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A zsidók időszámítása. 

Hogy a zsidó időszámítás lényegéről és fejlődéséről helyes 
fogalmat szerezhessünk magunknak, két fő mozzanatra kell, hogy 
irányozzuk figyelmünket. Az első az, hogy a zsidó nép sémi 
faj; a második, hogy kétségen kivül elébb állattenyésztő pász
tornép, későbben földmivelő volt. Az előbbeni már előre is va
lószínűvé teszi, hogy a hold járása és fényváltozatai szabályoz
ták az időszámítást; a második éppen annyi valószinüséggel 
arra mutat, hogy az évszakok változása fontos volt rajok nézve, 
hogy tehát a napévhez kellett alkalmazkodniok állattenyésztő 
és földmivelő foglalkozásukban. Feltehetjük tehát, hogy a zsidó 
időszámitás alapegysége, már nagyon korán kötött holdév volt; 
és meg is fogunk győződni, hogy a fenmaradt adatok, a me
lyekből a zsidók legrégibb időszámítása minő voltáról értesü
lünk, e feltevésnek éppen nem mondanak ellent. 

A bizonyossággal határos valószinüség arra mutat, hogy a 
zsidók már a legrégibb időben estve kezdték a napot. Nem csak 
az a körülmény, hogy a teremtésnek Mózes első könyvébe fog
lalt történelmében e szók: „és lön este, és lőn léggel, egy nap" 
világosan estve kezdődő napot tesznek fel, alapítja meg fenneb-
bi állításunkat, hanem még sokkal inkább a Mózes szertartási 
törvényének az egyes ünnepekre vonatkozó rendeletei, a me
lyek az ünnepek kezdő pontját csaknem mindig e kifejezéssel 
C r m ^ n VO azaz „a két estve közt" jelölik. E kifejezés jelen
tése iránt folyt ugyan vita, de kétséget nem szenved, hogy az 
alkonyat idejét jelöli, a mely a nap lenyugvásától a teljes sö
tétség beálltáig tart; mert egyfelől Mózes 5-ik könyvében a 
XVI. fej. 6. versében ugyanazon időpont ugy is van jelölve 
tS'Dt^n 531DD) az az, '„mikor a nap nyugvóra száll"; de más
felől a zsidók mai szokása is döntő oly kérdésben, a mely egy 
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szokásból és gyakorlatból soha ki nem ment vallásos szertartás 
körül forog, és e szokás szerint az ünnep kezdete ós vége arra 
az időpontra esik, a mikor az est homályában legalább három 
csillag látható, a mi arra mutat, hogy a nap lemente után és 
a teljes sötétség beállta előtt van. 

A nap négy szaka "XQ = r eggel, 2")Í? estve, Q">*1fí̂  
dél és r P ^ H '•Sh éjfél világosan meg van nevezve valamennyi 
az ó testamentom könyveiben; ismeretesek voltak tehát és hasz
nálatosak, noha nincs tudomásunk róla, hogy a delet és az éj
félt mikép határozták meg órák hiányában. A delet hihetőleg 
a görög gnomon-hoz hasonló árnyékmutató segítségével észlel
ték, az éjfélt csillagok észlelése határozta, és az utóbbi meg
határozásában alig ha nagy pontosságot követeltek. Két helyt1) 
történik ugyan említés Achaz király napmutatójáról, de a ki
fejezés, a mely jelöli, és a csuda, a mely állítólag történt rajta, 
oly rejtélyesek, hogy valódi mivoltáról alig lehet fogalmat al
kotni. Alkalmasint nem volt egyéb, mint egy gnomon féle mu
tató, a mely legrövidebb árnyékával elegendő megközelítéssel 
jelölte a delet. A nap felosztását órákra az ó testamentom 
könyveiben nem találjuk; Dániel IV, 16, áll ugyan az a chal-
daeus szó H ^ t ^ a mely a későbbi héber nyelven órát jelent; 
de ama helyen hihetőleg csak egy nagyon rövid időközt jelöl, 
annyival is inkább, mivel az ó testamentom chaldeus fordítója 
e szót yX~\ = pillanat, mindig úgy fordítja n^?t^ vagy ^Hi?^-
Az éj fel volt osztva három őrszakra n T H Q Í ^ j az új testa
mentumban azonban már négy őrszak van említve, és ugyan
annyit emlit egynehány Rabbinus is. 

Az első ünnep, melynek megülesét megrendeli Mózes a 
zsidóknak, a hetedik nap FOM vagy Sabbath. Noha a valódi 
szentesítés csak a II. könyben, a tíz parancsolat során fordul 
elő, mégis már a teremtés történetében ugy emliti a hetedik 
napot, mint a melyet az Isten nyugnappá szentesitett; a Sab
bath szó voltaképpen nem is tesz egyebet, mint nyugnapot, és 
ugy is van értelmezve; de reánk nézve azért fontos, mivel ta
núságot tesz annak az időegységnek régi voltáról, a melyet hét 
napos tartamáról mi is „hét"-nek nevezünk. A zsidók már na
gyon korán számítottak hetek szerint, csak hogy nálok a heti 
ünnep a hétnek nem első, hanem utolsó napja. 

