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A Misna Middót traktátusa 
In memoriam Prof. Dr. Kocsis Elemér (2009. május 7. †) 
 
 Misna utolsó előtti - „Szent dolgok” - rendjének  tizedik traktátusa. A Temp-
lom és melléképületeinek leírását adja, méreteiről rendelkezik. Innen a címe 
is: Middót (Méretek).  Ez természetesen nem az első Templom, amelyről rész-
letesen ír a Királyok és a Krónikák könyve.1 A fogság után a Templom újjáépí-
tésekor - bár figyelembe vették az első Templomot -, de sok mindent Ezékiel 
látomása alapján alkottak meg. Ennek nyomai a Middótban is megtalálhatók.2  
A Második Templomról nem rendelkezünk bibliai leírással, kivéve egyetlen 
számba jöhető hellyel, de ezt a traktátus nem veszi figyelembe3. A heródesi 
Templomról Josephus kétszer is tesz részletesebb említést, amelynek adatai 
azonban különböznek az itt szereplőtől4. Mégis azt kell mondanunk, hogy az 
itt leírtak, a lerombolás megelőző száz év állapotát tükrözik.  
A templom a várostól északkeletre, Mórija „hegyén”állt, a helyét Templom-
hegynek (bét habbajit) nevezték. Magas fal vette körül, amelynek négyzet 
alakú területe a Misna szerint ötszáz könyök, míg Josephus szerint5 négy stá-
dium nagyságú volt. A Templom ennek északnyugati oldalán helyezkedett el. 
Ezt a hegyen belül egy alacsony fallal(szóreg6) külön is elkerítették, illetékte-
len, illetve rituálisan tisztátalan behatolás ellen. A Templom s a második fal 
közötti távolság tíz könyöknyi volt. Innen tizenkét lépcsőn lehetett feljutni az 
„Asszonyok Udvará”-hoz, ebből ismét tizenkét lépcső vezetett az „Izráeliták 
Udvará”-ba. Ehhez csatlakozott a „Papok Udvara”, ahol az áldozati oltár állt. 
Innen tizenkét lépcső vitt fel a Templom épületéhez, amely három részből állt: 
előcsarnokból, a „Hékál”-ból, ahol a füstölőoltár, a gyertyatartó, s a Szent Asz-
tal volt található, valamint a Szentek Szentjéből. Ezekhez három oldalról - 
észak ,kelet és nyugat - melléképületek csatlakoztak. Mindezeket fal zárta kö-
rül, amelyet [templom]udvar-falnak neveztek.  
 

                                                 
1  1Kir 6; 2Kir 3-4. 
2  mMid II,5; III,1; IV,1-2. 
3  Ezsd 6,3. 
4  Ant XV. 11,3-5;Bell V. 5,1-6. 
5  Ant XV. 11,3-5. 
6  A névszó a Misnában csak egyszer  fordul elő (mMid II,3). A szó valójában nem 

jelent falat, inkább zárat, „bezárót”, azaz egyfajta kerítést. 
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I/1 
A Templomban három helyen őrködtek 7 a papok. Abtinász Kamrájában, a 
láng helyén és a tűz helyén. A léviták huszonegy helyen [őrködtek]: Öten a 
Templomhegy öt kapujánál, négyen [ennek] a négy sarkán belülről, öten a 
Templom öt kapujánál, négyen [ennek] a négy sarkán kívülről, egy az áldoza-
tok kamrájánál8, egy a kárpit kamrájánál, s egy az engesztelés helye mögött9.  
 
I/2 
A Templom előljárója10 körbejárta az őröket, miközben égő fáklyát vittek 
előttte. Ha nem találta az őrt állva [a helyén], az előljáró így szólt hozzá: „Béke 
veled!” Ha úgy tűnt, hogy elaludt, rávert egy bottal, s joga volt ahhoz [is], hogy 
[az őr] ruháját meggyújtsa. Akik [az ilyen őr kiáltását meghallották], ezt 
mondták: „Mi ez a kiáltás a Templomudvarban? Egy megvert lévitáé, akinek 
meggyújtották a ruháját, mert az őrhelyén elaludt!” R. Eliézer b. Jákób ezt 
mondta: Anyám bátyját egyszer alva találták [őrhelyén], s [ezért] meggyújtot-
ták a ruháját. 
 
