
HALÁL QUMRÁNBAN –
A QUMráNi KözössÉG teMetKezÉsi szoKásAiNAK

ProBleMAtiKáJA És leHetsÉGes ForrásAi

A temetés és gyász folyamata, valamint a temetők tükrözik egy emberi közösség veszteségének mértékét.
ennek megnyilvánulása különbözhet kultúráról kultúrára, közösségről közösségre, vallásról vallásra. Az egyes
ember halála után végrehajtott szertartások célja, hogy átvezessen a közösség életében bekövetkezett változás
utáni új állapotba. egy haláleset jelentős változást idéz elő a család életében, és egy jól szervezett, zárt közös-
ség életében is. A temetés és gyász folyamata az ehhez a változáshoz való viszonyt fejezi ki, a temető pedig ennek
gyakorlati megnyilvánulása. A halállal és gyásszal nyilvánvalóan a qumráni közösségnek is szembe kellett néz-
nie a mindennapi élet során. Más kultúrákban az írott források és a feltárt temetők alapján mindezekről kerek
képet kaphatunk. ezzel szemben a Qumránban élt közösség1 esetében mindkét forrástípus csak korlátozot-
tan és eltérő forrásértékkel vizsgálható.

Az eddig előkerült tekercsekben számos, a közösség túlvilághitére vonatkozó utalást találunk2, de na-
gyon keveset olvashatunk magáról a halálról3, vagy az azt követő gyászról, temetésről. ez különösen meg-
lepő annak ismeretében, hogy a közösség irodalmában nagy szerepe van a tisztasági szabályoknak.
A holttest okozta tisztátalanság a legnagyobbnak számít a zsidó hagyományban, „a tisztátalanság atyá-
inak atyjának” is nevezik.4 Éppen ezért nagyon fontos a holttest kezelése, végső nyugalomra helyezése.
Amint azt majd látni fogjuk, egyedül közvetlenül a holttest okozta tisztátalanságra vonatkozó szabályo-
kat olvashatunk a templomtekercsben, valamint a temetők helyének kijelölésére vonatkozó előírásokat,
nem szólnak azonban a temetés, vagy a gyász folyamatáról.

A telephez tartozó temető esetében a vizsgálattal kapcsolatban fent említett óvatosság szükségességé-
nek oka az, hogy a közel 1200 sírból álló temetőből mindösszesen 56 sírt5 tártak fel szakszerűen6. továbbá
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1 Jelen helyen nem célom a telep és a közösség azonosításának problematikájának tárgyalása, a Qumránban élt közöség azonosí-
tását az esszénusokkal elfogadom. A kérdéskör vizsgálatához és további bibliográfiáért lásd (a teljesség igénye nélkül): Cross, F.M.,
The Ancient Library of Qumran and Modern Biblical Studies, New York 1958; Grand rapids 1980; sheffield 1996; FitzMYer,
H.A., The Dead Sea Scrolls: Major Publications and Tools for Study, Missoula, Montana 1975, 1977, Atlanta 1990; FröHliCH

i., A qumráni szövegek magyarul, Piliscsaba – Budapest 2000; GArCíA MArtíNez, F. et al.; A Bibliography of the Finds in the De-
sert of Judah 1970-1995, leiden 1996; Golb, N., Who Wrote the Dead Sea Scrolls? london 1995; JoNGeliNG, B., A Classified
Bibliography of the Finds in the Desert of Judah 1958-1969, leiden 1971; steGeMANN, H., Die Essener, Qumran, Johannes der
Täufer und Jesus, Freiburg 1993; UlriCH, e. / VANder KAM, J.C. (eds.), The Community of the Renewed Covenant, Notre dame
1994; VANder KAM, J.C., The Dead Sea Scrolls Today, london 1997; VerMes G., A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek
története, Budapest 1998. A szövegek kiadását lásd: Discoveries in the Judaean Desert, oxford 1955-től folyamatosan.

2 A téma bővebb feldolgozásához lásd Émile Puech munkáit: PUeCH, É., „the Necropolises of Khirbet Qumran and ’Ain
el-Ghuweir and the essene belief in Afterlife”, BASOR 312 (1998) 21-36; La croyance des Esséniens en la vie future: im-
mortalité, résurrection, vie éternelle? II. Les données Qumraniennes et classiques, Paris 1993.

3 Érdekes, hogy az ún. „közösségi iratokban” alig található bármiféle megjegyzés, vagy leírás a csoport életének olyan ese-
ményeivel kapcsolatban, mint pl. a születés vagy a halál.

4 lásd rashi kommentárját b. Pes. 14b-hez, illetve 17a-hoz; valamint a tisztaság-tisztátalanság, a szent-profán kérdésköréhez:
HArriNGtoN, H.K., Holiness. Rabbinic Judaism and the Greco-Roman World, london-New York 2001, különösen: 41.

5 sCHUltz, B., „the Qumran Cemetery: 150 Years of research”, DSD 13 (2006) 194-228 (202). A kérdés problematikus voltát bi-
zonyítja az is, hogy a különböző kutatók írásaikban eltérő számot olvashatunk a feltárt sírok számáról: 53 [PUeCH, „the Necropoli-
ses,” 26.], 48 a fő temetőben [esHel, H. / BrosHi, M. et al., „New data on the Cemetery east of Khirbet Qumran”, DSD 9 (2002)
135-165 (140)]. Az eltérések oka sok esetben a temető egyes részeinek külön való tárgyalása, illetve, az egyes részek összetévesztése.

6 tudományosan megalapozott következtetések levonására természetesen csak a régészek által szakszerűen feltárt és doku-
mentált sírok alkalmasak. Qumrán esetében a sírok dokumentációjának megítélése rendkívül problematikus, hiszen az
anyag töredékes, a publikációja sok esetben hiányos, vagy teljesen elmaradt.



a telep egészéről elmondható az, hogy a feltárások dokumentációjának egy része is csak az utóbbi idők-
ben vált mindenki számára kutathatóvá, és így sem áll a teljes anyag a kutatók rendelkezésére.

e tanulmány célja az alábbiakban a qumráni közösség temetkezési gyakorlatára vonatkozó források
bemutatása, és ezek alapján e gyakorlat egészének leírása, és elhelyezése a kor szokásrendszerében.

A kutatás története

Amint azt a bevezetőben említettem, a qumráni temetőre vonatkozó régészeti anyag vizsgálatánál
nagy körültekintéssel kell eljárni. Az erre vonatkozó kutatás történetének rövid áttekintése ennek okait is
az olvasó elé tárja. Utóbbit időben két fő szakaszra oszthatjuk, melyek határa a holt-tengeri tekercsek fel-
fedezése: 1947.

