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Amikor az emberek először hallanak erről a
témáról, mindig meglepődnek. Az ókori zsidóság a má-
sodlagos temetkezési szokást gyakorolta, azaz kb. egy
évvel az elhalálozás után, amikor a hús és a bőr már
összeszáradt a testeken és elenyészett, a csontokat ún.
osszáriumokba, azaz csonttároló dobozokba helyezték el.

Az osszáriumokba történő temetkezés, ahogy ezt a
mai tudósok nevezik, főként Jeruzsálemben és
környékén volt gyakori mintegy száz esztendőn
keresztül – kevéssel az időszámítás kezdőpontja előtti
időtől egészen a római seregek betöréséig és a templom
lerombolásáig Kr. u. 70-ben (az ún. második temp-
lomkorszakban). Az elhunytak testét először egy sír-
helynek szánt barlangban a sziklába vájt fekhelyre tet-
ték; és miután az oszlás befejeződött, a csontokat az
osszáriumokban helyezték nyugalomra. Az osszáriumok
számos más kultúrában is fellelhetők voltak, például
Nyugat-Kis-Ázsiában, Efézus környékén, nagyjából
ugyanabban az időszakban, mint Jeruzsálemben.
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Steven Fine

A heródesi Jeruzsálem fénykora a
temetkezési szokások tükrében

Osszáriumok.
Díszített és sima kőből készült csonttároló dobo-

zok, a másodlagos temetkezési szokás fennmaradt
emlékei Jeruzsálem környékéről, kizárólag a Kr. e.-i
első századtól a jeruzsálemi templom lerombolásáig,
Kr. u. 70-ig. A későbbi irodalmi források szerint a bar-
langokban kialakított nyughelyekről a hozzátartozók kb.
egy évvel az elhalálozás után (mikor a hús és a bőr már
eloszlott) összegyűjtötték a halottak maradványait, és
áthelyezték őket az osszáriumokba, melyeket az e célra
kialakított kriptafülkékben tették.

A zsidók valóban másodlagos temetkezést alkal-
maztak, amit a sírbarlangokban talált osszáriumok
százai bizonyítanak. A tudósokat inkább az a kérdés
foglalkoztatja, hogy miért egy rövid, átmeneti
időszakban használták az osszáriumokat, és miért tűntek
el ismét? Steven Fine szerint a jeruzsálemi gazdaság
felvirágzásával egyidejűleg nyert teret az a görög
filozófia, amely az egyén fontosságát hangsúlyozva a
tömeggel szemben arra késztette a második templom-
korszak zsidó családjait, hogy egy személyesebb jellegű
temetkezési szokást alakítsanak ki, mint a hagyományos
kriptás elhelyezés

Miért csonttároló dobozokba?
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A jeruzsálemi osszáriumok mészkőből vagy ritkábban
agyagból készült dobozok voltak. A legelterjedtebb osszárium
a mészkődarabból faragott, kb. 60 cm hosszú, 30 cm széles és
45 cm magas doboz. Az eltávolítható tető lapos vagy csúcsos,
esetleg lekerekített formájú volt. A kivitelezés és a díszítés a
Jerikó és Én-Gedi mellett, a Holt-tenger közelében talált
fadobozokéra emlékeztet. Kétségkívül ugyanolyan fából
készítették az ékszerdobozokat Jeruzsálemben, azok azonban
a nedves éghajlat miatt nem maradtak fenn. Az osszáriumok
többsége dísztelen volt. Néhányukon mégis megfigyelhető a
díszítés, leginkább geometriai formák, amiket árral véstek a
puha mészkőbe, előnyben részesítve az éleket és a bemé-
lyedéseket. Gyakran kerültek a dobozokra az elhunytak nevei,
családi kapcsolatai (apa, anya stb.), és néha az egyes szakmák
feliratai a dobozok külsejére.