I/3 
A Temlomhegynek öt kapuja volt: két Hulda-kapu11 a déli oldalon, egy a bejö-
vetelre egy [pedig] kimenetelre, a Kifonósz12-kapu a nyugati oldalon, bemene-
telre és kimenetelre, a Tádi-kapu13 az északi oldalon, használat[i célja] nem 
volt meghatározott14. A Keleti-kapu, amely felett Súsán-i palota képe volt [lát-
ható]15.  A Főpap - aki elégette a [vörös] tehenet16 - ezen járt ki, s [itt ment ki a 
vörös ] tehén, s mindazok, akik [a Főpap] segítségére voltak, [itt mentek ki] az 
Olajfák Hegye felé17.  
 
I/4 
A Temlom Udvarának hét kapuja volt, három az északi oldalon, három a délin, 
s egy a keleti oldalon. A délin: [első] a Tűzifa-kapu18, második az 

                                                 
7  Éjszaka. Szabályozva volt, hogy huszonnégy őrhelynek kell lennie. V.ö.: bTám 7a. 
8  Talán azonos azzal, amit a Bárány Kamrájának is neveznek (bTám 27a). 
9  A Szentek Szentjének neve a Második Templom idején, amikor a Láda,már nem volt 

ott. 
10  A kifejezés csak itt szerepel - kétszer - a Misnában. �Minden éjjel ellenőrizte, a 

lévitákat és a papokat egyaránt. Másutt nem  csak Templomhegyet, hanem  a Temp-
lom udvarát is jelentheti (mBik I,8-9; mHag I,1). 

11  Azt, hogy miért nevezték a prófétanőről [2Kir 22,14], nem tudjuk. 
12  Talán Kopoinósz, Júdea és Samária prokurátora (Kr.u. 6-7)  
13  A név eredete ismeretlen, amennyiben a Todí olvasat a helyes, akkor összefüggésben 

állhat a Taddeus névvel. 
14  A nyilvánosság számára használat nem volt engedélyezett, a papok használták, lásd a 

kilencedik misna végét. 
15  Emlékezetve a Templom újjáépítésének engedélyezésére. 
16  , Az általános rabbinikus vélemény szerint bármelyik pap elvégezhette ezt a szertar-

tást, a Misna itt egyéni véleményt (R. Méír) követ. 
17  A tehenet ott égették el. 
18  Itt hordták be a tüzelőt. 
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Elsőszülöt[tek]19 kapu[ja], a harmadik a Víz-kapu. A keleti oldalon: A 
Nikánor-kapu20, itt két kamra volt, jobb és bal oldalon, egyik Pinkászé a ruhák 
felügyelőjéé21, a másik a serpenyős áldozat22 el[ő]készítőjének kamrája.  
I/5 
A nyugati oldalon: A Tűzgyújtó-kapu23, előépületként24 [szolgált], efelett volt 
egy felsőemelet, a  papok [idefent] őrködtek, a léviták [pedig] odalent, s tőlük 
egy ajtó vezetett a [szűk háló]kamrába25. Ezután [következett] az Áldozat-
kapu[ja], s a harmadik [volt] a Melegedő-kapu[ja].  
 
I/6 
A melegedőben négy kamra volt [négy] oldalszoba, amelyekből ajtók vezettek 
egy terembe, ezekből kettő megszentelt területen, kettő pedig nem megszen-
telten.   A [falakon lévő kiálló] gerendák26 jelezték a határt a megszentelt, s a 
nem megszentelt [terület] között. Mire szolgáltak [ezek a kamrák]? A délnyu-
gat [felől lévő volt] az  áldozati bárányok kamrája, a délkelet [felől lévő volt] a 
szent kenyerek készítőié, az északkeleti [felől lévő volt] a hasmóneus fiaké, 
akik  [annak]az oltárnak a köveit tárolták, amelyeket a szíriai király megszent-
ségtelenített27, s az északkeleti kamrán keresztül mentek le a [rituális] fürdő-
be.  
 
I/7 
A melegedőnek két kapuja volt, az egyik a [szűk háló]kamrába  vezetett, a má-
sik  Templomudvarba. R. Jehúda mondta: A Templomudvarba vezetőnek egy 
kis mellékkapuja [is] volt, ahova belépve az [ember] szemügyre vehette a 
Templomudvart28.  
 
I/8 
A melegedő boltozatos29 tágas helység volt, amelyben körös-körül lépcsőzetes 
kiszögellések voltak kőből, s azon aludtak a papi 30 közösség vénei, kezükben a 
Templomudvar kulcsaival, a fiatal papok31 [a fekvőhelyükön ] a földön. 
 
I/9 
Volt ott egy, egy-egy könyöknyi négyszögletes márványlappal borított hely, 
erre [a márványlapra] egy karika volt erősítve, amelyen egy kulcs függött. 

