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MAKOVECZ IMRE
SZENTFÖLDI ÖRÖKSÉGE
M ű e m l é k - h e l y r e á l l í t á s i  m i s s z i ó  a  M a c h a e r u s o n

 V ö r ö s  G y ő z ő

Az idén ünnepelhetjük a 800. évfordulóját annak, hogy II. András (Endre) magyar király 1217 

őszén partot ért Levantéban, Akkó tengerparti városánál keresztes lovagjaival. A magyar 

történelem egyik legfényesebb pillanataként emlékezhetünk erre az eseményre. A hazánkat 

az Aranybullával is megajándékozó Árpád-házi uralkodó nem csupán a Magyar Királyság  

fejeként indította el Velencéből sokezres magyar hadseregét a mohamedán szaracénok  

ellen, hanem az egész európai kereszténység felhatalmazott képviselőjeként is. A magyar 

király volt az ötödik szentföldi keresztes hadjárat vezetője, amelyet eredetileg III. Ince 

pápa sürgetésére, de már III. Honorius pápa uralkodásának idején indított el Krisztus földi 

helytartójának személyes felkérésére. A szentföldi hadjárat idején, 1217–1218 telén játszódik 

Magyarországon Erkel Ferenc Bánk bán című operájának jól ismert története is. 

Fent:	 Dósa	 Papp	 Tamás	 felvételén	 a	Machaerus	 északkeleti	 bástyájának	 feltárása	 látható.	 A	 kép	 jobb	 szélén	 Dobrosi	 Tamás	 a	 heródesi	 kirá-
lyi	 palota	 romjai	 között	 frissen	 előkerült	 oszlopdobok	 egyikét	 dokumentálja	 Lent:	 Arnóczki	 Imre	 Balázs	 szabadkézi	 „krétarajza”	 az	 erődített	
heródesi	 királyi	 palota	 elméleti	 építészeti	 rekonstrukciójának	 madártávlati	 képét	 mutatja,	 David	 Kennedy	 helikopterfelvételére	 illesztve	
Balra:	 Dobrosi	 Tamás	 fényképe	 a	 tavaly	 ősszel	 felfedezett	 és	 feltárt	 12	 lépcsős	 heródesi	 királyi	 fürdőről,	 amely	 a	 Jordániában	 valaha	 előke-
rült	 legnagyobb	méretű	mikve	 (zsidó	 rituális	 fürdő).	 Keresztelő	 Szent	 János	 „hirdette, hogy kedvesen fogadja Isten a vízben merítkezéseket, 
de annak célja csak a test megszentelése, nem pedig a bűnök kiengesztelése; tudniillik a lélek akkor már előbb megtisztult az igaz élet révén.  
Seregestül tódultak hozzá az emberek, és nagyon szívesen hallgatták ezeket a beszédeket.”	 (Josephus,	 Antiquitates Judaicae	 XVIII,	 5,	 2)
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A magyarok vezette összeurópai szent-
földi keresztes hadjárat részleteivel most 
nem kívánunk foglalkozni. Elegendő  
kiemelnünk annak egyetlen mozzanatát: 
a magyarok a zarándokfogadalmukat 
is teljesíthették, fürödtek a Jordánban, 
olyan szent helyeket látogattak meg, mint 
Kafarnaum, ami nagy tiszteletnek örven-
dett Jézus prédikációi és csodái miatt.  
Az európai egyetemes történelem vala-
mennyi (összesen kilenc) szentföldi ke-
resztes hadjárata előtt egyetlen cél lebe-
gett: felszabadítani a Szentföldet, hogy 
az evangéliumok szent helyeinek megláto-
gatása a keresztény zarándokok számára 
zavartalan lehessen. A Szentföld ugyan-
is az Ötödik Evangélium. A keresztény  
Magyar Királyság tehát történelme során 
egy alkalommal élére állhatott e szent 
törekvésnek, amelynek talán az volt a 
legnagyobb érdeme, hogy előkészítette  
a hatodik szentföldi keresztes hadjárat 
nagy sikerét: Jeruzsálem szent városának 
1229-es újbóli visszafoglalását.