A zsidók kétségen kivül már nagyon korán ismerték a 
hónapot; és hogy e hónap holdhónap volt, bizonyítja mindkét 
elnevezése; az egyik PIT semmi egyéb mint n T = hold 

gyökszavából módosított alak, a mely tisztán csak holdhónapot 
jelöl; a másik tSHPl pedig újságot jelöl, és különösen holdúj-

J) Kir. II, XX, 9; Jes. XXXVIII, 8. 
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ságotj mint a görög vovf,irjvía, tehát óly hónapot, a mely az új 
holddal viszonyban van, a mi ismét csak holdhónapra talál. 
Hogy azonban e hónapok eredetileg hány naposak voltak, és 
mi módon határozták meg a hónap kezdetét, adatból nem tud
juk. Hihetőleg egyenes észlelet vezette őket, mint még ma is a 
mohamedánusokat. Valószinü, hogy a hónapoknak a legrégibb idő
ben saját nevök sem volt; mert a Mózes öt könyvében csak 
egy fordul elő D " 0 $ n í£Hn, a kalászhónap, ha e kifejezést 
csakugyan névnek lehet tekinteni. E hónap az, a melyben leg
elébb vannak Palaestinában érett kalászok, és minthogy e hó -
napban jöttek ki a zsidókEgyptomból, ezt tette Mózes az év el
ső hónapjává. Az özönvíz történelme első, második, hetedik és 
tizedik hónapot említ; a nélkül, hogy évről volna szó; úgy lát
szik mindazonáltal, hogy az év 12 hónapos volt és a hónapokat 
sorszámokkal jelölték. 

Ha az 2^D^ vagy kalászhónapot az év első hónapjának 
tekintjük, és elfogadjuk, hogy e szerint a zsidó év mindig 
azon a holdhónapon kezdődött, a melyben Palaestinában 
az első kalászok megértek; önkényt következik, hogy egy 
12 holdhónapból alkotott közönséges év mint szabad holdév e 
feltételnek nem tud megfelelni. Kénytelenek vagyunk tehát fel
tenni, hogy az év ősidőktől fogva kötött holdév volt, a melybe 
tehát bizonyos-időközökben egy-egy 13-ik szökő hónapot kellett 
betoldani, noha e szökő hónapot sehol sem említik a kútfők. 
Ez a nem említése a szökő hónapnak azonban hihetőleg abban 
leli okát, hogy nem levén megállapodott szöktető forduló, a 
mely szerint előre meg lehetett volna határozni, hogy az évek 
folytonos sorában melyik a közönséges vagy 12 hónapos és me
lyik a szökő vagy 13 hónapos év; ennélfogva törvényt vagy 
szabályt nem is lehetett adni a szöktetésre. A szökő hónapot hi
hetőleg nem is számitották, az az külön sorszámmal nem is 
jelölték, éppen ugy körülbelő], mint a hogy a chinaiak ma is 
teszik; hanem úgy tekintették, mint egy rendkívüli pótlékot, a 
melyet olykor olykor belé kellett toldani, nem annyira az év
be, mint tán inkább két év közé, hogy az új év első hónapjára 
az ért kalászok meg legyenek. Ebn Ezra, az ó testamentom 
egyik legtudósabb héber értelmezője a Mózes II . könyve XII, 
2-hez adott magyarázatában azt mondja: „Mózes sehol se nyi
latkozik az iránt, hogy 12 vagy 13 hónapot számítsunk. Csu
pán azt rendeli, hogy azon a hónapon kezdjük, a melyben 
3^D^ az az ért kalász található; e hónap legyen az első hó
nap, akár 12 akár 13 hónapos az év." Ebből látjuk, hogy 
magok a héber tudósok se kétkedtek a szöktetésben. Nagyon 
hihető, hogy a szöktetés valósággal úgy történt, a mint Ideler 
beszéli, t. i. hogy a Mózes rendezte év szerkezete nagyon egy-
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szerű volt. A 12-ik hónap, a későbbi Adar, vége felé az or
szág melegebb vidékein megnézték a szántóföldeket, és meg
vizsgálták, ha vájjon elkészült-é annyira az árpa, hogy a jövő 
hónap közepéig biztosan lehessen érett kalászra számitni, az 
akkorra rendelt áldozat számára. Ha igen, a következő hónap 
lett kalászhónap és egyszersmint az új év első hónapja; ha 
nem, az eltelt évhez még egy tízenharmadik hónapot toldottak. 

Arra a kérdésre, hogy a zsidó kalászhónap, vagy a mint 
későbben elnevezték a IMszan a Július féle naptár melyik hó
napjának felel meg, a fennebbiek szerint nagyon természetesen 
egész határozottsággal felelni nem lehet. Eleje alkalmasint Már-
cziusra, vége Áprilisre esett. Josephus a Níszant egyértelműnek 
veszi a Xanthicussal. Mind a kettő neki holdhónap, a mely 
későbben Syriában ^naphónappá változott, a mikor aztán Xan-
thicus egészen az Áprilissel talált. 