Az 1994-es katalógus 895 osszáriumról
tesz említést Izrael állam régészeti gyűjte-
ményének részeként, ám ezenkívül más
gyűjteményekben is léteznek.1

A zsidó osszáriumok nyilvánosságra
kerülése a tudósok számára a következő
kérdéseket vetette fel: Miért a történelemnek
ebben a rövid szakaszában használták a zsidók
az osszáriumokat, és miért éppen Izrael legszen-
tebb városában, Jeruzsálemben? Miért vált új-
szerű gyakorlattá ez a fajta temetkezés, és miért
tűnt el éppen olyan gyorsan?

Egy közismert régészeti enciklopédia
szerint „Széles körben elfogadott… hogy a
zsidóság másodlagos temetkezési szokásai két
teológiai tantételen alapulnak: egyrészt a teljes
test feltámadásának, másrészt a bűn bün-
tetésének okán, tudniillik az emberi hús és bőr
oszlásával.”2  Ezen elméletek szerint a csontok a
bűnös hústesttől elkülönítve várakoznak az
osszáriumban a feltámadásra. Ennek a ma-
gyarázatnak a helytállóságát nehéz lenne
bizonyítani, sőt, valószínűleg tévútra vezetne
minket. Az osszáriumok viszonylag váratlan
megjelenése sokkal inkább magyarázható a
kőfaragó-mesterség terjedésével, mint bármi-
lyen teológiai fejtegetésekkel.

Az osszáriumok használatát megelőzően
az elhunytak testét először a sírhelynek szánt
barlangban, egy sziklába vájt hosszanti krip-
taüregben vagy párkányon helyezték el, ezeket
nevezték loculusnak. Amikor több helyre volt
szükség a barlangban, a testeket összeszedték és
csonthalmokba, azaz hagyományos kriptákba
gyűjtötték. Ez a szokás azonban egyszer megsza-
kadt, és kezdetét vette az osszáriumos
temetkezés – összhangban a már említett szerző,
L. Y. Rahmani leírásával – Kr. e. 20 és 15
között.3 A régebbi kriptás temetés megfigyelhető
a Sínai és Júdeai sivatag bizánci kolostoraiban,
ahol a csontok a méretük szerint voltak csopor-
tosítva, a hosszabbak egymás mellé, a koponyák
pedig piramisszerű halmokba. Akárcsak a zsidó
hagyomány szerint, az egyének csontjait össze-
vegyítették a többiekével.

A Kr. e.-i első század során és még jóval azután is a
zsidóság érdeklődése valóban a halottak feltámadása felé for-
dult. Ez adott okot a nézetkülönbségre a farizeusok és a szad-
duceusok között. Az Apostolok cselekedeteiről írt könyv híres
szakasza a 23,6–8, ahol Pál a farizeusokhoz számítja magát,
akik hisznek a halottak feltámadásában:

„Mikor pedig Pál eszébe vette, hogy az egyik részök a
sadduczeusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiál-
ta a tanács előtt: Atyámfiai, férfiak, én farizeus vagyok,
farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt
vádoltatom én. A mint pedig ő ezt mondta, meghasonlás táma-
da a farizeusok és a sadduczeusok között, és a sokaság meg-
oszlott. Mert a sadduczeusok azt mondják, hogy nincs feltá-
madás, sem angyal, sem lélek; a farizeusok pedig mind a
kettőt vallják.”

Összevegyített csontok, melyek több testből származtak, az osszáriumok
megjelenése előtt a hagyományos kriptákban voltak fellelhetők. Ezt a csont-
tároló helyet egy falba vájták a sírhely alatt egy jeruzsálemi sírbarlangban
a korai első templomkorszakban (Kr. e. 960–700). 
Jeruzsálemben és környékén évszázadokon keresztül a hagyományos krip-
tás temetkezést gyakorolták, majd a második templomkorszakban a
személyes jellegű osszáriumok váltak hagyománnyá
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A rabbinikus judaizmus a farizeusok hagyományait foly-
tatta. A Misnával összhangban a legkorábbi irányadó rab-
binikus szöveg írja, hogy „Aki nem hisz a feltámadásban,
annak nincs helye az eljövendő világban”.4