Balra: A régi katonai légi felvétel előterében  
Jeruzsálem városa látható a Szent sír Bazilikával,  
a Szikladóm aranykupolájával és az Olajfák hegyével;  
a háttérben (bekarikázva) a Machaerus hegycsúcsa, amely 
1100 méter magasan, sasfészekként emelkedik a Holt- 
tenger fölé Fent: Arnóczki Imre Balázs szabadkézi rajzai a 
heródesi királyi palota napvilágra került virágmintás gipsz-
stukkó díszítéseiről Középen és jobbra: Dósa Papp Tamás 
felvételei a régészeti lelőhely történelmi helyszínéről
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Ezek a magyarságunkat erősítő gon-
dolatok foglalkoztattak bennünket, 
amikor 2009 tavaszán arról beszél-
gethettem Makovecz Imrével (akinek 
2002 és 2005 között a Corvin-lánc ösz-
töndíjasa voltam), hogy megpályázom 
a jordániai királyi udvarnál az egyik 
legfontosabb evangéliumi esemény 
történelmi helyszínének régészeti fel-
tárását: a Holt-tenger keleti partján, 
Heródes Antipasz tetrarcha egykori ki-
rályi palotájának halott műemlék együt-
tesét, a Machaerus hegycsúcsra 
emelt ősi várkastély koncesszióját.  
A Jordán Királyság azt követően írta ki 
a nemzetközi pályázatot, hogy 2008 
októberében meghalt Michele Piccirillo 
jeruzsálemi ferences atya. Ő a hely-
színen már végzett régészeti kutatá-
sokat, de váratlan halála miatt mun-
kája félbeszakadt, és publikálatlan 
maradt. Nagy nemzetek sorában, így 
amerikai, angol, francia és német pá-
lyázatok között nyertük meg mi, ma-
gyarok, a régészeti koncesszió húsz-
éves szerződését, amelyet 2009-ben 

írt alá és pecsételt le Makovecz Imre.  
A Mester a Magyar Művészeti Akadémia 
szentföldi missziójának kutatócsoport-
vezetőjeként delegált Magyarországról.

Jellemző Jordánia nagyvonalú hozzáál-
lására és bizalmára ez a 2029-ig szóló 
húszéves szerződés. Hogy miért pont ad-
dig tart, arról később szólunk. Minden-
esetre különös történelmi atmoszférát 
kölcsönzött a szerződés júliusi aláírá-
sához XVI. Benedek pápa két hónappal 
korábbi, 2009. májusi szentföldi zarán-
doklata is. Ekkor a Szentatya személye-
sen kérte a jordán uralkodót, II. Abdallah 
királyt arra, hogy muszlim sivatagi király-
ságában a Machaerus heródesi, királyi 
várkastélyának szent romjait (négy má-
sik szent hely mellett) mihamarább tegye  
alkalmassá a nemzetközi keresztény  
zarándoklatok fogadására. Ez ugyanis 
az a történelmi helyszín, ahol (Josephus 
Flavius első századi római történetíró  
tanúsága szerint) Keresztelő Szent 
Jánost bebörtönözték és lefejezték. 

Salome hercegnő e falak között táncolt! 
János innen küldte tanítványait Jézus-
hoz Galileába kérdéseivel! Makovecz 
Imre érzékeny megfogalmazásában:  
„a Machaerus falain átvérzik az evangé-
liumok szereplőinek egykori jelenléte”.  
A jordániai királyi udvar tehát bennün-
ket, magyarokat bízott meg azzal, hogy 
ezt a pápai kérést kieszközöljük, s a za-
rándokhelyet magyar tervezőépítészek 
bevonásával kialakítsuk. 