A második templom idejében már kétféle éve volt a zsi
dóknak; egy e g y h á z i , a mely a tavaszi éjnapegyen táján 
Níszan hónappal, és egy p o l g á r i , a mely hat hónappal ké
sőbben a Thisrível kezdődött az őszi éjnapegyen ideje kö
rül. Az elsőt Mózes szervezte és rendezte; ehhez szabta 
az ünnepeket, és az ó testamentomban e volt a hónapok szám
lálásának alapja. Az utóbbiról némelyek azt állítják, hogy 
nem csak a másik mellett volt használatban, hanem még ré
gibb is. Az indokok, a melyekből ezt következtetik, a kö
vetkezők : 

Móz. II. könyvében, XXIII, 16 az áll, hogy a gyümölcs-
és barszűret ünnepét nMíl n ^ U D , az az az év vége felé 
kell ünnepelni; 

Hiob. XXIX, 4, azt mondja: i £ n n i ,Ö'Q TT^i"! " ) £ ^ 0 
a hogy voltam őszöm napjaiban, az az iíju koromban, ugy a 
hogy mi mondanók „éltem tavaszán". 

Szt. Jeromos, Comment. in Ezechielem 1. I, c. 1. azt 
mondja : Apud orientáles populos post collectionem frugum et 
torcularia, quando decimae deferebantur in templum, October 
erat primus mensis, stb. 

Végre a hetedik újhold ünnepének különös szentsége; 
mert a többi ujholdakat csak egyszerű áldozattal ünnepelték; 
de erről Móz. III. könyve XXIII, 24 az áll: A hetedik hónap
ban a hónap első napján ünnepetek legyen, harsonával hirdetett 
emlékünnep és szent gyülekezet stb. 

A mily sokat mondanak azonban az idézett helyek, még 
se nyújtanak elegendő bizonyítékot a fennebbi állításra. Az elő
ször idézett nj5£71 n ^ H D , a mely még legtöbbet bizonyítana. 
az által veszt sokat bizonyító erejéből, hogy Móz. II. k, 
XXXIV, 22, az áll helyette : ° n X T l flDlpD, a mi anynyi: mint 
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az év fordultával; különben is, a kérdéses ünnepet a hetedik 
hónap közepe táján kellett megülni, és ha e hetedik hónap 
csakugyan a polgári év első hónapja lett volna, inkább talál 
vala reá az év kezdete, mint az év vége. Annyi azonban min
den esetre áll, hogy földmivelő népnél az őszi éjnapegyen két
ségen kivül nevezetes évpont lehetett, a mennyiben a mezei 
gazdaságra nézve egy mivelési évfolyam végit jelzi. 

Évszakot egyébaránt csak kettőt találunk említve, a nya
rat Y^p, a mely az aratás idejét T U p is magában foglalta, és 
a telet PHH, a mely a vetés idejét $*"ft is befoglalta; a mit 
némelyek hittek, hogy. a "lp, hideg és QP1 hőség hifejezések, 
a melyek Móz. I, k. VIII, 22 az emiitettek mellett meg van
nak nevezve, basonlag évszakot jelölnek, meg van czáfolva az 
u o. emiitett Q'p és H7 v nappal és éjjel kifejezésekkel, a 
melyek bizonyosan nem jelentenek évszakot. 

Már említve volt, hogy a Mózes öt könyvében az egy 
Abíb-on kivül több sajátneve valamely hónapnak nem fordul 
elő; ágyanaz áll mind azokról a könyveiről az ó testamentum
nak, a melyek a babyloni fogság előtt keletkeztek. Csak még 
három hónapnóv fordul elő a királyok első könyvében a Sala
mon temploma építése alkalmából; a 6-ik rész első versében 
t. i. ál l : Xt Ziv hónapban, a mely az év második hónapja; 
ugyanaz a név ismét áll, de magyarázat nélkül a 37-ik -vers
ben; a következő vers 

5)1 Búi b ónapról mint nyolczadik hó
napról beszólj a 8-ik rész második verse meg a hetedik hóna
pot PMJTH'íj Éthanim név alatt említi. Gesenius a maga szótárá
ban e szókat chaldaeus eredetüeknek veszi, és úgy értelmezi: 
}] némely kézirat szerint "H chaldaeus nyelven „fényt" jelent, 
mint azarab zaháa és valamint az .utóbbi virágzást is jelent és 
nóvszerint zahurum = virág, ugyZivvagy Zív „virághónap^'-nak is 
fordítható; ^ 3 mint az arab bul — gyakran esni származéka 
vagy rokona „esőhónap"; l r P $ azt jelentvén, a mit a latin 
jugis, perennis, különösen e kapcsolatban í rV^ 7ÍHJ, folytono
sanfolyó patak, ebből azt lehet következtetni, hogy D^JrTWI n"V 
a folytonosan rohanó folyamok hónapját jelöli, a mely fordí
tások meglehetősen találnak az illető hónapok sorszámávala pa
laestinai évben. 

