
Az ókori Közel-Keleten számtalan célra használták a
különböző színű, formájú és méretű köveket, mivel könnyen
hozzáférhetők és felhasználhatók voltak. Az ókori ember igen
találékony volt a különböző kövek kitermelésénél és fel-
használásánál, melyek számtalan szükségletét képesek voltak
kielégíteni. A Biblia számos kifejezést használ a kővel kap-
csolatban, de a leggyakoribb szóhasználat a héber ószövetség-
ben az ’eben és a görög újszövetségben a lithosz.

A Szentírás által említett kisebb méretű köveket mér-
legsúlynak, mérőónnak, öntőformának, mozsárnak, fazekas
korongnak és malomkőnek használták. A nagyobb kövekkel
pedig lezárták a kutakat, a víztárolókat, valamint a barlangok
és sírhelyek bejáratát. Használtak határjelző köveket,
útjelzőket és emlékköveket a múlt nagy eseményeinek
felidézésére. Az Úr csodatetteinek emlékére állított kövek
megszenteltek voltak és ezeknek különböző neveket adtak
(1Móz 35,7; 1Sám 7,12).

A kövek jó eszközként szolgáltak fegyverként vagy
vágószerszámként, de a legnagyobb hasznuk az
építkezéseknél volt, úgymint házak, kőfalak, kerítések, oltárok
alapanyagaként, és nem utolsósorban a salamoni temp-
lomépítésnél és a zerubbábeli újjáépítésnél (melynek a
mintájára később Heródes király a második templomot épít-
tette Jézus születése előtt). 

De ne hagyjuk magunkat megtéveszteni a palesztinai
építészet sokszínűsége által! Az ókori Kelet nagy részén nem
volt jellemző ez a pompa. Maga a híres Athén városa sem volt
mindig csupa sugárzó márványból, hanem sokkal inkább a

masszív és megbízható vályogtéglák gyűjtőhelye. A vályog az
antik világ legelterjedtebb építőanyaga volt. Az alapanyagok
mindig rendelkezésre álltak és a megmunkálásuk folyamata is
egyszerű volt. A napégette téglákat egy alacsony, vékony kő
alapra helyezték, jómódú polgárok házának, középületeknek
és kisebb kegyhelyeknek az építéséhez is1.

Mindazonáltal Palesztina talaja igen gazdag
építőkövekben. A sziklás réteg sokszor igen közel van a felszín-
hez, néha pedig – egy-egy földcsuszamlásnak köszönhetően – a
szikladarabok a hegyoldalon terülnek szét. A palesztin
építőmeste-rek mindig kihasználták a könnyen hozzáférhető
kövek előnyeit. A legkorábbi technika a felszín közelében talál-
ható köveknek, vagy ahogy az ötödik századi görög történetíró
Thucydides nevezi őket, a „mező köveinek” összegyűjtése volt.
Ezeket a csiszolatlan köveket kis gödrökbe helyezték, hogy a
vályogházak vagy faépületek alapjaiként szolgáljanak. Jerikó
területén a korai (Kr. e. 8300 és 4500 közötti) neolitikus épít-
mények jól mutatják az építési szokásokat, melyek az egész
bibliai időszakban változatlanul fennmaradtak. Az emberek
maguk építették házaikat a közeli hozzátartozóik és rokonaik
segítségével.2 A kövek faragatlanok vagy csak igen gyengén
megmunkáltak voltak. A különböző méret szerint csoportosított
köveket gondos tervezéssel illesztették egymás mellé.3 A házi-
lag megmunkált köveket gyakran vályog vakolattal vonták be.4