                                                 
19  Itt vitték be mindazt, amit első “zsengeként” áldoztak. 
20  Nikánor személyéhez lásd: bJóm 38a. 
21  V.ö.: mSek V,1. 
22 A főpapnak ezt az áldozatot minden reggel be kellett mutatnia. 
23 Valószínű ugyanaz, mint az első misnában. 
24 Talán félig nyitott helység, többek között a tűzifa tárolására. 
25 Más olvasat szerint: Ajtónyílás, amely a Templom és a második  fal közötti területre 

vezetett ki.  
26  Más olvasat szerint: Sorba rakott kövek.  
27  V.ö.: 1Makk 1,46;59. 4,36;46. 
28  Azért, hogy ellenőrizzék, történt-e valami rendkívüli. 
29  Más vélemény szerint, a helységet kívülről támpillérek erősítették. 
30  A falban belülről. 
31  Szó szerint: A papság virágai. 
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Amikor elérkezett az idő, hogy bezárják [a kapukat], a karika segítségével ma-
gasba emelték a [márvány]lapot, a kulcsot levették a láncról, s a pap bezárta32 
[a kaput] belűlről, s a léviták [a kapukon] kívül aludtak. Amikor a kapukat 
bezárták,  a kulcsot visszatették a láncra,  s a [márvány]lapot [is] visszatették a 
helyére, reá a fekvőhelyüket, lefeküdtek aludni. Ha [éjjel valami váratlan ese-
mény]  felébresztette őket, kimentek azon a körfolyosón, amely az épület33 
alatt vezetett, míg a [rituális] fürdőbe nem értek. R. Eliézer b. Jákób [ezt] 
mondja: Kimentek azon a körfolyosón, amely a [szűk háló]kamra alatt veze-
tett, s kimentek, a Tádi kapun keresztül. 
 
II/1 
A Templomhegy34 ötszáz könyök hosszú volt, és ötszáz könyök széles, ebből a 
déli oldalon lévő terület35 volt a legnagyobb,  a keleti oldalon lévő a második, 
az északi a harmadik,  s a legkisebb [volt] a nyugati oldalon36 lévő [terület]. 
Azon az oldalon, ahol a kiterjedése a legnagyobb volt, ott használták a legtöbb-
ször. 
II/2 
Mindenki, aki a Templomhegy területére belépett, a bejárat után jobbra for-
dult,körbe ment, s a bal [oldalon] ismét ki[ment] anélkül, hogy bárki feltartóz-
tatta volna  balra fordult  „Mi történt, hogy balra fordulsz? Azért, mert gyászo-
lok.  Vígasztaljon meg téged az, aki ebben a házban lakik!  Azért, mert ki 
vagyok közösítve. Az, aki ebben a házban lakik adja [a kiközösítők], szívébe, 
hogy ismét visszafogadjanak! Ezek R. Méír szavai. Erre mondta neki R. Jószé: 
Úgy teszel, mintha [a kiközösítők] törvényellenesen cselekedtek volna! Ehe-
lyett [ezt kellene mondani]: Aki ebben a házban lakik, adja szívedbe, hogy 
hallgass társaid szavára s visszafogadjanak téged! 
II/3 
A [Templomhegy falán] belül kerítés volt, tíz arasz magas,  tizenhárom helyen 
nyílás volt rajta, melyeket a görög királyok vágtak rajta, s ezeket később kijaví-
tották, s a számuknak megfelelő meghajlást vezettek be. Ezen belül volt a tíz 
könyöknyi jelzés, tizenkét ˙[lépcső ]fokkal, mindegyik fél könyök magas és fél 
könyök széles. Minden a [a Templom hegyen belül lévő] lépcső fél könyök 
magas volt, és fél könyök széles, az előcsarnok [lépcsőit] kivéve. Minden ott 
lévő bejárat és kapu húsz könyök magas és tíz könyök széles volt, kivéve az 
előcsarnok [bejáratait és kapuit].  Minden ott lévő bejáraton voltak ajtók, ki-
véve az előcsarnokon. Minden ajtónak volt szemöldökfája, a 37 Tádi-kapu kivé-
telével, ahol két kő állt, két kő volt egymásnak döntve Minden kapu arannyal  
volt kiverve, kivéve  a Nikánor kaput, mert ott csoda történt38, de voltak egye-
sek, akik ezt mondták: Mert a réz[lapok] ragyogtak. 