Nem tudjuk, mennyire volt általános az első századok-
ban a teljes test feltámadásába vetett hit vagy a farizeusok
tanításainak elfogadása. Tehát ezzel nem tudjuk megma-
gyarázni az osszáriumok használatát. Ráadásul vannak olyan
osszáriumok, melyek szadduceusok csontjait tartalmazzák,
akik semmi esetre sem hittek a test feltámadásában. Például
Kajafás – aki a szadduceusok főpapja volt, és az evangéli-
umok tudósítása szerint részt vett Jézus perében – családtag-
jainak csontjait is osszáriumokba helyezték el (lásd a dobo-
zon, 26. o.), a néhány évvel ezelőtt Jeruzsálemben talált dobo-
zok egyikén olvasható a felirat „Kajafás fia, József”.* 

Egy másik szadduceus sírbarlangban talált osszárium
felirata pedig a következő: „Yehohanah, Thoflos főpap fiának
Yehohanannak lánya”5.

Végeredményben tehát a régészeti bizonyítékok cáfolják
a kapcsolatot a feltámadáshit és az osszáriumok használata
között. Ahogy már említettük, ez a feltételezés azt sugallta,
hogy a tömegsírral ellentétben az osszáriumba helyezett cson-
tok a test feltámadására várnak. A régészeti leletek azonban
másra engednek következtetni. Némely osszárium több egyén
csontjait tartalmazza. A Kajafás család egyik osszáriumában

például hat ember csontjai találhatók. Igen csekély azon
osszáriumok száma, melyekben egyetlen személy csontjait
őrizték elkülönítve.6 Más dobozok külső feliratozásán csak a
családi kapcsolatok megjelölése látható, úgymint anya, kis-
gyerek, férj, feleség, apa és fiú.7

Az osszáriumok farizeusi hagyománnyal feltételezett
kapcsolatának leggyakoribb magyarázata, hogy a másodlagos
temetkezés szokása a bűn büntetésébe vetett farizeusi hiten
alapszik. Eszerint a hús és a bőr eloszlása után a csontok
spirituális értelemben véve megtisztulnak. Erre azonban sem-
milyen irodalmi forrásban nem találunk utalást a második
templomkorszakban. Ez a magyarázat nem tényeken, csupán
feltevéseken alapszik. Néhány tudós a késői rabbinikus iro-
dalomból kiragadott idézetekkel próbálja alátámasztani
hipotézisét, sokszor az egyébként össze nem illő részleteket
ügyetlenül egymás mellé toldva. Sőt, további fejtegetéseikkel
igyekeznek összhangba hozni a késői rabbinikus irodalmat a
farizeusi hagyománnyal – az eltelt évszázadok és a földrajzi
távolság ellenére is –, változatlan magatartást feltételezve az
elhunytakkal és a temetkezési szokásokkal kapcsolatban, min-
denféle vizsgálat nélkül. Igaz, a második templomkorszak szá-
mos szokását megőrizte a rabbinikus hagyomány (például
szent könyvek írása, imaszíjak, ún. tefillinek készítése, a zsi-
nagógai felolvasásra szánt írásrészletek kiválasztása), a foly-
tatólagosság kérdését mindig egyedileg kell megvizsgálni,
nem csupán feltételezni. A folytatólagosság feltételezése jelen
esetben azért különösen problémás, mert az osszáriumos
temetkezési hagyomány Kr. u. 70-ben, a jeruzsálemi templom
lerombolásakor megszakadt, majd a Kr. u.-i 4. században
teljesen megszűnt.8

Részleges magyarázat található az osszáriumok alkal-
mazására a júdeai második templomkorszak gazdaságának
történetében. Nagyjából arra az időre tehető az osszáriumok
elterjedése, amikor Nagy Heródes elkezdte Jeruzsálem és a
templom újjáépítését, kb. Kr. e. 20-ban, vagy Rahmani szerint
pontosabban Kr. e. 20 és 15 között. A nagyszabású tervek
megvalósítása nagy mennyiségű pénz beáramlásával járt
együtt, ami élénkítő hatással volt a jeruzsálemi gazdaságra, és
lehetővé tette a temetkezési szokások fejlődését is.