A tekercsek megtalálása előtt Qumrán nem játszott jelentős szerepet a szentföld kutatásában.7 Föld-
rajzi adottságai miatt nem feltételeztek környékén jelentős korai településeket, illetve a telep hosszú idő
óta lakatlan volt. Ferdinand de saulcy flamand felfedező 1850/51 telén egy expedíciót vezetett a Holt-
tenger partvidékére.8 Ő tett említést először a temetőről.9 Az első sírt 1855-ben Henry Poole tárta fel.10

Őt 1873-ban Charles-Clermont Ganneau követte, aki még egy sírt tárt fel. Publikációjában nem csak a
sír rajzos dokumentációját készítette el, hanem egy térképet is a temetőről, melyről úgy vélte, hogy kb.
1000 sírt tartalmaz, melyek nem lehetnek muszlim temetkezések, mert azok Palesztinában szokásos kelet-
nyugati tájolásával szemben itt az észak-déli irány a mérvadó. röviddel a tekercsek felfedezése után ro-
land de Vaux tárta fel a telepet11, és több sírt a temető különböző részein. társaival 1100 sírt számoltak
össze12, és három temetőt azonosított: a fő temetőt a romoktól keletre, egyet a waditól délre, a harmadi-
kat pedig északra. A fő temetőt öt részre osztotta: a nagy nyugati részre és a négy ún. „ujjra”, a kelet felé
mutató kiterjedésekre. összesen 43 sírt tártak fel, és bár nem dokumentálták pontosan azokat, elhelyez-
kedésüket később rekonstruálták.13 1966/67-ben solomon steckoll vezetett ásatásokat a temetőben, és
újabb 10 sírt tárt fel, melyek közül csak egynek dokumentálta pontosan a helyét.14
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7 tAYlor, J.e., „Khirbet Qumran in the Nineteenth Century and the Name of the site”, PEQ 134 (2002) 144-164.
8 Narrative of a Journey Round the Dead Sea and in the Bible Lands, in 1850 and 1851, 2. london 1854, 55-68.
9 Érdekes, hogy írásos beszámolójában nem említi a temetőt (de sAUlCY, F., Voyage autour de la Mer Morte et dans les terres

bibliques exécuté de décembre 1850 à 1851. Atlas. Paris 1853.), viszont bizonyos, hogy szóban beszámolt róla más kutatók-
nak [lásd: ClerMoNt-GANNeAU, C., „the Jerusalem research: letters from Clermont-Ganneau. iii”, PEFQS (1874) 83.]

10 Poole, H., „report of a Journey in Palestine”, Journal of the Royal Geographical Society 26 (1856) 69; tAYlor, „Khirbet
Qumran,” 150.

11 A legkorábbi beszámolói a telepről és a temetőről: de VAUx, r., „Fouilles au Khirbet Qumrân, rapport préliminaire”, RB
60 (1953) 83-106; „Fouilles au Khirbet Qumrân: rapport préliminaire sur la deuxiême campagne”, RB 61 (1954) 206-
236; „Fouilles au Khirbet Qumrân: rapport préliminaire sur les 3e, 4e et 5e campagnes”, RB 63 (1956) 533-577.

12 de VAUx, r., Archaeology and the Dead Sea Scrolls, london 1973, 46.
13 A térképet lásd: HUMBert, J.B. / CHAMBoN, A. (ed.), Fouilles de Khirbet Qumrân et de Aïn Feshkha I. (NtoA series Ar-

chaeologica i.), Göttingen 1994, Pl. xxxii.
14 Munkájának dokumentációja sok kérdést vet fel, és önmagában is több ellentmondást tartalmaz, többek között a feltárt

sírok, vagy az eltemetett személyek számára vonatkozóan. lásd: steCKoll, s.H., „Preliminary excavation report in the
Qumran Cemetery”, RevQ 6 (1968) 323-336; „Marginal Notes on the Qumran excavations”, RevQ 7 (1969) 33-44; „the
Community of the dead sea scrolls”, in: Atti del Centro Studi e Documentazione Sull’Italia Romana 5: Covegno Internazi-
onale Sui Metodi di Studio Della Cità Antica (1974) 199-244. A sírok lokalizálását robert donceel végezte: doNCeel, r.,
„synthèse des observations faites en fouillant les tombes nécropoles de Khirbet Qumrân et des environs”, QC 10 (2002)
103-107, Fig.12.



ezután mintegy három évtizedig nem végeztek kutatásokat a temetőben egészen a ’90-es évekig, amikor
ismét a kutatás figyelmének a középpontjába került a téma. A hangsúlyt a rendelkezésre álló forrásanyag
új nézőpontokból való megközelítésére fektették: sokan foglalkoztak a nők jelenlétének kérdésével a te-
metőben, és ezáltal a telepen is15; illetve többen tettek kísérletet a temetőben található sírok számának meg-
állapítására, rendszerezésére16. ezekkel párhuzamosan a korábbi ásatások leletanyagát képező csontok
vizsgálata is folyt, új eredmények felmutatásával. A de Vaux által feltárt csontok Henri-Victor Vallois és
Gottfried Kurth ásatásai után jórészt Münchenbe kerültek, ahol meg is kezdődött azok antropológiai vizs-
gálata Kurth asszisztense, olav röhrer-ertl vezetésével.17 Az izraeli antropológus, Joseph zias jelentősen át-
értékelte röhrer-ertl eredményeit 2000-ben megjelent tanulmányában18, mikor úgy vélte, hogy a nyugati
részben röhrer-ertl által nőként azonosított csontvázak férfiak, valamint a déli nyúlványban, és a temető
déli részében talált női és gyermeksírokban feltárt csontvázak újkori beduin temetkezésekhez tartoznak. ezt
azzal is alátámasztja, hogy egyedül ezekben kerültek elő sírmellékletek, melyek megszokottak a beduin te-
metkezéseknél. A korábbi ásatásokból susan sheridan is vizsgált csontanyagot, részben de Vaux ásatásai-
ból, részben a párizsi Vallois gyűjteményből.19 Vizsgálatainak különösen fontos eredménye a rendkívül
alapos és precíz rendszerezésen túl az, hogy több betegséget is diagnosztizált az elhunytaknál – némelyek a
halál közvetlen kiváltó okai is lehettek –, valamint megállapította, hogy az általa vizsgált csontvázak egyike
sem mutatja erőszakos halál nyomait, ezzel is megingatva a Qumránt harci erődítményként azonosítókat.
A vizsgálatokat nehezíti, hogy a csontok nagy részét igen rossz állapotban találták, illetve kezdetben nem
is megfelelően gyűjtötték be őket, soknak csak a medencecsontját és a koponyáját vitték be a terepről, il-
letve a nem megfelelő tárolás miatt később egyes csontok össze is keveredtek.20

2001-ben Hanan eshel és Magen Broshi vezetésével egy kutatócsoport kezdte el a temető pontos fel-
térképezését egyrészt felszíni azonosítással, másrészt a talajellenállás mérésével (GPr). így 1178 sírt loka-
lizáltak egyértelműen, valamint további 124 helyét feltételezték GPr vizsgálatok alapján (1. kép).21 ezek
közül 999 észak-dél, 55 kelet-nyugati tájolású. e vizsgálat igazolta azt a korábbi feltételezést, hogy már
de Vaux ásatása előtt, a Clermont-Ganneau által leírt síron kívül további 31-et feltártak gyakran igencsak
avatatlan kezek. Az egyik sírban cink nyomait találták, melyből egy esetleges cinkborítású koporsóra kö-
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15 Pl. elder, l., „the Woman Question and Female Ascetics Among essenes”, BA 57 (1994) 220-234; MAGNess, J., „Women
at Qumran?”, in What Athens Has to Do with Jerusalem: Essays on Classical, Jewish, and Early Christian Art and Archaeology
in Honor of Gideon Foerster (ed. rUtGers, l.V.), leuven 2002, 89-123; sCHUller, e.M., „Women in the dead sea scrolls”,
in The Dead Sea Scrolls After Fifty Years (eds. FliNt, P.W., / VANderKAM, J.C.) leiden – Boston – Köln 1998-99, 117-44;
tAYlor, J.e, „the Cemeteries of Khirbet Qumran and Women’s Presence at the site”, DSD 6 (1999) 298.