A Mózes idejebeli naptárból még az ünnepeket kell elő
sorolnunk, a mint Mózes elrendelte. Mindössze öt ily ünnep 
van, u. m.: 

a) a Paszah, vagy helyesebben Peszach flDD- E szó vol
taképpen azt teszi, v a l a m i n á t l é p n i . Az ünnep az Egyp-
tomból szabadulás emlékünnepe és nevét, a mely különben az 
első napja előestéjén leölendő és elköltendő bárányt is jelöli, 
onnan vette, mivel az Isten elpusztítván az egyptomiak házai-
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nál minden első szülöttet, a zsidók házait átlépte. Az ünnep 
első napja a hónap 14-dik napján este kezdődött, e napon öl
ték meg a bárányt „a két est között", és ekkor kezdődött az 
ünnepélyes lakoma, a mely a 15 nap reggeléig, a melyen a 
zsidók megindultak volt Egyptomból, tartott; vagy legalább éj • 
félig. Mózes idejében csak is e kezdetét az ünnepnek nevezték 
Peszachnak, a többi része, a mely 15-ke reggelétől 21-ke est-
véjéig tartott, n i ^ ö H Jfli festum azymorum, a keletlen ke
nyér ünnepe, nevet viselt, mivel ez egész idő alatt nem 
volt szabad költés kenyeret enni; későbben a hét napra 
terjedő egész ünnep is Peszack név alatt fordul elő; de a hét 
nap közül csak is az 1-ső és a 7-ik, illetőleg az Abíb hónap 
15-ik és 21-ik napjai voltak valóságos szoros ünnepek; a többi 
napokon szabad volt dolgozni, csupa u. n. templomi ünnepek 
voltak. A hónap 10-én"áldozták fel az árpaaratás zsengéit, a 
mely áldozatnak, a mint már említve, v o l t ' 1 0 ^ , Omer 
volt neve. 

Az Omer áldozásától hét hétre, helyesebben a hét hét el
telte után következő ötvenedik napra következett bé a második 
főünnep HÍJJÖ^ 3!~l, az az „a hetek ünnepe", a mely még 
"Tüpri J!Í aratás ünnepe és Q'Tj'QÜri DV a zsengék napja 
elnevezés alatt is előfordul. Ez ünnep voltaképpen egy hálaün
nep volt, a hét hétig tartott aratás bevégzése alkalmára, a 
melyen hálául az aratás áldásaiért, mindennemű gabnafaj zsen
géiből áldoztak a templomban. A zsengék itt kiválóan a búza 
zseng éit jelölik, miután már 7 héttel elébb az árpa zsengéit szol
gáltatták az áldozatot; azonkivül a Szinai hegyén történt isteni 
kinyilatkoztatás emléke is ez ünnephez volt kötve. 

Hogy a hetedik hónap első napja vagy holdújságnapja 
hasonlóképpen szoros ünnep volt, már emiitettük. Minthogy ez 
ünnepet harsonaszóval hirdették n ^ l l í " ! ÜV v a gy ITrDt^ 
n i?Vin VHD1 névvel van jelölve, a mi annyit tesz, mint harso
gás napja, és az emlékeztető vagy serkentő harsogás ünnepe. 
Fogjuk látni alább, hogy ez ünnepből későbben az új-év ünne
pe lett, a melyen, a mint a Thalmud Ros hassanah czimű ér
tekezése 16 lapján és Maimonidesz Moreh nebochim czimű 
munkájában tanítják, az Isten meghatározta az emberek sorsát 
a bekövetkező évben. 

Ugyan-e hónap 10-dik napja a legnagyobb, legszentebb 
ünnepe a Mózes vallásának, a mely l^rÖE? r ű t ^ j sabbathok 
sabbathja vagy kettős sabbath czímmel van kitüntetve; egy
szersmind e nap az egyetlen böjtnap a melyet Mózes rendelt. 
Rendes neve D 'HD^n OT engesztelés vagy kiváltás napja, mi
vel e napon a főpap az egész nemzet minden bűneit kiengesz
telte, illetőleg bűnbocsánatot eszközölt az Istentől, tehát mint
egy megváltotta a nemzetet. 
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Ugyan-e hónapra még egy harmadik ünnep is esik, t. i. 
egy hálaünnep a gyümölcsszedés és borszűret bevégzéseért, a 
mint Móz. II. k. XXIII, 16 és XXXIV, 22 mutatja, a hol 
r p D ^ n .in a begyűjtés ünnepének van nevezve. Megülesének 
idejét Móz. III. k. XXIII, 36 s. köv. így van jelölve: A 15-ik 
napján e 7-ik hónapnak a sátrak ünnepe rVlDDHI 31"! hét napja 
az Istennek. Első napján szent hirdutés, semmiféle munkát ne 
dolgozzatok. Hét napig hozzatok égő áldozatot Istennek, a nyol-
czadik napon szent hirdetés legyen, égő áldozatot fogtok 
hozni az Istennek, zárünnep az, semmiféle munkát ne dol
gozzatok. E szerint látjuk, hogy a 7-ik hónapnak csak 
15-ik és 22-ik napjai voltak valóságos szent ünnepek, a köz
beeső hat nap is ünnep volt ugyan, de csak templomi ünnep, 
a melyen a munkatevés meg volt engedve. De az egész 8 nap 
tartama alatt a zsidóknak lombsátrakban HIDD kellett lakni, 
a mint Móz. III. k., XXIII, 42 s. köv. meg van irva: hogy 
tudják a ti utódaitok, hogy Izrael népét sátrakban lakattam, 
a mikor Egyptomból kivezettem. Az ünnep voltaképpen csak 
7 napig tartott, de a 8-ÍK nap aztán mint zárünnep JT^}? já
rult hozzá. 

