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3. Idıszámítás, ünnepek 
 
 
I. Id ıszámítás 
 
1. Idıszámítási rendszerek, az idıszámítás alapegységei: nap, hónap, év 
2. Csillagászati naptárak: szoláris (egyiptomi, Caesar utáni római), lunáris (mohamedán) és 
luniszoláris (babilóni, zsidó, görög, Caesar elıtti római, kínai) naptárak 
3. Zsidó naptár (לוח , luah) 

- holdhónapok és napévek: hat 29 és hat 30 napos hónap az évben, 353-355 napos 
holdév, az év hosszát hesván és kiszlév hónapok hossza határozza meg ( מלא/ חסר   
haszer / male ’teljes / hiányos’) 
- szökıévek: minden 19 évben 7 szökıév van, szökıhónap beiktatása (אדר שני ádár 
séni, ’második ádár’) a 3., 6., 8., 11., 14., 17. és a 19. évben 

 - Hónapok: אדר, שבט, טבת, כסלו, חשוון, תשרי, אלול, אב, תמוז, סיון, אייר, ניסן  (niszán, ijjár, 
sziván, tammuz, áv, elul, tisri, hesván, kiszlév, tévét, sevát, ádár) 
- Napok: שבת, יום שישי, יום חמישי, יום רביעי, יום שלישי, יום שני, יום ראשון  (jom rison ’elsı 
nap’, jom séni ’második nap’, jom selisi ’harmadik nap’, jom revii ’negyedik nap’, jom 
hamisi ’ötödik nap’, jom sisi ’hatodik nap’, sabbat ’szombat’) 
- Hetek, szombat 
 tekufa (’évszak’): niszán, tammuz, tisri, tévét תקופה  -
 

4. Évszámítás a bibliai és a posztbiblikus korban 
- A világteremtés mint az idıszámítás kiindulópontja (i.e. 3760)  
- 2008/2009-es év ק"ט לפ"  תשס (= [5]769) 
- állandó zsidó naptár, II. Hillél, i.sz. 360 körül 
- Újév: tisri 1. Ros ha-sana 
- Több évkezdet: niszán 1, tisri 1, elul 1, sevat 15 
 
„Négy újév van: niszán hónap elsı napján a királyok és az ünnepek [a három 
zarándokünnep: peszah, savuot, szukkot] újéve, elul hónap elsı napján az állatok 
tizedének újéve – R. Eliezer és R. Simon szerint tisri hónap elsı napján. Tisri hónap 
elsı napja az évek újéve, a szombatévek és a jovél-évek kezdete, a vetés és a 
termények újéve. Sevat hónap elsı napja a fák újéve – Shammai iskolája szerint. Hillél 
iskolája szerint sevat hónap 15-e [a fák újéve].” (Misna, Ros ha-sana traktátus 1.1) 
 
 (3Mózes 25, 1-17) (’jovél ’kos’, ’50. év) יובל (’semita, ’elengedés, szombatév)  שמיטה -

 
5. Az újhold kihirdetése 

 ,(molad, ’születés, a Hold megújulása) מולד ,(’ros hodes, ’újhold) ראש חודש -
Szanhedrin, jelzıtőz, küldöttek 
 (’jom tov séni sel galujot, ’a diaszpóra második ünnepnapja) יום טוב שני של גלויות -
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II. Ünnepek - áttekintés 
 
1. Tórai ünnepek:  

- Ros ha-sana, tisri 1-2. יום תרועה, יום הזכרון, ראש השנה  (jom ha-zikkaron, ’az emlékezés 
napja’, jom terua ’a sófárfújás napja). A világteremtés évfordulója, bőnbánat, 
sófárfújás (3Mózes 23, 23-25) 
- Ros ha-sana és Jom kippur közötti idıszak: ימים נוראים, עשרת ימי תשובה  (aszeret jemé 
tesuva, ’a megtérés tíz napja, jamim noraim, ’félelmetes napok’) 
- Jom kippur, tisri 10. יום כיפור (’engesztelés napja’), munkatilalom, böjt, a haragosok 
kibékítése. Kol nidré, neila (3Mózes 23, 26-32) 
- Szukkot, Tisri 15-21. חג האסיף, סוכות . (’sátrak’, ’a begyőjtés ünnepe’)  הדס, לולב, אתרוג ,

etrog ’citrus’, luláv ’pálma’, hadasz ’mirtusz’, arava ’f) ערבה őzfa’) (3Mózes 23, 33-
44) Semini aceret, Tisri 22. שמחת תורה . שמיני עצרת (szimhat Tora ’a Tóra 
örömünnepe’) 
 - Peszah, Niszan 15-22.  פסח (2Mózes 1-15 és 3Mózes 23, 4-14). Az egyiptomi 
szolgaságból való megszabadulás ünnepe, kovásztalan kenyér ünnepe, a korai aratás 
ünnepe.  מצה/ חמץ  (hamec ’kovászos’, maca ’kovásztalan) 
- Savuot, Szivan 6-7. שבועות (’hetek’) (3Mózes 23, 15-21), a peszah utáni 50. nap, 
omer-számlálás, Tóraadás 

 
2. Posztbiblikus ünnepek 
 - Hanukka (’felavatás’) חנוכה, kiszlév 25., makkabeus szabadságharc, nincsen 

munkatilalom, gyertyagyújtás 
 - Tu bi-sevat (’sevat hónap 15-e)  ו בשבט"ט . A fák újéve 
 - Purim (’sorsvetés’) פורים , ádár 14 (15) (Szökıévben második ádár hónapban), 

Eszter-tekercs מתנת אביונים, משלוח מנות, סעודה . מגילה  (szeuda ’ünnepi étkezés’, misloah 
manot ’ételküldés’, matanat evjonim ’szegények támogatása’) 

 - Lag ba-omer (’az omer-számlálás 33. napja) (ijjár ג בעומר"ל (18   
 - Tisa be-av (áv 9) טשעה באב 
 
 
 
Ajánlott irodalom: 
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