Joggal merülhet fel a kérdés: hasonló 
célok és érzések vezetnek bennünket, 
mint 800 esztendeje II. András királyunk 
magyar szentföldi keresztes lovagjait? Az 
evangéliumok szent helyeinek elérhetővé 
tétele lenne a cél a keresztény szent-
földi zarándokok számára? Boldogan, 
minden szégyenkezés nélkül megvallhat-
juk: a szándék nemcsak hasonló, de ami  
a szent helyek megismerését és szere-
tetét illeti, pontosan ugyanaz! Célunk 
az, hogy ennek a csodálatos történelmi 
helyszínnek a feltárása és helyreállítása  

révén a leghitelesebb evangéliumi műem-
lék együtteshez érkezhessenek meg a kö-
vetkező generációk szentföldi keresztény 
zarándokai, 30 kilométerre attól a szent 
helytől (a Jordánon túli Bethániától), 
ahol Keresztelő János megkeresztelte 
Jézust, és amely történelmi esemény em-
lékére magyar honfitársaink zarándokfo-
gadalmukat beteljesítve fürödtek a Szent 
Folyóban. Különbség a 800 évvel ezelőtti 
időkhöz képest csupán a szereplőket ille-
tően található.

Bennünket, magyar kutatócsoportom 
szentföldi misszióját magyar részről 
nem II. András király indította el, hanem 
Makovecz Imre, aki saját személye és  
az általa alapított Magyar Művészeti 
Akadémia presztízsével állt mögénk. A mi 
szentföldi missziónkat nem III. Ince pápa 
kezdeményezte, és nem III. Honorius 
pápa uralkodása alatt teljesítjük be,  
hanem XVI. Benedek pápa sürgetésére 
(és Jordánia megbízásából), immáron  
Ferenc pápa idején. Az ellenséges szara-

D ó r 	 o s z l o p r e n d I ó n  o s z l o p r e n d
Balra: Dobrosi Tamás építészeti rajzain a machaerusi királyi udvar dór perisztíliumának 
elméleti rekonstrukciója látható. A nyitott udvarrész fennmaradt burkolatának és 
sztilobátészének in situ kövei, valamint a dór és (a királyi fürdőházhoz tartozó) ión oszlop-
anasztilózishoz felhasznált épületelemek, továbbá a hozzájuk tartozó koronázótagozatok 
töredékei fotómontázs formájában kerültek bemutatásra. Az alaprajzon jól látható a 11 db  
dór oszloplábazat épen fennmaradt lenyomata, amelyek közül az egyik lábazat in situ 
élte túl a Kr. u. 71-es római lerombolást Lent: Dósa Papp Tamás felvételein a 475 cm ma-
gas ión oszlop teljes anasztilózissal történt helyreállításának mozzanatai láthatóak
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cénok helyett pedig ma már egy, a keresz-
tények szent szokásait s jogait védelme-
ző muzulmán uralkodóház, a Hásimiták 
királyságának élvezhetjük a vendégszere-
tetét. Helyzetünket természetesen nagy-
ban segíti az is, hogy Keresztelő Szent 
János mártíromságának helyszínét a mo-
hamedánok is szentként tisztelik, Jánost 
a saját prófétájukként tartják számon,  
a Holt-tenger parti heródesi régésze-
ti lelőhely pedig a Jordán Vallásügyi  
Minisztérium védnöksége alatt áll. Fon-
tos hangsúlyozni, hogy nemcsak keresz-
tény, de muzulmán zarándokok is felkere-
sik a Jordán Királyság ma ismert legősibb 
királyi palotájának régészeti feltárásaink 
alatt álló romjait, a Machaerust, akár-
csak Jeruzsálem szent városát.

A Gondviselés segítségével húszéves 
szerződésem lejártakor azonban sokkal 
többet ünneplünk majd, mint Jeruzsálem 
1229-es, újbóli visszafoglalásának 800. 
évfordulóját. A 2029-es esztendőben 
ugyanis Keresztelő Szent János vértanú-
halálának lesz a bimillenniuma, 20. cen-
tenáriuma. Szent Lukács evangélista volt 
az, aki világosan leírta, hogy János nyil-
vános működése Tiberius császár uralko-
dásának 15. esztendejében történt, azaz 
Kr. u. 29-ben. Nagy lesz akkor az ünnep, 
talán az akkori pápa és a magyar államfő 
is felkeresi majd a történelmi helyszínt. 
A jordánok nagy érdeklődésre számíta-
nak, ezért is határozták meg munkánk 
céldátumaként a 2029-es esztendőt. 