                                                 
32  A Templom kapuit éjszakára mindig bezárták. 
33  Szó szerint: Erődítmény, vagy  palota. 
34  Fallal elkerített hely, itt állt  a Szentély s a hozzá tartozó melléképületek.  
35  A fal és a templomépület közötti terület. 
36  A Templom  nem a térség közepén állt.  
37  V.ö.: 1Kir 7,4. 
38  Lásd: mJóm III,11. 
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II/4 
Minden fal magas volt, kivéve a keletit, mert a [Fő]pap, aki elégette a vörös 
tehenet, az Olajfák hegyének csúcsára állt, s a vér hintésekor látnia kellett 
közvetlenül a Szentély bejáratát. 
 
II/5 
Az Asszonyok Udvara százharmincöt könyök hosszú volt, és százharmincöt 
könyök széles. A négy sarkán négy kamra volt [mindegyik] negyven könyök, és 
nem volt tetejük. Így lesz a jövőben is, amint meg van írva: És kivitt engem a 
külső pitvarba, és elhordoza engem a pitvar négy szegletén, és ímé,a pitvar 
mindenik szegletében egy-egy pitvar vala. A pitvarnak négy szegletében zárt 
pitvarok valának, negyven sing hosszúságúak és harminc sing szélesek; egy 
mértéke vala a négy szegleten való pitvaroknak39. Az, hogy füst szállt fel, [azt 
jelenti],hogy nem volt tetejük.  Mire valók voltak? A délkeleti volt az  Odaszen-
teltek [názírok] Kamrája, mert az odaszenteltek ott főzték meg ételáldozatu-
kat, hajukat ott vágták le, s rejtették az üst alá40. Az északkeleti volt a Fák 
Kamrája,  mert a [testileg] fogyatékos  papok ott keresték a fában lakó férge-
ket, mert minden olyan fadarab amelyben féreg volt található, alkalmatlan 
volt az oltárra. Az északnyugati volt a Leprások Kamrája41. A délkeleti[ről] 
mondta R. Eliézer ben Jákób: Elfelejtettem, mire való volt. Abba Saúl mondja: 
Ott tárolták a bort és az olajat, s Olajtároló Kamrának nevezték. Kezdetben, 
[az előcsarnok fala] síma volt, de [később] erkéllyel látták el,42 hogy az asszo-
nyok felülről nézhessenek, a férfiak pedig alulról, s ne keveredhessenek egy-
mással. [Az előcsarnokból]  tizenöt lépcső vezetett fel az Izráeliták Udvarába, a 
Zsoltárokban szereplő tizenöt lépcsőnek megfelelően, s ezeken állva kezdék 
meg az éneket a léviták. A lépcsők nem szögletesek voltak, hanem lekerekítet-
tek, mint egy kerek szérű fele. 
 
 II/6 
Az Izráeliták Udvara alatt kamrák voltak, amelyek az Asszonyok Udvarára 
nyíltak, azokban tartották a léviták a citerákat, hárfákat, és egyéb zeneszer-
számokat. Az Izráeliták Udvara százharminc öt könyök hosszú volt, és tizenegy 
könyök széles. Ugyanígy a Papok Udvara is százharmincöt könyök hosszú volt, 
és tizenegy könyök széles. Cölöpsor választotta el az Izráeliták Udvarát a Pa-
pok Udvarától. R. Eliézer ben Jákób mondja: Volt ott egy egy könyök magas 
lépcső és  egy emelvény43. Az [emelvényen] három lépcső,  mindegyik fél kö-
nyöknyi, ez annyit tett, hogy a Papok Udvara két és fél könyöknyivel magasab-
ban volt, mint az Izráeliták Udvara Az egész előcsarnok száznyolcvanhét kö-
nyök hosszú volt, és teljes szélességében százharmincöt könyök44. Tizenhárom 

                                                 
39  Ez 46,21k. 
40  4Móz 6,19. 
41  mNeg XIV,8. 
42  mSzukk V,2. 
43  mAr II,6. 
44  mMid V,1. 



Marjovszky Tibor 

130 Sárospataki Füzetek 

leborulásra alkalmas hely [is] volt ott45. Abba Jószé ben Hannan mondja: 
Szemben a tizenhárom toronnyal.  A déli tornyok – nyugatról számolva – a 
következők voltak: A Felső  Torony, a Tűztorony, az Elsőszülöttek Tornya, a 
Víztorony. Miért nevezték ezt Víztoronynak? Azért, mert ezen keresztül vitték 
korsókban a vizet az ünnepi46 áldozathoz47. R. Eliézer ben Jákób mondja: 
Azért, mert itt fakad az a víz, amely a jövendőben “a Ház küszöbe alól jön 
ki48”. Ezekkel [a tornyokkal] szemben északon – nyugatról számolva – voltak 
[a következők]: A Jóákín Torony, Áldozati Torony, az Asszonyok Tornya, Éne-
kek Tornya. Miért nevezték [az egyiket] Ezekkel [a tornyokkal] szemben észa-
kon – nyugatról számolva - Jóákín Toronynak? Azért, mert ezen keresztül 
ment ki Jóákín , amikor a fogságba indult49. Keleten a Nikátor Torony, amely-
nek két kőkapuja volt, egy jobb és egy baloldalon. Nyugaton volt még két név-
telen torony [is]. 
 