A második ösztönző tényező a heródesi Jeruzsálem –
főleg a templom, a heródium és a templom-hegy –
újjáépítésekor felvirágzó szakma, a kőfaragó-mesterség elter-
jedése volt. Ugyanis az osszáriumok készítői felhasználták a
kőfaragók tudományát. A korabeli kultúra emlékei között más
kőből készült tárgyakat is találunk, például kőasztalokat és
konyhai eszközöket.** 

Valójában a kőfaragóipar fejlődése az osszáriumok
készítésénél mintegy harminc évvel korábban, kb. Kr. e. 50-
ben kezdődött. Lényegében az osszáriumos temetkezés létre-
jöttét a helyi kőfaragóipar fellendülésének köszönhetjük, mely
végül is a Nagy Heródes által uralt Jeruzsálem sikeres gaz-
daságára vezethető vissza.

Az egyértelmű kapcsolatot Heródes templomépítése és a
felvirágzó kőfaragó-mesterség között mi sem bizonyítja job-
ban, mint az osszáriumok megmunkálásában folyamatosan
felfedezhető építészettel kapcsolatos ábrák és képek. A
temetések vagy a monumentális épületek képei, melyek a
csonttároló dobozok külsejét díszítik, a késő hasmoneusi-
heródesi korban újjáépített városképet szemléltetik. Az
osszáriumok egyik csoportja például a Heródes kori terméskő

Elveszett, de megtalálták.
Amikor egy felújítási munka során a jeruzsálemi Peace
Forest-i sírbarlangban véletlenül előbukkant két csonttároló
doboz (az osszáriumokat lásd a 25. oldalon), még senki sem
tulajdonított nekik különösebb jelentőséget. A régészek hamar
felfedezték az arámul írt „Quafa” családi nevet, ügyetlenül
felkarcolva a csontdoboz jobb oldalára. A név egy másik meg-
jelenési formája a doboz bal oldalán látható: „Yehosef bar
Qayafa”. A név mindkét formája ugyanarra a főpapi családra
vonatkozik, melyre mind a zsidó, mind a keresztyén források
görög nyelven Kajafásként hivatkoznak

(Folytatás a 26. oldalon)



Kajafás sirja

1990 egyik hideg novemberi
napján a jeruzsálemi IAA-hoz (Israel
Antiquities Authority, Izraeli Régiség-
tudományi Hivatal) látszólag rutinhívás
érkezett. Egy felújítási munka során a
jeruzsálemi Peace Forestben felszínre
került egy ókori sírbarlang. Az IAA tudó-
sai számára ez nem okozott különösebb
meglepetést, hiszen az óvárostól délre
fekvő vidék a késői második templom-
korszak idején (Kr. e. 30 – Kr. u. 70-ig)
hatalmas területű temető volt.
Mindazonáltal az IAA kiküldte Zvi
Greenhut archeológust, hogy ellenőrizze
a leletet.

Amikor Greenhut megvizsgálta a
barlang leomlott mennyezetét, négy
mészkő osszáriumot, azaz négy csont-
tároló dobozt látott meg a barlang középső
kamrája körül szétszórva (lásd az alsó képen). A zsidóság
másodlagos temetkezési szokásának ismeretében azonnal tudta,
hogy a barlang zsidó temető volt, ráadásul az osszáriumok
használatának a „második templom” lerombolását megelőző
kora és földrajzi helye minden kétséget kizáróan megállapítást
nyert. 