16 HACHlili, r., „Burial Practices at Qumran,” RevQ 16 (1993) 247-264; „the Qumran Cemetery: A reconsideration”, in
The Dead Sea Scrolls Fifty Years After Their Discovery. Jerusalem 2000, 661-672; KAPerA, z.J., „some remarks on the Qum-
ran Cemetery”, in Methods of Investigations of the Dead Sea Scrolls and the Khirbet Qumran Site. Present Realities and Future
Prospects (eds. Wise, M. / PArdee, d., Annals of the New York Academy of sciences 722), New York 1993, 97-113; „re-
cent research on the Qumran Cemetery,” QC 5 (1994) 123-135; KAPerA, z.J. / KoNiG, J., „How Many tombs in Qum-
ran?” QC 9 (2000) 35-49; PUeCH, „the Necropolis”; zANGeNBerG, J., „the ’Final Farewell’: A Necessary Paradigm shift
in the interpretation of the Qumran Cemetery”, QC 8 (1999) 213-218; „Bones of Contention”, QC 9 (2000) 51-76.

17 röHrer-ertl, o. / roHrHirsCH, F. / HAHN, d., „Über die Gräbefelder von Khirbet Qumran, inbesondere die Funde der
Campagne 1956”, RevQ 19 (1999) 3-46.

18 ziAs, J., „Qumran and Celibacy: Confusion laid to rest?”, DSD 7 (2000) 220-253.
19 sHeridAN, s.G., „scholars, soldiers, craftsmen, elites?: Analysis of French Collecion of human remains from Qumran”,

DSD 9 (2002) 199-248.
20 Jodi MAGNess, The Archaeologyof Qumran and the Dead Sea scrolls, Grand rapids: eerdmans 2002, 172.
21 esHel et al., „New data” 141.



vetkeztettek.22 Feltártak továbbá a középső nyúlvány végénél egy négyzetes építményt, melyet egyfajta
imára, a halott elbúcsúztatására alkalmas helyként azonosítottak.23 ennek területén másodlagos és elsőd-
leges temetkezések nyomait is felfedezték, melyeket a második templom korára kelteztek. röviddel ez-
után Yitzhak Magen a fő temető legdélibb nyúlványában kilenc sírt tárt fel, melyek sajnálatos módon a
mai napig közöletlenek.24

láthattuk tehát, hogy bár a temetőben többen is végeztek feltárásokat, az azonosított, tudományos
módszerekkel kutatott és megfelelően dokumentált sírok száma nagyon alacsony a temető egészéhez vi-
szonyítva. ez az arány nem teszi alkalmassá a meglévő eredményeket bármiféle, a temető egészét érintő
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22 esHel et al., „New data” 143-147.
23 esHel et al., „New data” 147-153.
24 sCHUltz, „the Qumran Cemetery” 200-201.

1. kép: A qumráni
temető térképe Eshel et al.
2001-es kutatásai
alapján (Eshel et al.,
„New Data”, Map 3.)



következtetés levonására, statisztika készítésére, ellenben könnyen teret ad a spekulációnak és téves el-
méletek felállításának. Amennyit azonban biztosan tudunk, nem mellőzhetjük a kérdéskör vizsgálatakor.

A temető

Amint azt a kutatástörténeti összefoglalóban említettem, a telepről és a temetőről készült első össze-
foglaló munka r. de Vaux-tól származik.25 Ő három temetőt különített el a telep közelében, melyek
közül a legnagyobbat további öt részre osztotta: a fő temetőre és a négy nyúlványra. ez a felosztás az idők
folyamán több félreértést okozott26, rég várt tisztázását, és a sírok számának meghatározását az említett
2001-es kutatási program és annak publikációja jelentette.27 Mivel a teleptől északra lévő kisebb temető
az idők folyamán (főként katonai akciók során) nagyon lepusztult, a waditól délre lévő pedig csak kelet-
nyugat irányban tájolt sírokat tartalmaz (melyek feltehetően beduin temetkezések), mára a „qumráni te-
mető” fogalma a teleptől keltre fekvő temetőt jelöli. ennek részei eshel et al. alapján: az „északi domb”,
az „északi ujj”, a „középső” és a „déli ujj”. A sírok számlálását két lépcsőben végezték: először a felszínen
azonosítható sírokat, majd talajradarral (GPr) a már nem látható sírokat vették sorra. egyúttal fényké-
pet is készítettek minden nyughelyről.

A temető mintegy 35 m-re fekszik a település romjaitól.28 ez megfelel a rabbinikus törvényi szabá-
lyozásnak, mely a lakott település és a temetők minimális távolságát 50 könyökben (kb. 25–30 m) hatá-
rozza meg.29 A sírok felszínét kőhalom borítja, egy nagyobb kővel a fejnél. A holtak feje déli, lába északi
irányban fekszik. Az ovális alakú sírok általában 1,5–2 méter mélyek, aljukon az akna teljes szélességében
egy kisebb sírkamrát, loculust ástak, melyeket kőtömbökkel, vagy téglákkal zártak le (2. kép). egy locu-
lusba egy elhunytat helyeztek végső nyugalomra, általában lenlepelbe tekerve, illetve néhány esetben ko-
porsóba fektetve, amint arról fa- és szögmaradványok tanúskodnak. Négy sírban nyugodott két-két ember,
három pedig feltehetően másodlagos temetkezési helyként szolgált.

A déli temető – feltehetően beduin – sírjain kívül alig találtak sírmellékleteket. Néhány sír betöltésé-
ben cserépdarabok kerültek elő, illetve de Vaux beszámol egy „bag-shaped jar”-ról, a 4-es számú sírban,30

mely Humbert és Chambon kötetében már „jarre cylindrique”-ként szerepel31. A 26. sírból egy olajmé-
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25 de VAUx, „Fouilles au Khirbet Qumrân, rapport préliminaire”. de Vaux tanulmányai, majd 1973-ban megjelent össze-
foglaló munkája felmérhetetlen jelentőséggel bírnak. Azonban mindenképp meg kell jegyezni, hogy a már korábban idé-
zett, Humbert és Chambon által szerkesztett, az ásatási napló jegyzeteit, rajzait és azok kiegészítéseit tartalmazó kötetek
anyagával együtt adnak tiszta képet a feltárásokról és a telepről.

26 de Vaux az északra fekvő temetőt „északi temető”-nek nevezte (de VAUx, „Fouilles au Khirbet Qumrân: rapport préli-
minaire sur les 3e, 4e et 5e campagnes” 569). s. steckoll azonban ezt a felosztást úgy értelmezte, hogy az „északi temető”
azonos a fő temető legészakibb nyúlványával, és hangsúlyozta, hogy csak egy temető létezett (steCKoll, „Marginal Notes”
37-38). ezt vette át később J.B. Humbert is [HUMBert, J.B. / CHAMBoN, A., Fouilles de Khirbet Qumrân et de Aïn Feshkha
i. (NtoA series Archaeologica 1), Göttingen 1994, 214]. Érdekes, hogy éppen e könyvben jelent meg az a fotó, mely bi-
zonyítja, hogy az „északi temető” nem azonos a legészakibb nyúlvánnyal (HUMBert / CHAMBoN, Fouilles 216 no. 448). ezt
felismerve már É. Puech is javasolta az egyértelmű elkülönítést (PUeCH, „the Necropolises” 21-25). A további félreértések
elkerülése érdekében eshel et al. az északi temetőt „északi temető”-nek, míg a legészakibb kiterjedést „északi domb”-nak
nevezte el.