III/1 
Az oltár harminckét könyök hosszú volt és harminckét könyök széles. Egy 
könyök magasra emelkedett fel, majd egy könyöknyit visszahúzódott, ez volt a 
fundamentum. Ez harmincszor harminc könyök. Öt könyök magasra emelke-
dett fel, s öt könyökre húzódott vissza, ez volt a kerengő. Ez, huszonnyolcszor 
huszonnyolc könyök. A[z oltár ] szarvainak helye50 minden oldalon egy kö-
nyöknyi volt. Ez huszonhatszor huszonhat könyök. Az a hely, ahol a papok 
lábai álltak, minden oldalon egy könyöknyi volt. Ez huszonnégyszer huszon-
négy könyök. Ez [a keleti oldal, az oltár] tüzének helye R. Jószé mondja: Kez-
detben, huszonnyolcszor huszonnyolc könyöknyiek voltak, azonos mértékben 
emelkedtek és húzódtak vissza, addig, ami a [a keleti oldal, az oltár] tüzének 
helye húszszor húsz könyöknyi [területet foglalt el]. De eljöttek a fogságban 
lévők, s hozzátoldottak [még] a déli [oldalon] négy könyöknyit, a nyugatin 
ékkő alakút51, mert meg van írva: És az Isten-tűzhelyének hosszúsága tizenkét 
sing vala tizenkét sing szélesség mellett.(Ez 43,16). Lehetséges, hogy csak ti-
zenkétszer tizenkét könyök [nagyságú volt]? [Ezékiel] így folytatja: , Négy-
szögben négy oldala szerint (uo.). Ez [pedig] azt jelenti, hogy a közepétől [ki-
indulva] minden oldalra tizenkét könyöknyit kell mérni52. A [négyszög] 
közepén egy vörös vájat vezetett keresztül, hogy elválassza a felső vérhintést az 
alsótól53. Az [oltár] alapja elfoglalta a teljes északi és nyugati oldalt, délre és 
keletre [pedig] egy-egy könyöknyit.  
 

                                                 
45  Az itt szolgálók számára ezek a helyek valószínűleg a korábban – II,3 – említett 

nyílások közelében voltak. 
46  A Lombsátrak Ünnepére. 
47  mSzuk IV,9. 
48  Ez  47,1. 
49  2Kir 24,12. 
50  1Kir 1,50. 
51  Gemma alakú, (csiszolt) drágakőre emlékeztető kiegészítés. A Misnában csak itt 

szerepel.  
52  Így kijön az előbb említett huszonnégy könyök. 
53  mZeb II,1. 
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III/2 
A délnyugati sarokban két – finom orrlyukhoz [hasonló] nyílás volt, amelye-
ken keresztül a nyugati és déli fundametumra kiöntött vér alácsurgott, a csa-
tornában összekeveredett, s kifolyt a Kidrón-völgybe54.  
III/3 
Ugyanennek a saroknak a kövezetén alul volt egy könyöknyi négyszögletes 
márványlap, arra egy gyűrű erősítve, hogy [ennek segítségével] a csatorna 
tisztításakor le lehessen ereszkedni. Az oltár déli [oldalán] volt egy felhajtó, 
harminckét könyök hosszú, s tizenhét [könyök] széles, a nyugati oldalán [pe-
dig] egy üreg, amelybe a bűnért való áldozatnál a [rituálisan] alkalmatlanná 
vált madarakat tették. 
 
