriának, váratlanul elmúlt a baj, és 

ezért elment a Mária-tölgyfához, hogy hálát adjon a gyógyulásáért. Vitt egy festett képet is, ami ezt a 

betegséget ábrázolta. A hálaadás után a férj, Steinhauser Mátyás számolt be minderről 1777.szeptember 28-

án. 

1778. 

Szeptember 15-én a főtisztelendő verthenfelsi Würth Antal atyát, vác-szentkúti prépostot, stb. (lásd a fenti 

titulusokat) ismét meglátogatta az Isten, csak most másképpen, most egy szembetegséggel. Ő fogadalmat 

tett, hogy elzarándokol a Boldogságos Makkosi Szűzanyához, és ott részesült az irgalmasság édesanyjának 

kegyelmében. Hogy fogadalmát teljesítse, hat gyertyát ajánlott fel a főoltárra, és szentmisét mutatott be a 

káplánjával, Jakab atyával együtt. Megvigasztalódva tértek haza, és azután saját kezűleg írták le ezt az esetet 

is, így téve tanúságot mindkét gyógyulásról. 

Továbbá: a budai Vízivárosban lakó sebészorvos, Tittl Xavér Ferenc régóta szenvedett torokbántalmaktól; 

mindenféle orvosságot kipróbált, amiket az orvosok és a chirurgusok előírtak, de hiába. Végül július 21-én a 

Boldogságos Makkosi Szűz Máriára bízta magát, és mivel kérése meghallgatásra talált, visszanyerte korábbi 

egészségét. Ennek megörökítésére felajánlott egy, a betegségét ábrázoló képet, a következő német nyelvű 

felirattal: „Wan doctor und medicin nicht hilft, Maria-Eichen die beste helferin ist.”111 

Továbbá: a Pesten lakó Eberhart György 1778. május 10-én éjjel megtöltötte a puskáját, mert másnap 

készült szárcsákra vadászni. Volt valami rossz előérzete, hogy a puska szétreped, de azért mégis elment a 

vadászatra; ám mielőtt elsütötte volna a gyanús puskát, egy miseszándékkal együtt a Boldogságos Szűz 

Máriának, az irgalmasság édesanyjának oltalmába ajánlotta magát, hogy megmeneküljön a bekövetkező 

veszedelemtől. Így is történt minden, ugyanis az elsütött puska felrobbant, és négy nagyobb darabra esett 

szét, de őt semmiféle sérülés nem érte. Hogy mindez így történt, arról egyedül ő számolt be akkor, amikor a 

fogadalmát teljesítette. 

1779. 

Érkezett még néhány festett fogadalmi ajándék; ezek láthatók a templomban, de nem kapcsolódik hozzájuk 

bejelentés. 

                                                             
110 Lásd az 57-60. számú jegyzeteket! 
111 Amikor az orvos és a gyógyszer semmit nem tehet, a Mária-tölgyfa a legjobb segítség. 
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Az utolsó két oldalra  egy kis cédulát ragasztottak a következő írással: 

Ezek a dolgok valóban úgy történtek, ahogyan a szertartáskönyvekben lejegyezték őket. Az egyik eset 1778. 

szeptember 15-én történt, a másik pedig az előző évben, vagyis 1777-ben, július 28-án. 

                                                                                  Würth Antal prépost, váci kanonok 

                                                       

 