27 esHel et al., „New data” 135-136.
28 HACHlili, „the Qumran Cemetery” 661.
29 m. Baba Bathra 2.9
30 de VAUx, „Fouilles au Khirbet Qumrân: rapport préliminaire sur la deuxiême campagne” 215.
31 HUMBert / CHAMBoN, Fouilles 346.



cses került felszínre32, melyek a cseréptöredékekhez hasonlóan a Második templom korára keltezhetőek.33

Mellékletek hiányában nehéz a temető keltezése, mivel a sírok feltehetően nem azonos korból származ-
nak, továbbá több nem köthető a telephez, vagy a közösséghez. A radiokarbon (C-14-es módszer) és a tö-
megspektroszkópos vizsgálatok nem hoztak értékelhető eredményeket.34 A de Vaux által kiásott csontok
egy részét már az ásatásokon vizsgálta Vallois és Kurth, ezek némelyike az idők folyamán eltűnt. steckoll
1966/67-es ásatásaiból származó kilenc csontváz szintén elveszett. Ő ugyan említést tett a csontok vizs-
gálatáról, ennek eredményei azonban ellentmondásosak és elég felszínesek, pl. egyes elhunytakat részle-
tes indoklás nélkül „lovasként”, „írnokként” azonosított.35 A de Vaux ásatásaiból megmaradt 22 csontváz
ma Münchenben, 9 Jeruzsálemben és 8 Párizsban található. Amint azt a kutatástörténti bevezetőben lát-
hattuk, az antropológiai vizsgálatok nagyon eltérő eredményeket hoztak. ezeket Jodi Magness össze-
gezte36: 1) a fő temető nyugati részében két felnőtt nő csontváza kivételével az összes férfi; 2) az „északi
temető”-ben egy női csontvázat találtak; 3) a „déli ujj”-ban és a „déli temető”-ben több női és gyermek-
csontvázat is feltártak, melyek a mellettük talált mellékletek alapján egyértelműen beduin temetkezések.
Érdekes azonban, hogy e feltehetően beduin sírok kivitelezése nagymértékben hasonlít az esszénusként
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32 MAGNess, The Archaeology 169.
33 esHel et al, „New data” 137.
34 ennek oka, hogy a csontokban nem maradt meg elég kollagén a vizsgálatok elvégzéséhez, illetve, hogy a famaradványokat

annyira átitatták az ásatások után paraffinnal a konzerválás érdekében, hogy nem tudták rajtuk elvégezni a szükséges vizs-
gálatokat.

35 lásd: sHeridAN, „scholars” 199-248.
36 MAGNess, The Archaeology 172-173.

2. kép: A de Vaux által
feltárt sírok rajzai
(de Vaux, „Fouilles au
Khirbet Qumrân, rapport
préliminaire” 102, fig. 5)



azonosított sírokhoz.37 A morfológián alapuló összehasonlítás problematikájával a lehetséges párhuzamok
tárgyalásánál, különösképp a Khirbet Qazone-i temető vizsgálatánál találkozhatunk.

A fő temetőben a nők számának rendkívül alacsony aránya, illetve a gyermekcsontok teljes hiánya alap-
ján azt feltételezhetjük, hogy a telepen nem éltek családok. Bár ennek teljes bizonyossággal való megálla-
pítása csak az egész temető feltárása után volna lehetséges, az írott források is ezt látszanak igazolni.
Josephus Flavius A zsidó háborúban az esszénusok két ágáról szól: az egyik csoport városokban, családban
él,38 míg a másik cölibátusban és vagyonközösségben élő férfiak közössége, akik idegen gyermekeket fo-
gadnak be és a saját erkölcsi rendszerük alapján nevelik őket39. A közösség aszketikus életmódja a sírok
puritán kivitelezésére és a mellékletek hiányára is magyarázatot adna.

A qumráni temető egyik legjellegzetesebb megkülönböztető jegye a kor temetkezési szokásaitól a sírok
észak-déli tájolása. ez a tájolás É. Puech szerint az esszénusok túlvilághitének következménye,40 hitnek egy
olyan Paradicsomban, mely J. t. Milik szerint északon volt41. A réztekercsben is egy olyan sírkamráról
olvashatunk, mely észak felé néz (3Q15 Viii.12). Amint azt láthattuk, a sírok egy része kelet-nyugat felé
tájolt, ezek a legtöbb esetben muszlim, beduin temetkezéseket jelentenek, amit a mellékletek a legtöbb
esetben alá is támasztanak. É. Puech a kelet-nyugati (azaz Jeruzsálem felé néző) tájolástól való eltérést, mint
a jeruzsálemi kultusszal való szembeszegülést értelmezi.42

A temetővel kapcsolatos kutatások legfőbb problémái a keltezés és a feltárt sírok alacsony száma.
A keltező sírmellékletek hiánya és a csontok alacsony kollagéntartalma, valamint a famaradványok álla-
pota lehetetlenné teszik az általános keltezési módszerek alkalmazását. A 39 csontváz, melyeket modern
tudományos antropológiai módszerekkel vizsgáltak, az összes temetkezés mintegy 3,5 százalékát jelenti.
Alapvetően a feltárt sírok számának aránya a temető egészéhez viszonyítva annyira alacsony, hogy a fel-
tárt anyag mennyisége és minősége nem alkalmas általános következtetések levonására, mint például a
telep lakóinak nemi vagy vallási összetételének megállapítására.

A qumráni temető lehetséges párhuzamai

A qumráni temető eltért a korban alkalmazott általános gyakorlattól. Nem esett eddig szó azonban
lehetséges párhuzamairól. ezek kereséséhez a következő alapvető kritériumokat állíthatjuk fel: a sírok
észak-dél irányba legyenek tájolva, rendezett sorokban feküdjenek a temető területén, földbe ásott akna-
sírok legyenek, egyszerű kivitelben.

A lehetséges párhuzamok közül itt a négy legfontosabbat emelem ki. A Holt-tenger nyugati partján Qum-
rántól délre fekszik ein el Ghuweir, mely település a teleppel azonos korra datálható. Pesach Bar-Adon két te-
metőt tárt fel, egyiket a településtől északra, a másikat pedig délre egy hegytetőn. Az előbbiben kettő kivételével
az összes sír észak-dél tájolású. Utóbbiban mindegyik sír kelet-nyugat irányú, ezt beduin temetőként azono-
sították. Az északi temető sírjai nagyon hasonlítanak a qumráni nyugati részben fekvőkhöz: az aknasírok alján
kisebb kamrában egy holttest feküdt lepelbe tekerve. 18 sírt tártak fel, melyből 12 férfi, 6 nő nyughelye.
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37 A qumráni beduin és szektariánus sírok hasonlóságáról, problematikájáról és a vizsgálat módszereiről lásd: sCHUltz, „the
Qumran Cemetery” 201-220.

38 Josephus Flavius: A zsidó háború 2. 124-127; és Philo: Apologia pro Iudaeis i.
39 Josephus Flavius: A zsidó háború 2. 119-123.
40 PUeCH, „the Necropolises” 29-30.
41 MiliK, J.t., The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4; oxford 1976, 41.
42 PUeCH, „the Necropolises” 29.