III/4 
 A felhajtó és az oltár kövei [egyaránt] a Bét Kerem síkságról valók voltak. A 
termő[föld] alá ástak, s onnan hozták fel az egész köveket vas[szerszámok 
használata] nélkül55. [Azért], mert a vas  ilyen módon [a köveket] az érintés és 
károsítás által alkalmatlanná tette [ a rituális felhasználásra]. Ha egy [kő] 
megsérült, el kellett dobni, de a többi [a célra] alkalmas maradt. Kétszer egy 
évben bemeszelték őket: Páska idején s a [Lombsátrak] ünnepén, s a Szentélyt 
[pedig] egyszer egy évben , a Páska idején[meszelték ki]  Rabbi [ezt] mondja: 
Minden szombat előestéjén bemeszelték egy kendővel a vér miatt. Nem 
használtak fém vakolókanalat, hogy az [az azzal való] érintéssel ne tegyék [a 
köveket] alkalmatlanná, hiszen a vas arra teremtetett, hogy az ember életét 
megrövidítse, s az oltár [pedig] arra, hogy hosszabbá tegye azt. Nem helyes ha 
a megrövidítő a meghosszabbító  fölé kerekedik. 
 
III/5 
Az oltár északi oldalán gyűrűk voltak, hat sorban, mindegyik [sorban] négy, 
egyesek azt állítják, négy sor volt, mindegyikben hat, ezeknél vágták le az oda-
szentelt [állatáldozatot]. Az oltártól északra volt a vágó-udvar, s abban nyolc 
kisebb pózna, tetejükön cédrusfa tömbökkel, amelyekbe mindegyikre három 
sorban fém kampókat erősítettek, amelyekre a [levágott állatokat] függesztet-
ték fel és az [oszlopok] között álló  márványasztalokon nyúzták meg azokat.  
 
III/6 
A tisztálkodómedence56 az előcsarnok és az oltár között volt, és dél felé nyúlt 
el. Az előcsarnok és az oltár közötti [távolság] huszonkét könyöknyi volt, s volt 
ott tizenkét lépcsőfok, egy fok fél könyök magas és egy könyök széles, egy kö-
nyök [s megint] egy könyök, majd egy három könyök [nagyságú] emelvény. 
Legfölül [ismét] egy könyök s egy könyök, s egy négy könyök [nagyságú] emel-
vény.  R. Jehúda mondja: Legfölül egy könyök, s egy könyök volt, s egy [öt 
könyök nagyságú] emelvény. 

                                                 
54  mJóm V,6. 
55  2Móz 20,25, valamint a Mekiltá magyarázata ugyanehhez a helyhez 
56  2Móz 30,18. 
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III/7 
Az előcsarnok bejárata, negyven könyök magas, s húsz könyök széles volt, 
felette öt keresztgerenda kőrisfából. A legalsó [gerenda] egy-egy könyöknyit 
nyúlt ki az [ajtó]nyílás mind[két] oldalán, [s mindegyik gerenda így tovább], s 
így a legfelső [gerenda] harminc könyök [hosszú volt]. Kőágy volt az egyes 
[gerendák] között.  
 
III/8 
A Templom és az előcsarnok falai között cédruspóznák  voltak, s így [azok] 
nem tudtak ingadozni. Az előcsarnok gerendázatába aranyláncot erősítettek, s 
a fiatal papok felkapaszkodhattak ezen, s megszemlélhették a koronákat, mert 
meg van írva: És a koronák legyenek Hélemnek, Tóbiásnak, Jedajának és 
Hénnek, a Sefániás fiának emlékjelei az Úr templomában (Zak 6,14). A 
Temlomhoz [vezető] bejárat fölött támasztékok [által tartott] arany szőlőfürt 
volt. Mindenki, aki önkéntes áldozatként, levelet, [szőlő]szemet vagy fürtöt 
hozott, oda akasztotta fel [azt]. R. Eliézer ben R. Cádók [ezt] mondja: Megtör-
tént egyszer, hogy háromszáz papot számoltak [ott] össze57.  
 
IV/1 
A templomépület bejárata húsz könyök magas volt, és tíz könyök széles. Négy 
ajtaja volt, kettő belülre, kettő pedig kívülre [nyílott], amint meg van írva: És 
kettős ajtói valának a szenthelynek és a Szentek Szentjének58 A külső ajtók, a 
bejárat belseje felé nyíltak, és befedték a fal vastagságát, a belső ajtók pedig, a 
Ház belsejébe, s lefedték az ajtók mögött lévő helyet. Az egész Ház arannyal 
volt borítva,  az ajtók mögötti [területet] kivéve. R. Jehúda mondja: Az ajtók a 
bejáratnál voltak, hasonlóak a forgóajtóhoz, hátul összeeresztve. Az egyik is 
két és fél könyök, s a másik is, az ajtófélfák fél könyöknyire [nyúltak át] az 
egyik oldalra, s fél könyöknyire a másikra, amint megvan írva: És kettős ajtói 
valának az ajtószárnyaknak, két forgó ajtóik, kettő az egyik ajtószárnyban és 
két ajtó a másikban59.  
 