A korai városok épületei mind ilyen szakképzetlen munkával
készültek. A hivatásos kőműves munka igen ritka volt, és igazá-
ból csak a finom formákról és az íves kőfaragásokról vagy a
szokatlanul nagy elemekről lehet felismerni a nyomait.5
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Az ószövetségi időkben szinte kivétel nélkül a nari
mészkövet választották építkezésre, mely könnyen
kitermelhető és megmunkálható volt, noha nem volt olyan
könnyen kiégethető, mint a lágyabb mészkövek. Ráadásul a
nari köny-nyen morzsolódott, mégis a nem szakképzett építők
építkezéseinek az egyetlen alternatíváját jelentette. Az
újszövetségi időkben viszont a nagy építtetők, úgy mint
például Nagy Heródes is, a keményebb és tartósabb
mészköveket használták.6

A Bibliában a legmeghatározóbb leírások az
építőkövekkel kapcsolatban a templomépítésekkel összefüg-
gésben találhatók. A Dávid által összegyűjtött építőanyagok
között helyet kaptak az építőkövek. A templom alapja
nagyméretű terméskövekből készült, de a felső réteg is tartal-
mazott köveket. A templomon végzett javítások során Joás és
Jósiás uralkodásának idején faragott építőköveket használtak.
Az első, azaz salamoni templomot a babilóniaiak lerombolták.
Amikor a második, heródesi templom épült az elsőnek a
mintájára, ismét nagy méretű, masszív, faragott köveket
használtak. Ezeket szaknyelven terméskőfaragó mester-
munkaként emlegették. A régészek terméskőnek azokat a
köveket nevezték, melyeket négyzet alakúra formázták és
simára csiszoltak7. A terméskőfaragó mestermunka Föníciából
származott, de később a perzsák, a görögök és a rómaiak is
alkalmazták.8

Az építkezés első fázisa a kőbányászat volt, amikor az
építőköveket a sziklás talajból kifejtették és lecsiszolták. Az
ókori Palesztina bányáiban a kőfejtés mindig a felszín
közelében történt. A kőfejtők rendszerint megkeresték a szik-
lákon található hosszanti repedéseket. A többnyire fából
készült ékeket addig ütötték a hosszanti repedésekbe, amíg a
szikla széthasadt. A kívánt mérettől függően fel tudták
darabolni a kősziklát úgy, hogy lyukakat fúrtak egy egyenes
vonal mentén, majd az ékek segítségével végighasogatták.9

A kövek megmunkálására vésőt és kalapácsot használ-
tak. Az alaposabb munka érdekében fűrészt kellett alkalmazni.
A kőművesnek szüksége volt függőónra (Ám 7,7), nádból
készült mérővesszőre (Ez 40,3; Jób 38,5), vörös festékbe már-
tott lenzsinórra irányjelzőnek és szintmérő zsinórokra (2Kir
21,13; Ézs 28,17).

Sekély alapozó gödröket ástak a házak-
hoz, de a nagyobb épületek alapjait gyakran
sziklába vájták. Ebbe helyezték az alapozó
kőréteget. Erre a durvább szemcséjű kőrétegre
rakták a finomabb rétegeket. Ez volt az ún.
alapozó réteg, melynek az alsó fele a sziklaágy
formáját követte, és csak a tetejét formázták
vízszintesre, hogy a fal többi része vízszintbe
kerüljön. Gyakran a két sarokkő között
kifeszítettek egy zsinórt, amely az építés vona-
lát vezette. A felső réteg már látható volt, a
köveket gondosan megformálták, és
egymáshoz illesztették, a falnak tetszetős külső
megjelenését biztosítva.10

Az izraeliták tipikus terméskő falain vál-
takozó minta látszik, melynek soraiban minden
hosszában elhelyezett (szemből nézve
hosszában látszó) terméskő után egy széltében
elhelyezett (szemből nézve csak a végeit
mutató) terméskő foglalt helyet. Ez az ügyes
elhelyezés a kellemes megjelenésen túl

erősítette a fal szerkezetét is.11 A termésköveket két eltérő
módszerrel csiszolták: 1. A kövek felszínét teljesen simára
csiszolták. 2. Csak a széleket (egy, kettő vagy három éllel)
csiszolták, gyengéden bemélyesztve, miközben a kő felszíne
továbbra is durva maradt.