A sír betöltéséből edénydarabok kerültek elő, melyek a Kr.u. 1. századra keltezhetőek. Az egyik edényen fe-
kete tintával írva a Yehohanan név olvasható, mely zsidó etnikumra utal. Mindezek alapján nem bizonyítható,
hogy egy esszénus településsel van dolgunk; a hasonlóság mindenesetre szembetűnő.

A Holt-tenger dél-keleti végénél fekszik Khirbet Qazone, melynek temetőjében 3500 kifosztott sírt
találtak, emellett azonban csak 23-at tártak fel régészek.43 A sírok 1,5 méternél mélyebbek, aljukon arco-
solium-formájú kamrával. A sírok észak-dél tájolásúak, a fejek dél felé fekszenek. Férfi-, női és gyermek-
csontokat egyaránt találtak. A száraz klímának köszönhetően a sírok annyira szárazak maradtak, hogy a
holtak haja, bőre, sőt némely esetben belső szervei is megmaradtak. A testek némelyikét textilbe, vagy
bőrbe tekerték. Bár a sírrablók számos mellékletről számoltak be, a régészek csak keveset találtak (római
korra keltezhető ezüst, réz és vas ékszereket, gyöngyöket és egy szandált). A terepbejárások alkalmával sok
fém-, kerámia- és üvegtöredéket találtak (főként a Kr. e. 3–2. századból) a temető környezetében is, to-
vábbá nabateus festett kerámiát is. A kirabolt sírokból négy dushara nefes-sztélé került elő, hasonlóak a
Petrából ismertekhez. Görög nyelvű dedikáció olvasható az egyik sztélén. Ugyanerről a területről ismert
továbbá több papirusz is nabateus nevekkel. A területen sem arámi, sem héber nyelvemlék nem került elő,
zsidó jelenlétre semmi sem utal. Ami azonban közös a qumráni temetővel, az a sírok mérete és kivitele-
zése. Jelentős eltérés azonban a sírmellékletek léte, minősége, eredete és száma, mellyel kapcsolatban K.
d. Politis megállapítása, mely szerint: „the lack of grave goods cannot be used as negative evidence as only
forty-one burials were excavated by archaeologists”44 ugyan indokolhatná a mellékletek eddigi hiányát
Qumránban, azonban semmiképp sem szolgálhat kielégítő magyarázatként. eltérés továbbá az, hogy a
qumráni temetőben a sírok sokkal szigorúbb rendben fekszenek egymás mellett sorokban. Ha elfogad-
juk azt a megállapítást, mely szerint a Khirbet Qazone-ban talált sírok nabateus45 temetkezések, min-
denképp fontos szem előtt tartanunk azt, hogy az aknasírok egyáltalán nem terjedtek el a nabateus
területeken, pl. Petrában sem. ezért kérdéses, hogy vajon köthető-e ez a sírtípus adott néphez, földrajzi
egységhez. A helyhez kötés problematikáját a Holt-tenger partvidékétől távolabb eső aknasírok jelentik
(pl. Jeruzsálem), melyek a nabateusokkal aligha hozhatók kapcsolatba. Annyi viszont bizonyos, hogy e te-
metkezési forma széles körben elterjedt a Holt-tenger vidékén a Kr. e. 2. – Kr. u. 2. századokban.

Pesach Bar-Adon egy húsz sírból álló temetőt azonosított a Hiam el-sagha nevű hegyen közel a
Holt-tenger partjához, mintegy 3,5 km-re Wadi Murabba’attól.46 A sírok É-d, vagy ÉK-dNY tájolá-
súak, tetejükön ovális formában köveket helyeztek el. A sírok elrendezése nem szabályos, némelyek ki-
sebb csoportokat alkotnak, némelyek elszórtan állnak. A sírok közül mindösszesen kettőt tártak fel,
egyikben egy 3-4 év körüli gyermek maradványait találták gyöngysorral a nyakában, a másikban pedig
egy 25 év körüli férfi csontjait melléklet nélkül. A síraknát kőtömb fedi. A hasonlóság a qumráni sí-
rokkal egyértelmű, messzemenő következtetések levonására azonban két feltárt sír semmiképpen sem
alkalmas.
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43 Politis, K.d., „the discovery and excavation of the Khirbet Qazone Cemetery and its significance relative to Qum-
ran”, Qumran the Site of the Dead Sea Scrolls: Archaeological Interpretations and Debates; Proceedings of a Conference Held at
Brown University, November 17-19, 2002 (ed. GAlor, K. ), leiden 2006, 213-219.

44 Politis, „the discovery” 218.
45 A nabateusok és a zsidók együttlétezéséről az ún. Babatha-archívum is tanúskodik; feltehetően üzleti kapcsolatban is áll-

tak egymással: balzsam, aszfalt és egyéb helyben található, igen csak kelendő árucikkek forgalmazásával. ez a kapcsolat
módot adhatott egyes szokások, akár az aknasíros temetkezés átvételére is.

46 esHel, H. / GreeNHUt, z., „Hiam el sagha, A Cemetery of the Qumran type, Judaean desert”, Revue Biblique 100
(1993) 252-259.



1996 februárjában Beit safafában (dél-Jeruzsálem) 50 második templom korából származó sírt ta-
láltak, melyből 41-et tártak fel.47 A sírok feltehetően egy nagyobb temető részét képezték, mely a soroza-
tos építési munkák alatt erősen megrongálódott. A temető egy széles teraszon fekszik, a repha’im-völgybe
dél felé terjed. A sírok egyik fele észak-déli, a másik kelet-nyugati tájolású. Mindegyik 1,5–2,5 m mély
aknából áll, alján oldalsó irányban kivájt horizontális sírkamrával, melyet mészkőlap fed. Érdekes, hogy
a sírok a felszínen jelöletlenek, hiszen a halottak okozta tisztátalanság elkerülése érdekében fontosnak tar-
tották a temetők jelölését. A köveket később is elhordhatták építési céllal. A sírok többségébe egy holt-
testet helyeztek. A sírok főként elsődlegesek, egyben azonban másodlagos temetés nyomait mutatják az
összegyűjtött csontok. A 41 sírból 47 csontváz került elő, ezek közül 42 felnőtt, öt 18 év alatti; a felnőt-
tek közül 15 férfi és 10 nő nemét tudták meghatározni.48 Az egyik sírban találtak egy alig megmunkált
osszuáriumot, mely Kr. e. 20–15 – Kr. u. 70 közöttre keltezhető, egy másikban vasszögek koporsós te-
metkezésre engednek következtetni. sírmellékletként három sírban néhány üvegedényt találtak, valamint
a sírok feletti földtöltésben cserépedények töredékeit.