IV/2 
A nagy kapunak60 két ajtaja volt, egy északon, s egy délen. A délin  senki sem 
lépett be, erről beszél Ezékiel: És monda nékem az Úr: Ez a kapu be lesz zárva, 
meg nem nyílik és senki rajta be nem megy, mert az Úr, az Izráel Istene ment 
be rajta, azért be lesz zárva61. [A pap] vette a kulcsot, s kinyitotta a[z északi] 
ajtót, kamráról kamrára járt a templomépületben62. R. Jehúda mondja: [Egy 
folyosón keresztül] behatolt a fal vastagságába, addig, amíg, a két ajtó közti 
területre jutott, s kinyitotta a külső ajtót belülről, s a belsőt kívülről.  

                                                 
57  Az önkéntes áldozatok felrakását és levételét ők végezték. 
58 Ez 41,23. 
59  Ez 41,24. 
60  A Templom bejáratának  [l.: IV/1] másik elnevezése.] 
61  Ez 44,2. 
62  mTám III,7. 
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IV/3 
[Összesen] harmincnyolc kamra volt, északon tizenöt, délen is tizenöt, nyuga-
ton pedig nyolc. Északon és délen egymás felett öt, öt,öt, és nyugaton három, 
három, kettő. Mindegyikhez három bejárat volt, egy a jobboldali [szomszédos] 
kamrához, egy a baloldalihoz, s egy a felette levőhöz. Az északkeleti sarkon öt 
bejárat volt, egy a jobboldali kamrához, egy a felette levőhöz, egy a folyosóra63, 
egy a kapuhoz, s egy a templomépülethez. 
 
IV/4 
Az [alsó kamrák mélysége] öt könyök, [rajtuk] a kiszögellés hat könyök, a kö-
zépsőké hat könyök, [rajtuk] a kiszögellés hét könyök, a legfelsőké hét könyök, 
amint meg van írva: Az alsó emelet belső szélessége öt sing, a középső széles-
sége hat sing és a harmadik szélessége hét sing volt, és bemélyedéseket építe a 
ház körül kivülről, hogy az emeletek gerendái ne nyúljanak be a ház falaiba64. 
 
IV/5 
Az északkeleti saroktól folyosó vezetett fel az északnyugatiig, ahonnan fel lehe-
tett jutni a kamrák tetejére. A folyosón felmenve, arccal nyugat felé elhaladva 
az északi oldal teljes hosszában, [az ember] elérte a nyugati oldalt. Ha pedig 
[az ember] elérte a nyugati oldalt, s arccal délnek fordult, s végigment a nyu-
gati oldal teljes [hosszán], elért a déli oldalhoz. Ha pedig [az ember] elérte a 
déli oldalt, s arccal keletnek fordult, s végigment a déli oldal mentén, eljutott a 
felső szint bejáratához, mert a felsőszint bejárata délre nyílott. A bejáratnál két 
cédrusfa cölöp állt, amelynek segítségével felmászhattak a felső szint tetejére. 
Kőből való kiszögellések választották el, a Szentély tetejét a Szentek Szentjétől. 
A Szentek Szentjén búvónyílások voltak, amelyeken a  munkások – egy kosár-
ban – leereszkedhettek [anélkül], hogy a Szentek Szentjét megbámulták volna. 
 
IV/6 
A templomépület négyzetesen százszor száz könyök nagyságú volt, s száz [kö-
nyök] magas. Az alap hat könyöknyi volt, s negyven könyök magas, egy kö-
nyök díszítmény, és két könyöknyi csatorna, egy könyök gerendázat, egy kö-
nyöknyi mennyezet, három könyök mellvéd, egy könyök kiszögellés65. R. 
Jehúda mondja: A kiszögellést nem kell hozzászámolni, de a mellvédnek négy 
könyöknyinek kell lennie. 
 
IV/7 
[A templomépület] kelettől nyugatig száz könyök széles volt. Az előcsarnok 
fala öt könyök, [maga] az előcsarnok tizenegy, a templomépület fala hat, bel-
seje negyven könyök, a köztes terület egy, a Szentek Szentje húsz. A templom-
épület fala hat, a kamra is hat, a vízlevezető három könyök, s a külső fal öt 
könyöknyi [széles] Északról délre száz könyök. A folyósó fala öt, s [maga] a 
folyosó három, a kamra fala öt, a kamra hat, a templomépület fala [is] hat, a 