A magyar állami vezetők és püspökök 
már most is fontosnak tartják, hogy 
személyes látogatásukkal demonstrál-
janak a Holt-tenger partvidéki magyar 
kutatások mellett. A magyar püspökök 
közül eddig Várszegi Asztrik és Kis-Rigó 
László keresett fel bennünket Pannon-
halmáról és Szegedről. Ezt követően, 
2015-ben, a Magyar Országgyűlés el-
nöke, Kövér László, tavaly Semjén Zsolt 
magyar kormányfőhelyettes mászta meg 
a Machaerus szent hegyét, Keresztelő 
Szent János Golgotáját, hogy láthassa a 
magyar régészeti feltárások és műemléki 
helyreállítások nemzetközi elismerést ki-
váltó eredményeit.

Nyolcszáz évvel azután, hogy mi,  
magyarok vezethettük az összeurópai 
ötödik szentföldi keresztes hadjára-
tot, most újra itt vagyunk a Szent-
földön, és ugyanazzal a lélekkel, 
ugyanazon célokkal lehetünk itt, mint 
szent emlékű vitéz magyar őseink.  
Állandó magyar munkatársaim: Dobrosi  
Tamás, Dósa Papp Tamás és Arnóczki 
Imre Balázs építész urak, akik Makovecz 
Imre közvetlen munkatársai voltak 
a Makona építészirodában, és akik-
kel úgy ismerkedhettem meg, hogy 
a Mester őket adta mellém szentföl-
di zarándok- és munkatársaimként.  
A Machaerus várkastélyának még 
romjaiban is négy, ma is jól látható 
bástyája van. Ezeken az ókori, heró-
desi bástyákon a Sors bennünket, né-
gyünket jelölt ki, hogy magyarokként 
beteljesíthessük eleink ősi reményét 
és szent örökségét.

I M R E  M A K O V E C Z ' S  L E G A C Y  I N  T H E  H O L Y  L A N D

Just 800 years have passed since King of Hungary, Andrew II, also known as Andrew of Jerusalem, landed with his army in the Levant. All crusades in European 
history shared the same goal: liberating the Holy Land to ensure safe passage for Christian pilgrims heading to the holy sites of the Gospels. After the death 
of father Michele Piccirillo OFM, the Kingdom of Jordan announced an international invitation to tender for the concession of the archaeological excavations 
and monument presentation in the former royal palace of Tetrarch Herod Antipas on the Machaerus hilltop. The twenty-year-long concession for archaeological 
work was awarded to the Hungarian applicant. Having supported Győző Vörös' ideas from the very beginning, Imre Makovecz, in his capacity as president of the 
Hungarian Academy of Arts, supported and signed the contract in 2009. According to Josephus, Machaerus is the historical place where Saint John the Baptist 
was imprisoned and beheaded, where Princess Salome danced and from where John sent his disciples for Galilee to meet Jesus Christ. The site of the death of 
Saint John the Baptist is revered as a sacred place by Muslims as well, who regard him as their own prophet. Therefore, similarly to the holy city of Jerusalem, 
the Machareus is a popular destination not only among pilgrims of the Christian faith, but among Muslims as well. The archaeological excavation and the 
construction of the pilgrimage site is carried out by a group of Hungarian architects composed of Tamás Dobrosi, Tamás Dósa Papp and Balázs Imre Arnóczki, 
close colleagues of the late Imre Makovecz, under the leadership of Győző Vörös.

Fent: A machaerusi királyi udvar dór perisztíliumos udvarának 3D számítógépes rekonst-
rukciója, a fennmaradt eredeti színvilág és pontos kőburkolat-kiosztás kiszerkesztett 
bemutatásával Lent: A Magyar Művészeti Akadémia machaerusi kutatócsoportjának 
törzstagjai (balról jobbra): Dósa Papp Tamás, Dobrosi Tamás, Vörös Győző, Őri Kiss István 
és Arnóczki Imre Balázs Jobbra: A nyugati bástya környezetében nyitott ásatási szelvény 
feltárási munkálatainak zárópillanata: közös felvétel arab munkásainkkal 