Ami e temetőrészt érdekessé teszi, és keltezését is megkönnyíti, az, hogy közelében (mintegy 30 mé-
terre tőle) két sírbarlangot fedeztek fel. ez a temetkezési forma – amint azt majd alább látni fogjuk – volt
elterjedve a második templom korában Jeruzsálemben és Júdeában. Feltehetően azonban ezt a sírtípust
nem mindenki engedhette meg magának és családjának, a többség olcsóbb formát volt kénytelen válasz-
tani, ami pedig az aknasír lehetett.

ezek közül Boaz zissu nyomán két altípust különíthetünk el,49 egyikbe a kevésbé (kb. 0,5 m) mély
sírok tartoznak, melyeket a legszegényebb rétegek használhattak,50 a másikba az ennél mélyebb (egészen
2,5 m-ig) sírok, melyek alján oldalra kivájt sírkamrát alakítottak ki.51 ezek kiásása komoly erőfeszítést igé-
nyelhetett, és mivel a családi sírbarlangoktól eltérően ez esetben egy sírba többnyire csak egy elhunytat
helyeztek végső nyugalomra, egyáltalán nem nevezhetjük őket gazdaságosnak. ebből adódóan az utóbbi
típust egy középső réteg használhatta, akik ugyan nem engedhették meg maguknak a barlangok megvá-
sárlását, és azokban sírok kialakítását, mégis törekedtek arra, hogy elhunytjaik igényesen kialakított sír-
helyen nyugodjanak. Amint láthattuk, a Qumránban feltárt sírok a második csoportba tartoznak,
hasonlóan a többi Holt-tenger partja menti temetőhöz. Hasonlóak méretükben és kivitelezésükben, egyéni
külön temetést tettek lehetővé (amint láthattuk Beit safafában, ezzel párhuzamosan a családi barlangokba
való temetést is alkalmazták), a temetkezések mindkét helyen elsősorban elsődlegesek voltak. Amint arra
már utaltam, Josephus Flavius és Philón is beszámol egy, a városokban élő esszénus ágról is. Konkrétan
Jeruzsálemben élő csoportról is olvashatunk,52 ez és a qumráni sírokhoz való hasonlóság azonban nem je-
lenti önmagában azt, hogy a Beit safafában feltárt sírok esszénusokhoz tartoztak volna.
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47 zissU, B., „’Qumran type’ Graves in Jerusalem: Archaeological evidence of an essene Community?”, DSD 5 (1998) 158-
171 (158). Bővebben lásd: zissU, B. / MoYAl, H., „Jerusalem, Beit safafa (West)”, Hadashot Arkheologiyot 106 (1996) 142-
143; zissU, B., „Field Graves at Beit safafa: Archaeological evidence of the essene Community?”, in New Studies on
Jerusalem (héberül) (ed. FAUst, A.), ramat Gan 1996, 32-37; zissU, B., „odd tomb out: Has Jerusalem’s essene Ceme-
tery Been Found?”, Biblical Archaeology Review 25/2 (1999) 50-55.

48 zissU, „’Qumran type’ Graves” 160.
49 zissU, „’Qumran type’ Graves” 166.
50 ilyeneket tártak fel Jeruzsálemben a Zion hegyen, Ketef Hinnomban, Mamillában, ramotban és a damaszkuszi kapu kö-

zelében.
51 Hasonlókat tártak fel Beit Safafában, a Talpiyot keleti részében, ill. Mamillában.
52 Josephus A zsidó háború V 145-ben említi a város nyugati részében a Bésos nevű helyet és az esszénusok kapuját, melyet

F.J. Bliss a zion hegyen feltárt kapuval azonosít (Bliss, F.J., „third report on the excavations at Jerusalem”, PEFQS 28



Az itt vizsgált temetők és a qumráni temető közti lehetséges párhuzamok kérdése a temető egész prob-
lematikájához hasonlóan nyitott kérdés marad a temető teljes feltárásáig biztosan, de valószínű, hogy még
azután is. Hiszen e települések bármelyikének esszénusként való azonosítása majdhogynem lehetetlen.
Amint azt láthattuk, hasonló típusú sírok elszórtan több területen is előfordultak Júdea területén, azo-
nosításuk morfológiai hasonlóságok alapján viszont több akadályba ütközik (pl. mellékletek, a nemi meg-
oszlás kérdése). Azt azonban mindenképp ki kell emelni, hogy ez a temetkezési forma nagyban eltér a Kr.
e. 2. – Kr. u. 1. században Júdeában általánosan alkalmazottól.

ekkor a zsidók többsége földalatti, sziklába vájt, többnyire több helyiségből álló sírokba temette halot-
tait, melyeket kiterjedt családok használtak több generáción keresztül. Falaikba loculusokat vájtak, melyekbe
egy testet fektettek lepelbe tekerve, vagy koporsóban, majd kőtömbbel zártak le. több esetben a hús el-
bomlása után a csontokat összegyűjtötték, és osszuáriumokba helyezték, melyeket a sírkamrákban hagytak.
ezekben a sírokba sok mellékletet helyeztek el, edényeket, parfümösfiolákat, üvegeket, lámpásokat, olyan esz-
közöket, amiket a holttest balzsamozásához, illetve a halotti torokon használtak. Érmeket is több esetben he-
lyeztek az elhunyt szemére, illetve a szájába, feltehetően, hogy a görögökhöz hasonlóan ezzel fizessék meg
Kharónnak, az alvilág révészének az útdíjat a styx folyó vizén a túlvilágba. A barlangok száját hatalmas kő-
tömbökkel zárták le, melyek közül némelyiket speciális gördülő szerkezettel láttak el. A családtagok együtt-
temetésének hagyománya visszanyúlik egészen az ószövetségi időkig (lásd sára és ábrahám temetése),
gyakorlatáról számos első templom korabeli sír tanúskodik. A második templom korából a legfontosabb
temetők Jerikóban, ein Gediben és Jeruzsálemben találhatóak. A sírok monumentálisak, a mellékletek gaz-
dagok. Nyilvánvaló azonban, hogy a társadalomnak nem minden rétege engedhette meg magának ezt a
költséges temetkezési módot. A legolcsóbbak minden bizonnyal az egyszerű földbe ásott sírok lehettek. ezek-
ből azonban csak nagyon kevés maradt meg a mai napig, ezeket általában a qumráni temetővel állítják pár-
huzamba53. Pedig azt sem lehet kizárni, hogy egyszerűen a szegényebb emberek temetkeztek ily módon, és
a qumráni telepen élők ezt, a szegénységet mutató, minden hivalkodástól mentes formát választották végső
nyughelyüknek. ez is oka lehet annak, hogy –amint azt alább látni fogjuk – szövegeikben alig foglalkoznak
magának a temetésnek a kérdésével, szabályozásával.

A qumráni temető az ellentéte tehát a kor általános gyakorlatának: a földbe ásott sírok egyszerű kivi-
telűek, a mellékletek elhanyagolhatóak. Családok helyett itt egy sírba csak egy ember került, lepelbe te-
kerve, melléklet nélkül. A túlvilághitre csak a sírok tájolása utal, melynek rendszeressége, és az ismert
gyakorlattól való eltérése mindenképp tudatosságot feltételez.
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(1895) 9-25.) Véleményem szerint azonban egy kapu esszénusnak való elnevezése nem jelenti feltétlenül azt, hogy az adott
településen éltek esszénusok, hiszen a kapukat gyakran arról nevezték el, hogy mely irányba, mely város irányába vezet a
rajtuk kimenő út (lásd pl. a Jaffa-kapu). Yigael Yadin a templomtekercsben említett yad-ot (ahol a templom tisztaságát
megőrizendő a falakon kívül kellett a tagoknak szükségüket végezni) hozza összefüggésbe a Josephus által említett Bésosszal
(YAdiN, Y., „the Gate of the essenes and the temple scroll”, Jerusalem Revealed. Archaeology in the Holy City 1968-1974
(ed. Yadin, Y.) Jerusalem 1976, 90-91; YAdiN, Y., The Temple Scroll. Jerusalem 1983, 1.294-304). A damaszkuszi iratban
is olvashatunk az esszénusok városi közösségéről, hasonlóképp Josephusnál és Philónnál (lásd. 34. jegyzet). A qumráni Há-
borús tekercs a napok végezetének eszkhatologikus kontextusában beszél a jeruzsálemi közösségről.