A másodlagos temetkezés gyakorlata szerint kb. egy
évvel azután, hogy az elhunyt teste összeszikkadt a sziklába
vájt párkányon vagy hosszanti üregben, a maradványokat
összegyűjtötték és áthelyezték egy csonttároló dobozba, amit
visszacsúsztattak a kriptaüregbe vagy párkányra (loculusra,
héberül kokhra). A csonttároló dobozt időről időre ismét
előhozták, és más családtagok csontjait is belehelyezték. A sír-
barlangokban talált dobozokat – a leggazdagabb, előkelő
jeruzsálemi családok esetében gyakori szokásként – kívül és
belül is ügyes mesterek kézimunkája díszítette.*

Amikor Greenhut és kollégái leereszkedtek a barlangba,
négy loculust találtak, egyenként 183 cm hosszan és 46 cm
szélesen és 46 cm magasan a sziklába vájva. Három loculus
üres volt, mivel a felújítást végző munkások kivették belőlük
azt a négy osszáriumot, amiket Greenhut először látott meg a

barlang beomlott mennyezeténél. További hat osszárium
feküdt a barlangban szétszórva és eltörve, évekkel korábban
érkezett sírrablók fosztogatása nyomán. A tudósok végül az
egyik loculus belsejében a falba ékelve további két, érin-
tetlenül hagyott osszáriumot találtak, melyeknek a kora kb.
2000 éves volt.

A barlangban talált osszáriumok igen attraktívan,
rozettákkal, geometriai és építészeti formákkal, növényi
motívumokkal díszítettek. Öt osszárium tartalmazza az elhuny-
tak neveit, az általános szokás szerint. Nehéz volt magyarázatot
találni erre a kivételes jelenségre.

Amíg a két érintetlen osszárium elő nem került, a
régészek sem tudták, hogy milyen nagy jelentőségű
felfedezéssel állnak szemben. Az egyik doboz tetején
felfedezték a görög Kajafás arámi változatát, a „Quafa” nevet.
A másik, különlegesen díszes dobozon pedig a „Yehosef bar
Qayafa” arámi felirat állt, azaz „Kajafás fia, József” (lásd a
felső képen).

Ez a két osszárium ugyanazzal a családnévvel arra utal,
hogy ez a barlang a híres Kajafás főpapi család sírbarlangja
volt. Tehát a csonttároló dobozok egyikében az a Kajafás

főpap nyugszik, aki az evangéliumok-
ból ismert, vagyis aki Jézust kiszolgál-
tatta a római hatóságoknak?

A Kajafás név mind a zsidó, mind
a keresztyén forrásokban megtalálható,
köztük a Kr. u.-i 1. századbeli zsidó
történetírónál, Josephus Flaviusnál (aki
az osszáriumok feliratával megegyező
betűformában ír arról a személyről, „aki
József, akit Kajafás főpapnak nevez-
tek”), és ugyanígy hivatkozik rá a rab-
binikus irodalom is. Természetesen a
barlang elhelyezkedése megfelelt a
korabeli templomi arisztokrácia igénye-
inek a számos más gazdagon díszített
sírbarlang mellett.

Érdekes módon az osszáriumok
feliratozása nem szakértő mesterek
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falak szegélydíszítésének jegyeit mutatja be. Egy másik cso-
port oszlopsort utánzó mintái a heródesi oszlopfőkre, valamint
a heródesi Jeruzsálembe vezető út mentén megfigyelhető
épülethomlokzatokra emlékeztetnek. 

Amikor Jeruzsálemet lerombolták a rómaiak Kr. u. 70-
ben, az osszáriumos temetkezés hagyománya gyakorlatilag
megszakadt. Ez arra enged következtetni, hogy ez a fajta
temetkezés egy az első századi gazdaság- és kultúrafüggő
szokás volt.

Az osszáriumok láthatóan egyedi jellegű temetkezést
tettek lehetővé a családi kriptákon belül, és bizonyos esetek-

ben az egyes kiváltságos személyek számára. Ahogy említet-
tük, számos osszáriumon megtalálhatók az eltemetett egyének
nevei. Míg másokon csak a családi kapcsolatok olvashatók:
„anya” (imma), „apa” (abba) és más hasonlók, megint
másokon hosszú és díszes jelzők szerepelnek.9

Az individualizáció fejlődése általános tendenciaként
figyelhető meg a görög-római világban. Az első századi
Jeruzsálemben valóban voltak olyan zsidó emberek, akik
számára az egyén nagy jelentőséggel bírt. Biztos, hogy voltak
teológiai okai is ennek a gyakorlatnak, de ezeket a bővebb iro-
dalmi források hiánya miatt nem ismerjük. Összefüggésbe
hozhatók-e az osszáriumok a halottak feltámadásával?