Mint ismeretes, a salamoni templomot földig rombolták,
de az azonos korból származó samáriai és megiddói
épületeken jól látható a korabeli építkezési mód. A tégla és fa
építmények szerkezeti alapja finoman megmunkált, keskeny
terméskő pillérekből készült. A murvából készült fal
szerkezetébe ágyazták a termésköveket, jól megformázott
sarokkövekként. Az áthatolhatatlan összeillesztés érdekében
mindegyik terméskő külső felületét gondosan meg-
munkálták.12 Az ügyes kőműves mestermunka Aháb palota-
erődítményén is látszik (aki szövetséget kötött Föníciával),
ahol a szépen faragott terméskövek szorosan illeszkednek
egymáshoz a széltében-hosszában tervezett minta szerint.

A Jézus születése előtti évtizedekben ismét felébredt az
izraeliták érdeklődése a finoman illesztett és formázott kőfaragó
mestermunka iránt. Nagy Heródes (Kr. e. 37–Kr. u. 4.)
uralkodásának idején számos épület készült káprázatos megje-
lenéssel és monumentális méretben, melyek között a jeruzsále-
mi templom volt a legjelentősebb építmény. Mindenki csodájára
járt, aki csak látta (Lk 21,5–6; Jn 2,19–21). Heródes
kőművesmesterei képesek voltak kilenc méter hosszú szik-
ladarabokat megmunkálni. Ehhez a máig fennmaradt Siratófal
hatalmas kövei jó illusztrációként szolgálnak. 

A Biblia írói gyakran használták metaforáikban a kövek
általános tulajdonságait. A kő keménysége, sűrűsége,
mozdíthatatlansága, élettelensége és ereje folyamatosan meg-
jelenik az ószövetségi írásokban. Az Újszövetség
példázataiban megtaláljuk a kő terméketlen, néma és szilárd
tulajdonságait. Emellett azonban láthatjuk az építőkövek
hasznát az alapozásról szóló részekben, a teremtésről szóló
beszámolókban, és a sarokkövek hangsúlyozásánál. Az Úr
Jézus pedig a 118. Zsoltár 22. versének sarokkövét önmagával
azonosította.

Péter apostol 1. levelében a Krisztusban hívőkről mint
„élő kövekről” beszél. Két bebizonyítatlan magyarázat terjedt
el az „élő kövek” kifejezéssel kapcsolatban: 1. Az élő kő még
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kapcsolatban van az anyafölddel, vagyis még megmunkálat-
lan. 2. Az élő kő azért él, mert sértetlen, vagyis töretlen
egész.13

Mindazonáltal a Krisztusban hívőket azért nevezik
„élőnek”, mert nem olyan értelemben „kövek”, hogy élette-
lenek lennének, hanem egy jól megszerkesztett épületnek
(templomnak) az alkotóelemei.14

Továbbá igen jelentős tény, hogy a mi „sarokkövünk”,
Jézus Krisztus nem halott, hanem élő személy. Ezért ha valaki
az élő sarokkőhöz, vagyis Krisztushoz jön, maga is élő kővé
válik, akit a Mester önmagával egybeépít, mint egy finoman
megmunkált és megtervezett lelki templomot.
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A leghíresebb elveszettnek hitt kövek egyike az egyiptomi Rozetti kő. Bouchard kapitány
véletlenül akadt rá a napóleoni francia hadműveletek során 1799-ben, Észak-Afrikában. A

Rozetti kő V. Ptolemaios Epiphanes rendeletét tartalmazza a Kr. e. 196-ból. A szövege 
egyiptomi hieroglifákkal íródott, demotikus és görög nyelven. Így került elő a hiányzó 

kulcs a hieroglifák megfejtéséhez, mely a tudósok előtt is sokáig rejtély volt

Részlet a Rozetti kő írásából