53 esetleg a Josephus által említett városokban élő esszénusok is a telepen élőkhöz hasonlóan temetkezhettek.



Amit a tekercsekben olvashatunk…

Amint azt a bevezetőben említettem, a tekercsekben elsősorban a holttest okozta nagymértékű tisz-
tátalanságra vonatkozóan olvashatunk szabályozásokat. ezek többsége a templomtekercsben szerepel
(11Qt, rövidítve: ts), a szabályok többsége a xlViii-l. columnákban olvasható. A tekercsben egyértel-
műen kirajzolódik egy térszemlélet, melynek szervezőeleme a tisztaság. A templomtól, mint legszentebb
helytől egyre távolodva halad a szent városon kifelé, majd jut el a szentföld többi városába. Az első te-
metkezésre vonatkozó szabály a temetők elhelyezésére vonatkozik:

11Qt xlViii. 12-14: ti viszont különítsetek el országotokon belül helyeket, ahová halottaitokat
temessétek: négy város között hagyjatok helyet, hogy oda temessenek. (Fröhlich ida fordítása)54

Az elkülönítés más súlyos tisztátalanság-forrásokra55 is vonatkozik. A tekercs a legszentebb, és egyben
legtisztább helytől, a templomtól eljut a potenciálisan legtisztátalanabb helyig, a temetőkig. A holttestre
vonatkozó szabályok tárgyalásában a térnek fontos szervező szerepe van. A városokon kívülről indul, majd
egyre közelít az egyénig. először azon házak megtisztításának szabályait írja le, melyben a haláleset meg-
történt, és a halott feküdt, majd minden olyan tárgyét, mely ebben a házban volt. A megtisztítás már az
első napon szükséges, azon, amikor a holttestet kiviszik onnan. Minden ember, aki belép a szennyezett
házba, tisztátalanná válik, meg kell fürödnie, ruháit kimosnia az első, a harmadik és a hetedik napon.56

A halott tisztátalansága nem csak a házban, mint zárt egységben szennyez, hanem az is tisztátalanná
válik, aki a mezőn halott csontjait, vérét, vagy akár csak sírját érinti. A templomtekercs térszemléletének
egyik legérdekesebb bizonyítéka a várandós anyára vonatkozó törvény, ami azt mondja ki, hogy ha a vá-
randós anya méhében elhal a magzat: „tisztátalan lesz az asszony, akár a sír.” (11Qt l.11). tisztátalanná
tesz minden házat, melybe belép, és minden tárgyat, amit érint.

A tisztasági szabályok mellett a halállal és temetkezéssel kapcsolatos forrásaink másik csoportjába azok a
szövegek tartoznak, melyek a pogány szokások elkerülésére intenek. Két szövegben találunk erre utalásokat,
egyik a 4Q541, a másik pedig a templomtekercs. Az előbbi szerint tiltott a zsákruha öltése, utóbbi pedig arra
int, hogy ne temessék el halottaikat bárhova, főként ne házaik belsejébe (11Qt col. xlViii. 11–12).

Az Ószövetségből jól ismert „az atyákhoz való temetés” (pl. Gen 47:29–31) motívuma egy helyen a
tekercsekben is előfordul: az ún. Amrám intelmeiben (4Q543-544). A második columnában az ősök
megfelelő helyre temetéséről olvashatunk. A közösség gyakorlatában ez a hagyomány azonban nem nyil-
vánul meg, a különálló sírok sokkal inkább az individuum fontosságát hangsúlyozzák. A sírok oly szabá-
lyos elrendezése, és kivitelük egységessége azonban tükrözi a közösség egységes, összetartozó voltát.
A damaszkuszi iratban és a Közösség szabályzatában olvashatunk a közösség hierarchikus felépítéséről.
A temetőben azonban nem találtak megkülönböztetett, díszesebb kivitelezésű sírokat. eshel et al. felve-
tik annak lehetőségét, hogy a középső ujjban lévő sírokba temették a közösség legfontosabb tagjait. Fel-
tételezésüket a nyúlvány keleti végében feltárt épületre (mely esetleg a halott búcsúztatásának helyszínéül
szolgált), valamint a cink koporsódarabra alapozzák.57 J. zias bár a terület megkülönböztetett voltával

59

DÁVID NÓRA: Halál Qumránban ...

54 FröHliCH i., A qumráni szövegek 126.
55 lepra és más bőrbetegségek, valamint a nők menstruációs tisztátalanságuk ideje alatt, illetve szülés után (Col. xlViii.

15–17).
56 ennek problematikáját lásd alább.
57 esHel et al., „New data” 153-154.



egyetért, azt nem a legfontosabb tagok, hanem a közösség még nem teljes jogú tagjai nyughelyének te-
kintette.58

láthatjuk tehát, hogy a qumráni tekercsek közül csak nagyon kevés szól a halott–halál–temetés té-
maköréről, ami különösen meglepő a tekercsek tartalmának ismeretében, hiszen a közösség életében a
tisztaság megtartásának kérdése központi probléma volt.

Tisztaság-tisztátalanság-megtisztulás

A holttesttel kapcsolatba kerülő személyeknek tehát meg kellett tisztulnia, melyhez rituális meden-
cére, mikvére volt szükség. A telepen található 16 medencéből ronny reich tizet azonosított mikveként.59

ezek közül a legnagyobb a telep dél-keleti részén fekszik, tehát azok útjába esett, akik a temető felől kö-
zelítettek az épületek felé. A szövegekben sehol sem állítják, hogy a temetőn való áthaladás után rituáli-
san tisztálkodni kellene, viszont a zsidó vallási gyakorlatból a mai napig is ismeretes a temető elhagyásakor
végzett tisztálkodás. A tórában a holttesttel kapcsolatba került emberre vonatkozó szabályozást Num.
19:16-19-ben olvashatjuk, ahol a harmadik és a hetedik napon való megtisztulás szabályozása szerepel,
nem említik az első napon történő tisztulást.

először a templomtekercs xlix. columnájában olvashatunk a tisztátalanná válás első napján való
tisztálkodás szükségességéről. A házat, melyből a holttestet kiviszik, meg kell tisztítani:

11Qt xlix.11-17: Még azon a napon, amelyen kihozzák belőle a holttestet, tisztítsák meg a házat
minden olaj- és borfolttól vagy víz okozta nedvességtől. … Azon a napon, amikor elhagyja azt a ha-
lott, tisztítják meg a házat, és benne minden edényt: … A ruhákat, a zsákokat és a bőröket mossák ki,
és minden ember, aki a házban volt, és mindenki, aki belépett a házba, fürödjön meg vízben, és mossa
ki ruháit az első napon. (Fröhlich ida fordítása)

ez eltér az ismert gyakorlattól; a rabbinikus irodalomban csak az itt is említett harmadik és hetedik
napon való megtisztulást teszik kötelezővé. A templomtekercsben még egy esetben olvashatjuk a meg-
tisztulás fontosságát már az első napon: annak az anyának az esetében, melynek magzata még méhében
halt el (11Qt col. l.10-16.). itt a holttesttel való legközelebbi érintkezésről van szó.