A Mózes rendelte ünnepek tehát mind az év első, harmadik 
és hetedik hónapjára, tehát rendszerint, Aprilisre, Júniusra és 
Octoberre estek. A többi hónapokban csak a rendes sabbathok 
és újholdünnepek fordultak elő. Olykor a második hónapban 
is ültek egy Peszach ünnepet, azok számára, a kik mint tisz
tátalanok netalán nem vehettek részt az első hónap ünnepén. 

A mi az e korszakban használt évsort illeti, Mózes har
madik könyvének huszonötödik fejezetében a következőket ol
vassuk: Mikor elérkeztek abba az országba, a melyet én nek
tek adok, a főid ünnepeljen sabbathot az Istennek. Hat érig 
vesd bé szántóföldedet és mesd meg hat évig szőlődet és gyűjtsd 
hé termésöket. Es a hetedik évben pihenő ünnepe legyen a 
földnek, sabbatha az Istennek, szántóföldedet ne vesd bé-, sző
lődet ne mesd meg. Aratásod hulladékának termését le ne 
arasd, zsenge tőkéid ^szőlőjét le ne szedd, pihenő éve legyen a 
földnek, stb. — — Es aztán számlálsz magadnak hét pihe
nő évet, hét évet hétszer, hogy e hét évhétnek összes ideje 
neked negyvenkilencz évet tegyen. Ekkor jártass el harsogó 
harsonát a hetedik hónapban a hónap tizedikén, az engesztelő 
napon jártassák a harsonát egész országotokban. És szenteljé
tek meg az ötven évek évét, és hirdessetek szabadságot az or
szágban minden lakójának Jobél legyen az nektek, mindenki 
közületek jusson vissza birtokához, kiki térjen vissza nemzet
ségéhez. Jobél legyen nektek ez az ötven évek éve, ne vesse
tek, ne arassátok az önkényt termőt, ne szedjétek meg a met
szetlen tőkék termését, stb. 
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Ebből látjuk, hogy Mózes szándóka szerint minden hete
dik év éppen oly módon kellett volna, hogy legyen a föld pi
henő ünnepe, mint a hogy minden hetedik nap pihenő ünnep 
volt az ember számára : azonkivől egy rendkívüli ily szűnévet 
rendelt minden 49 év után, és ez volt az 50-ik vagy Jóbél év, 
a melyben minden eladott vagy elzálogosított birtokot ingyen 
kellett visszaadni eredeti tulajdonosának; a ki magát szolga
ságra eladta vagy más okból esett rabságba visszanyerte sza
badságát. E törvénynek mély és messzeható jelentőségének tár
gyalása a mi feladatunkon kívül esik, a kit érdekel Michaelis-
nél nézhet utána, akár akadémiai 9-ik értekezésében, a mely
nek czime: De paradoxa lege Mosaica, septimo quovis anno 
omnium agrorum ferias indioente; akár Mosaisches Eecht czimű 
munkájának 2-ik kötetében. A sabbathévnek héber neve egyébaránt 
nCDDk^n r ü £ \ v a g y röviden csak HCODíi'). az ötvenedik rend
kívüli szűnévé pDVn JTUíE? vagy röviden ^ T hihetőleg annak 
a hangszernek a nevéről, a melynek harsogásával kihirdették. 

A törvény világos és fólremagyarázhatatlan értelme sze
rint tehát itt egy 50 éves forduló lett megállapítva, a mely, 
ha az éveket akár úgy, a mint a Mózes öt könyvében mindig 
történik az Abíb hónapon, akár a Thisrín vagy hetedik hóna
pon kezdték volna számitni, önkényt kínálkozott volna évsor-
nak az időszámítás alapjául. Úgy látszik azonban, hogy a ki
rályok korában e törvényt nem tartották meg szorosan, legalább 
nem látjuk a zsidó nép régibb történelmében, hogy valahol egy 
Smittah vagy Jobél évet említenének. Csak a második temp
lom idejében újították meg az erre vonatkozó rendeleteket, 
mint régi hagyományt, és a mint Makk. I. k., VI, 49 és 53-
ból, Philóból 1187 1., és Josephusból, Ant Jud. III, 12, 3, XIV, 
10, 6 és 16, 2, XV, 1, 2 kitetszik, valósággal követték is. Na
gyon valőszinű, hogy evvel együtt keletkezett a hetedik hóna
pon kezdődő polgári év is. 

3Iózes, épen úgy mint Herodotos, mindenütt nemzedékek 
szerint számít. Későbben a zsidók az ókor általános szokása 
szerint uralkodók évei szerint számítottak, minek bizonyságai 
a királyok és krónikák könyvei minden fejezetében találhatók. 
Mint folytonos évsorokat említve találjuk Mózes II. k. XIX, 1., 
IV. k. XXXIII, 38 és Kir. I. k. VI, 1 az Egyptomból való ki-
jöveteltől számított éveket; az utóbb emiitett helyen nevszerint 
ez áll: „A nógyszáznyolczvanadik évben az Izrael fiai Egyp
tomból kivonulása után, Salomo uralkodása ^negyedik évében, 
Zív vagy a második hónapban megépült az Úr háza" ; ugyané 
könyvben ^IX, 10, azt olvassuk: „Húsz évvel azután, hogy Sa
lomo az Úr házát felépítette"; a mi egy a templom felépíté
sén kezdődő második folytonos évsor használatára mutat; de ez 
említések nem elegendők arra, hogy belőlök ez évsorok általá
nos használatát következtethessük. A zsidó időszámitók e két 
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évsor kiinduló pontjait egyhangúlag a világ teremtésén kezdő
dő évsorok 2448-ik és 2928-ik évére teszik, az az 1314-re és 
834-re Kr. e. 