Valamilyen szinten igen, de azt nem tudjuk, hogy ez volt-e
az általánosan elterjedt nézet. Egyszerűen nem áll ren-
delkezésre elegendő bizonyíték. Annyit tudunk, hogy az
egyéni temetkezés mindenképpen ritka szokás volt, még
akkor is, ha az osszáriumok egy időre kiszorították a hagyo-

keze által ké-
szült. Való-
színűleg az
elhunytak va-
lamelyik ro-
kona karcolta
a mészkő do-
bozokra a ne-
veket, hogy
később megis-
merje azokat.
B i z o n y á r a
nem nyilvános
megtekintésre
szánta a felira-
tokat.

A „Ye-
hosef bar
Qayafa” feli-

ratú díszes osszárium hat ember csontjait tartalmazta: két cse-
csemőét, egy, kettő és öt év közötti gyermekét, egy 13 és 18
év közötti fiúét, egy felnőtt nőét és egy 60 év körüli férfiét. A
régészek feltevése szerint ez utóbbi személy volt az újszövet-
ségi Kajafás.

A héber Biblia, illetve az Újszövetség több száz neve
közül korábban csak hat névre találtak a tudósok régészeti
bizonyítékot a Kr. e. -i második század és a Kr. u.-i második
század közötti időszakból. Ez a kicsiny szám az osszáriumok-
nak köszönhetően a hetedik névvel gyarapodott. Végül is 1990
novemberének „rutin telefonhívásáról” kiderült, hogy ezzel egy
igen jelentős újszövetségi személy történelmi hitelességének
első bizonyítékára derült fény. 

* Lásd Gideon Avni és Zvi Greenhut, "Akeldama – Resting
Place of the Rich and Famous," BAR, 1994.
november/december.

Kőből faragott tárgyak.
Az ismert háztartási berendezések, kőasztalok, kőtálak vagy egyéb
kőedények főleg a második templomkorszakból származnak,
amely Heródes nagyszabású felújításainak köszönhetően (Kr. e.
20-tól kezdődően) növekvő pénzforgalmat jelentett Jeruzsálem
számára, és elősegítette a kőfaragó-mesterség elterjedését

(Folytatás a 24. oldalról)



mányos kriptás temetkezés gyakorlatát. Az osszáriumok elter-
jedése és a kriptás temetkezés jelentéktelenné válása
egyértelmű tendenciát mutat az egyén jelentőségének
fejlődésében mind a társadalomban, mind a családban.

Az első századbeli jeruzsálemi osszáriumok elter-
jedésének okát a korabeli gazdasági fejlődést szem előtt tart-
va, valamint a jelenleg elérhető irodalmi és régészeti forrá-
sokat figyelembe véve fejthetjük meg. Ha a bizonyítékoknak
csak ilyen csekély része maradt fenn, úgy tűnik, egyelőre nem
áll rendelkezésünkre jobb magyarázat az osszáriumokra,
egészen a következő jelentős felfedezésig!

Az idézett rész Steven Fine cikkén alapszik, melynek ere-
deti címe: „Jegyzet az osszáriumos temetkezés és a halottak
feltámadásának összefüggéseiről az első századi
Jeruzsálemben” Journal of Jewish Studies, 51 (2000), 67–76. o.
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Feltűnő a hasonlóság.
A gazdag jeruzsálemi családok díszes, kőből készült osszáriumai túlszárnyalták a hagyományos építészeti motívumokat, amikor
az ügyes kőfaragó-mesterek az elegáns heródesi stílusú elemekkel díszítették őket. A formák szembetűnő hasonlósága látható
az első századi, a régi Jeruzsálemtől délre található Alkemada melletti családi sírhely bejárata (lásd a 26. o. alsó képén) és a
kőből készített osszárium oldalából kifaragott kapu között (lásd a fenti képen)