Hasonló szabályozással találkozhatunk 4Q414-ben:
4Q414 Frg. 2. Col. ii. 1-2: És tisztítsatok meg mindent a mi szent törvényeink [szerint] […] az első
a harmadik és a hete[dik] […].
e. eshel, a fragmentum kiadója szerint e szöveg a templomtekercs szabályozását követi,60 és az első

napon való megtisztulást is említi. szerepe nagyon jelentős, hiszen a templomtekercs mellett ez a másik
szöveghely, ami ezt egyértelműen kimondja.

tóbit könyvében a halál és a temetés jelentős motívumként szerepel. A történet egyes elemeiből arra
következtethetünk, hogy e könyv szerzői a gyakorlatban is fontosnak tartották az első napon való meg-
tisztulást. tóbit könyve a holt-tengeri tekercsek felfedezése előtt csak görög változatban volt ismert; ori-
genes Africanushoz írt levelében azt írta Kr. u. 240 körül, hogy a zsidók nem használták tóbit könyvét
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58 ziAs, J., „Qumran Archaeology: More Grave errors”, http://www.bibleinterp.com/articles/zias_Qumran_Archaeology.htm
(16.04.2007).

59 MAGNess, The Archaeology 147.
60 esHel, e., 4Q414 Fragment 2: Purification of a Corpse-contaminated Person, in Legal Texts and Legal Issues. Proceedings

of the International Organization for Qumran Studies Cambridge 1995. (eds. BersteiN M. / GArCíA MArtíNez, F. / KAM-
PeN, J.), leiden 1997, 3-10 (8).



(Ep. ad Afr. xi, 80). A qumráni 4-es számú barlangból azonban több kézirata is előkerült (4Q196-200),
egy héber, a többi arámi nyelven,61 ami azt bizonyítja, hogy a zsidóságnak legalább ez a csoportja ismerte
és használta. A könyvben a temetésnek két fő aspektusa szerepel: egyik az ismeretlen holtak eltemetésé-
ben is megnyilvánuló kegyes cselekedet, a holtaknak kijáró végtisztesség megadása62, valamint az ősök
megfelelő temetéséről való gondoskodás; míg a másik a holttest elrejtése63.

A könyvben szereplő temetések leírásakor a görög ỏρύττω alak szerepel, tehát a sírokat kiásták. ennek
hangsúlyozása különösen fontos a második templom korának már említett zsidó temetkezési szokásai-
nak ismeretében. tóbit könyvéből tehát egyszerű, egy ember nyughelyéül szolgáló, földbe ásott sírok hasz-
nálatára következtethetünk. A 2. fejezetben egy temetés teljes leírását olvashatjuk, ahol annak befejeztével
tóbit visszatért otthonába, megmosdott, majd az udvarban tért nyugovóra. A Vetus Latina szövege sze-
rint megmosdott még abban az órában, mikor temetett, belépett házába, majd a fal mellett feküdt le.
A holttest szennyező volta egyértelmű a szövegben: még aznapi megtisztulást, és elkülönítést követel.

láthattuk tehát, hogy a qumráni tekercsekben egyértelműen jelen van a holttest okozta – tehát a leg-
erősebb – tisztátalanságtól való megtisztulás szükségessége már az első napon, nem csak a harmadik, vagy
a hetedik napon, amint az a bibliai és a rabbinikus hagyományban szerepel. A közösség irataiból egyér-
telműen kitűnik, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonítottak a tisztasági törvények betartásának, va-
lamint sok esetben szigorúbban alkalmazták őket, mint a zsidóság többi irányzata.

Végső következtetések

A fent tárgyaltak alapján elmondhatjuk, hogy a qumráni közösség temetkezési szokásai eltértek a korból
ismert zsidó gyakorlattól. ennek megállapításakor azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy a díszes ki-
vitelű sírok, valamint pl. a későbbi rabbinikus irodalom e társadalomnak csak a gazdagabb rétegeinek temet-
kezési gyakorlatát tükrözik. ezzel szemben a szegényebbek esetében feltételezhetjük az egyszerűbb kivitelű
sírok alkalmazását, melyek nagy valószínűséggel hasonlíthattak a Qumránban feltárt sírokhoz, és az idők fo-
lyamán könnyen eltűnhettek a föld színéről. A közösség életviteléhez illeszkedne a kor szegényei által alkal-
mazott temetkezési gyakorlat követése, hiszen egy vagyonközösségben, puritán módon élő csoporttól aligha
várhatjuk az elit temetkezési gyakorlatának követését. Mindenesetre meglepő, hogy írásaikban alig olvasha-
tunk a temetés módjára vonatkozó konkrét szabályozást, különösen, mivel oly nagy hangsúlyt fektettek a
tisztasági szabályok betartására, amint azt a holttestre vonatkozóan láthattuk is. sok tehát a nyitott kérdés, me-
lyek megválaszolása a temető teljes feltárásáig bizonyosan várat magára. A téma jelentősége viszont ennek
tükrében sem halványulhat el, hiszen egy közösség életmódjának, eszmerendszerének megismerésében a te-
metkezési szokások, és a halottkultusz feltérképezése nagy segítség lehet. Különösképp egy annyira vitatott,
és saját belső forrásaik alapján alig ismert életvitelű közösség esetében, amilyen a Qumránban élő lehetett.
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61 A qumránban előkerült arámi nyelvű töredékek a Codex sinaiticus-ból ismert görög szöveg mintegy 42%-át, míg a héber
töredék 13%-át fedik le. tóbit könyvéről általánosságban, és a qumráni kéziratokkal kapcsolatban lásd: FitzMYer, J.A.,
Tobit. Berlin-New York 2003; xerAVits, G. / zseNGellÉr J. (eds.), The Book of Tobit: Text, Tradition, Theology. Papers of
the First International Conference on the Deuteronomical Books, Pápa, Hungary, 20-21. May 2004 (supplements to the Jo-
urnal for the study of Judaism 98), leiden 2005; WeeKs, s. / GAtHerCole, s. / stUCKeNBrUCK, l. (eds.), The Book of
Tobit: Texts from the Principal Ancient and Medieval Traditions with Synopsis, Concordances, and Annotated Texts in Aramaic,
Hebrew, Greek, Latin, and Syriac (Fontes et subsidia ad Bibliam pertinentes 3), Berlin –New York 2004.

62 tóbit 1:17-18; 2:3-8; 4:3-4; 6:15; 14:2, 10-13.
63 tóbit 8:9-12; 8:18.



Abstarct

Death at Qumran

The question of death and burial at Qumran has been a subject of debates already since the discovery of the
Dead Sea Scrolls. Normally, we could study this practice based on the archaeological data and on the written
sources. In this paper we can see, that in the case of Qumran it is not so easy. The cemetery found next to the site
of Khirbet Qumran has been excavated only in a very small part, and even this is not properly documented. On
the one hand, the known scrolls hardly speak about everyday practices, such as birth or death, but on the other
they have strict rules about purity – rules relating the corpse, as the highest source of impurity. Furthermore, we
can study possible parallels of burial practices at Qumran, both in the field of archaeology and written sources.
Within the framework of this paper my aim is not to solve the problem of “Death at Qumran”, but rather to give
an insight into the problem and the method of investigation.
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