A zsidó időszámítás második korszakában, a mely a ba-
byloni fogságból való hazatéréssel kezdődik, mindenek előtt a 
hónapok nevei megváltoztak, s divatba jöttek a még mai nap
ig is fenmaradt következő hónapnevek: 

1. tó 
2. *W 
3. ]VD 
4. TTOFÍ 
5. 2K 
6- b)% 

a melyek közül a 8-ik hónap nevét a Thalmudisták és az újkori 
zsidók gyakran V0H Chesvan alakra rövidítik. 

Nem szenved semmi kétséget, hogy e neveket Babylon-
ból hozták magával, és ha a Thalmud Jerusalmi (Ros hassa-
nah, 1 fej.) és Ebn Ezra (Magyarázat Móz. II. k. XII, l-hez) 
nem is mondanák meg egyenesen, már az is bizonyitaná, hogy 
nagyobbára azonosak a Szyr nemzeti hónapnevekkel. E nevek
kel legelébb a kitelepítés után keletkezett könyveiben az ó tes
tamentumnak találkozunk. 

A szökő hónapot még ebben a korszakban se látjuk em
lítve, noha semmi kétség sincs, hogy rég létezett 

Az újholdaknak és hónapok tartamának csillagászati szá
mítás vagy pzabályozott forduló szerinti meghatározásáról e kor
szakban sincs szó. A Thalmud Ros hassanah czimű érteke
zéséből és Maimonidesz Kiddus hachodes czimű munkájából 
(Latinul „De consecratione Calendarum" czím alatt kiadta de 
Compiegne de Veil Lajos, London 1683, 4t0) e tárgyra nézve 
a következő tudósítást merítjük : 

A meddig a nagy tanácsnak — Szanhedrin — székhelye 
Jerusalemben volt, tehát a második templom elpusztulásáig, az 
újhold bekövetkezését kiszámították a hogy lehetett; azonban 
szívesen látták, ha az újholdünnep kihirdetése előtt legalább két 
szava bevehető férfi megjelent a tanács előtt, és jelentette, 
hogy ez s ez idő tájban látták az újságot. Ha a jelentés a hó
nap 30-ik napján megtörtént, a tanács az eltelt hónapot cson
kának — *"lDn chaszar — nyilvánította, és felszentelte az új 
hónapot, „ S z e n t " felkiáltással, a melyet a nép kétszer ismé
telt. De ha a 30-ik napon nem történt jelentés, e nappt még 
az eltelt hónaphoz tudták, a mely ez által teljes —• &?D má
lé — lett, és nem szentelték be az új hónapot, a mely minden 
további jelentés nélkül a következő nappal kezdődött. Minthogy 
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azonban e módon könnyen megtörténhetett, hogy borús időben 
két vagy még több 30 napos hónap következett egymásra, a 
mi által a számítás nagyon eltért volna az égtől, azt állították 
meg, hogy egy évben nem lehet kevesebb mint 4 se nem több 
mint 8 teljes hónap. Minthogy pedig a hónap első napja mint 
magában is ünnep, és mint a többi ünnepek szabályozója na
gyon fontos volt, szükség volt a lehető leggyorsabban terjesz
teni országszerte béállának hírét; Eleintén e végre a hegyek 
tetein jeladó tüzeket gyújtottak, és miután visszaélések zavart 
okoztak, hírnököket küldtek szét. De ez utóbbi mód elégtelen 
volt, mert a második templom korában számos zsidó Palaeszti-
nán kívül lakván, ezekhez ez úton a hír nem juthatott el elég 
hamar. Ez okból megállapították, hogy mindenütt, a hová a 
hírnökök nem érkezhettek el idején, 29 nap eltelte után, a kö
vetkező (30-ik) nap &HH 2?$"Í fÖs chodes, az az Újhold, ille
tőleg a kezdődő új hónap első napja legyen. Ha aztán az el
telt hónap csonka volt, a ros chodes az új hónapnak valóság
gal lett első napja; ha ellenben teljes volt, e szó a hónap utol
só, napját jelölte, de egyúttal azutánna következő nap is ugyan 
e nevet kapta és lett az új hónap első napja, úgy hogy két 
nap volt ros chodes. Egyszersmind abban is állapodtak meg, 
hogy azokat a szent ünnepeket, a melyeket Mózes bizonyos 
hónapok bizonyos napjaira rendelt volt, u. m. a Peszach el
ső ós utolsó napját, a hetek ünnepét, a. harsonák napját, és a 
sátoros ünnep első és utolsó napját megkettőzik, azért, hogy ha 
valahol vétségből vagy egy egy hiányos hónapot teljesnek szá-
mitottak volna vagy megfordítva, a két nap legalább egyikén 
egyidejűleg ünnepeljenek mindenütt. Ez az intézkedés aztán 
máig is érvényben maradt, noha már ma a hónapok tartama 
változatlanul meg van állapítva és ennél fogva az ünnep va
lóságos napja iránt kétség nem támadhat. Minthogy azonban 
csak a Jerusalemen kivül lakó zsidók kedvóért történt az egész 
intézkedés ; magában Palaestinában örökké csak egy napot ün
nepeltek, az új évet kivéve, és a ros chodes-t sem kettőztet
ték meg. 