                                                 
63  mMid IV,5. 
64  1Kir 6,6. 
65  Szó szerint: Holló préda. Josephus szerint, arany kiszögellések . (Bell. V, 224). Felté-

telezhető, hogy a tetődísz egy prédáján ülő madárhoz hasonlított. 
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belseje húsz könyök. A kamra hat, a templomépület fala [megint] hat, a kamra 
hat, a kamra fala öt, a vízlevezető három könyök, s a külső fal öt könyöknyi 
[széles]. Az előtér huszonöt könyökre terjedt ki északra, és tizenötre délre. A 
Kések Helységének nevezték, mert ott tartották az áldozathoz szükséges kése-
ket. A templomépület hátra keskenyedett, elől pedig kiszélesedett, mint egy 
oroszlán, amint meg  van írva: Jaj Árielnek, Árielnek, a városnak, ahol Dávid 
lakott!66 Amint az oroszlán hátul keskeny s elől pedig széles, a templomépület 
is hátra keskenyedik, elől pedig kiszélesedik. 
 
V/1 
Az egész előudvar száznyolcvanhét könyök hosszú volt, s harmincöt könyök 
szélességű.67 Kelettől nyugatig száznyolcvanhét könyök, a hely, ahova az 
izráeliták belép[het]tek tizenegy könyöknyi, az a hely, ahová a papok be-
lép[het]tek tizenegy könyöknyi, az oltár harminckettő, az előcsarnok s az oltár 
között huszonkét könyök, a templomépület száz, s  tizenegy könyöknyi hely 
volt az Engesztelés Háza mögött. 
 
V/2 
Északról délre százharmincöt könyök. A felhajtó és az oltár hatvankét könyök, 
az oltártól a [fém]karikákig nyolc, a [fém]karikák helye huszonnégy, 
a[fém]karikáktól az asztalokig négy, az asztaloktól a póznákig négy, a póznák-
tól az előcsarnok faláig nyolc könyök. A maradék [huszonöt könyök] a felhajtó, 
a fal, s a póznák helye között volt [megtalálható]. 
 
V/3 
Az előcsarnokban hat [nagyobb] kamra volt, három északon, és három délen. 
Északon a só, a Parwa és a mosókamra.  A só-kamrában tárolták az áldozathoz 
szükséges sót. A Parwa-kamrában68  sózták be az áldozati állatok bőrét, és 
ennek tetején volt az a fürdő [medence], amelyet a Főpap használt a Nagy 
Engesztelő Napon. A mosókamrában mosták ki az áldozati állatok belsőségeit, 
és innen vezetett egy lépcső a Parva-kamrába. 
 
V/4 
A [három] déli [kamra]: A fa-kamra, a fogságban lévők kamrája, és a Négyszö-
gű Kamra. A fa-kamra: R. Eliézer ben Jákób mondja: Elfelejtettem, mire szol-
gált. Abba Saul mondja: A főpapok kamrája volt, ez [ez a kamra] volt elől, a 
másik kettő hátul, s mindháromnak egy volt a teteje. A fogságban lévők kam-
rája: Itt volt a [fogságban lévők által] kiépített kút69, azon egy vízmerítő kerék, 
s innen látták el  az egész előcsarnokot vízzel. A Négyszögű Kamrában ülése-
zett az Izráel Nagy Szanhedrinje70, és ítélkezett a papság felett. Az a pap, aki-
ben fogyatkozást találtak71 feketébe öltözött, és feketébe burkolózott, s eltávo-

                                                 
66  Ézs 29,1. 
67  mMidII,6. 
68  mJóm II,3;6. A személy nem azonosítható, valószínűleg a kamra építtetőjének neve. 
69  mErúb X,14. 
70  mSzanh XI,2. 
71  Valószínűleg, testi fogyatékosságról van szó. 
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zott onnan. Akiben pedig nem találtak fogyatkozást, az fehérbe öltözött és 
fehérbe burkolózott, bement és szolgált a papi testvéreknek. Nagy ünnepet 
ültek, hiszen Áron utódjában , a papban nem találtatott fogyatkozás. [Ilyen-
kor] ezt mondták: Áldott a Hely,72 áldott Ő! Hiszen Áron utódjában nem talál-
tatott fogyatkozás! Áldott Ő, hogy kiválasztotta Áront és fiait, hogy szolgálat-
ban álljanak az Úr előtt, az Ő legszentebb házában! 
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Summary 
 

The tract of Misna Middot 

 
Misna is the 10th tract of the order of the ’Holy things’. It is about the descrip-
tion of the Temple and its auxiliary buildings, and it gives orders about the 
measurements of the Temple. This work is the first complete Hungarian 
translation with footnotes. 

                                                 
72  Isten egyik  használatos neve 
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