Lássuk már most, hogy á Mózes rendelte ünnepek miként 
alakultak e második korszakban. 

Josephusnál, Antt. Jud. III, 10, 5, (vesd ö. még De bello 
Judaico V, 3, 1,) ezt olvassuk: „Xanthicusban, az év első hó
napjában, a melyet mi Níszánnak nevezünk még pedig 14-én a 
hold szerint, mikor a nap a kos jegyében van, azt az áldozatot 
mutatjukbé, amelyet Paszah névvel jelóloek." Ez idézetből világo
san láthatni, hogy tisztán kötött holdévre vonatkozik. A hold
hónap 14-ke, a luna decima quarta, a holdtölte napja, és Philo, 
Vita Mosis 1. III, p. 686 világosan e napra teszi a Paszahün-
nepet. Josephus aztán tovább folytatja : „Tizenötödikén a Pa-
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szah-t a keletlen kenyér ünnepe — t) táv d'Cv^itov soQti'j — kö
veti, a melyen semmi költést nem szabad enni." Rövidebben el
nevezve ez ünnep ta. c/Xvj.ia név alatt is fordul elő. 

Minthogy ez ünnep a Krisztus szenvedése történelmében 
több izben van idézve, szükséges az erre vonatkozó körűimé 
nyéket egy kissé bővebben tárgyalni. E tárgyalásban egészen 
Ideler előadását követem. 

Minden körülményből a legvilágosabban kitetszik, hogy, a 
mint az egyház is hirdeti, Krisztus és tanítványai a paszah-t 
Csütörtök napon ették. Ezt a napot Lukács, XXII, 7, rl(.iíqa táv 
átvuwv; Máté XXVI, 17, és Márk. XIV, 12 stfmvi) ijiéqa tiöv 
vZUnov kifejezésekkel jelölik; és miután Lukács még azt teszi 
hozzá: iv f; edei S-íea&ai tó rcío'/a, a melyen a paszahot kellett 
áldozni, kétséget nem szenvedhet, hogy lííszan 14-kót érti. Ez 
tehát voltaképpen az a'Cvfia kezdetét megelőző nap, a melyen, 
a mint már láttuk — béén haarbajim — a paszah-bárányt et
ték. Minthogy a zsidók e napon már reggel 9 órakor szőtték 
elkezdeni a költés ételtől való megtartozást, lehet e napot az 
«Cvf'«-hoz számitni, ha nem is szokásos e számítás. Ámde e sze
rint nem is lehet kétségbe vonni, hogy mind a három evangé
lista Kisztusnak a következő Pénteken bekövetkezett halálát 
Níszan 15-ére, az sz a Peszach ünnep első napjára tették. Ha
lála e napját valamennyi evangélista •itaqaoy.evr\ névvel jelöli, 
a mit Márk nqoaífliSaxov^ a sabbathot megelőző nap kifejezés
sel értelmez, és a mi megfelel a héber tS\Z$2 D"iy ereb sabbath 
= sabbath előestéje kifejezésnek, a mely noha sajátlag csak 
estéjét jelöli a Pénteknek, a zsidó nyelvszokásban a Péntek je
lentését nyerte. 

Máté tudósítása szerint (XXVII, 46. 50) Krisztus 9 óra 
tájt múlt ki; és miután már beesteledett volt — őtyíag yevo(.iivrjg 
— Arimathaeai József kérte a holttestet, hogy sirba tehesse. 
Nyilván a Péntek délután oly előhaladott órájáról van szó, a 
melyen még nem állván bé a sabbath, még szabad volt dolgoz
ni. Márk XV, 42 világosan meg is mondja ezt e szókkal : v.ai 
y\öi] őipltíg yevof-iérjg, emi riv jtaoaay.Evr^ mikor beesteledett volt, 
mert Péntek volt. Ha pedig Lukács hozzáteszi (XXIII, 54,': 
'/.cd oáfifiatov é7té<pa)oxe, ezt a mint Grotius megjegyzi sj.tellev 
hcuptooxsiv értelmében kell venni, t. i. éppen bé akart állani a 
sabbath. 

Sabbat egész napján a sirban feküdt Krisztus ; de a hét 
első napján, Vasárnap, pitymallatkor feltámadott. Ez időpontot 
Máté XXVIII, 1 így jelöli: óips 0<xfí0#.tcov, tft íiTirpiooxovarj elg 
láav oafiftútiúv; Márk XVI, 9. így: TIQCDX TIQÓT^ oafJfíátov; Lu
kács XXIV, 1, így: tft I_ILS táv oapftáztúv oqd-QOv fta-9-éog és Já
nos XX, 1 e szókkal: //íj fiii sáv Gafífiítun JTQCIH oxozt'ag ett 
ovarjg; a mely kifejezésekben f.úa oajS^áttov egy hebraismus any-
nyi mint JtQwtrj oafífiátíDv. 
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Látni való, hogy ez időhatározások igen jól találnak. Csak 
az a kérdés, hogy melyik napjára a hétnek esett hát akkor 
Xíszan 15-ke, a zsidó Peszach-ünnep első napja. Az exegeták 
véleményei nagyon eltérők ; Ideler véleménye a következő: 

Már megjegyeztük, hogy az ^lső három evangélista Nissan 
15-két világosan Péntekre teszik. Ám a zsidók mai naptára ngy 
van szerkesztve, hogy Kiszab 15-kének soha se szabad Péntek
re esni. Erre lehetne ugyan azt az ellenvetést tenni, hogy a 
zsidók e megszorítást csak azután vitték belé a naptáruk rend
szerébe, miután az egész világon elszéledve változatlan alapra 
fektették és véglegesen megállították naptárukat. De másfelől 
a fordulós számítás rendezői ily fontos és nevezetes körülmény
ben nem tehettek önkényes újítást, sőt csaknem bizonyossággal 
lehet állítani, hogy a fordulós számítás bonyolult volta éppen 
onnan származik, mivel az ünnepek hétnapjai meghatározásá
ban régi és megrögzött szokásokhoz kellett alkalmazkodni. To
vábbá a Thalmud, a Béczah czímű értakezés 36. lapján világo
san azt mondja, hogy szent ünnepeken "pj") ^ 7 (ló danín) tör
vénykezést nem gyakorolnak, törvényszéki ítéletet nem hoznak-
Ehhez járul, hogy János, az egyetlen tanítvány a ki Krisztust 
végig el nem hagyta és halálának szemmel látott tanuja volt, 
XVIII, 28 azt mondja, hogy a zsidók nem mentek bé Pilátus
hoz, a törvényszók házába, hogy tisztátalanokká ne váljanak és 
azért ne ehessek a Peszachot, holott a többi három evangélista 
állítása szerint Krisztus a tanítványaival már az előtt való este 
ette volt meg; továbbá XIX, 14 azt a icaQáaxsVrrt a melyen 
Krisztust keresztre feszitették, úgy nevezi: naQuoxewn rou -rcáoy^a., 
a mi zsidó nyelvszokásszerintnem tehet egyebet mint nDD D ^ 
az az, a Peszach-ünnepef megelőző napot, a mivel tökélye-
sen egyezik a Thalmudisták Jézusról való hagyománya is 
a kik, a velenczei régi kiadásban, a melyben az ujabb kiadá
sokból kihagyott hagyományok még megvoltak, a Szá'nhedrin 
czimü értekezés 43-ik lapján határozottan megmondják 
WO "inl^Ón HDD SftVŰ a Peszach-ünnepet megelőző napon 
feszitették fel Jézust. Végre János XIX, 31 azt beszéli, hogy 
a ssidók engedélyt kértek Pilátustól, hogy a felfeszitetteknek 
törjék el csontjait (az az öljék meg biztosan) hogy testeik a 
sabbathon át ne maradjanak a keresztfán; érvei rcagctoxevri -}\v 
r,v ya.q (.isyálrj -r\ rtf.iéQa bcQÍvrj %ov oafífíírov — minthogy ün
nep szombatja volt. és az akkori sabbath különösen szent volt 
Mind e körülményekből következik, hogy akkor a heti sabbath 
az ünnep első napjával egy napra esett. E nézetben van Gro-
tius is a ki az idézett helyhez azt jegyzi meg: In sabbathum 
incidebat dies maximé festus p.aschatis; ita festinabant non 
modo ob sabbathum, sed et ob pascha. 

Ideler mind ezek után arra a következtetésre jut, h ogy 
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1) Krisztus előre látván, hogy a bekövetkező éjen üldözői el 
fogják fogni, egy nappal elébb ette meg a Peszachot, mint a 
hogy a zsidó szertartás kívánta, és 2) az első három evangé
lista, nem tudván magának megfejteni ez eltérést, Níszart 15-
ére tették halála napját, holott voltaképpen 14-óre esett. 

A dolgot különben másképpen is lehet megfejteni. Az 
evangélisták egyhangu tanúsága szerint Kristus ez időtájban 
nem volt Jeruzsálemben, sőt csak azután rendelkezett a Peszach 
vacsorája iránt, miután tanítványai felszólították volt reá. Te
kintetbe véve a fennebb ismertetett módját annak a hogy akkor 
a hónapok kezdetét meghatározták és kihirdették; igen köny-
nyen megeshetett, hogy. vétség jött közbe, és az apostolok, mint 
a kik nem fordultak volt meg a városon, azt hitték, hogy Csü
törtökön van 14-ke, holott Pénteken volt; és ez annál valószí
nűbb, minthogy abban az évben rendes számítás szerint csak
ugyan csütörtökre esett volna Níszan 14-ke, ha a fenn emiitett 
szokásért, a mely szerint Níszan 15 nek nem szabad Péntekre 
esnie, nem kellett volna a dolgon változtatni 

A Mózestől rendelt többi ünnepek csak annyiban módosul
tak, hogy 

a) a keletlen kenyér ünnepétől számítva 50-ik napra tett 
hetek ünnepe: soqtr. Táv IfSöof.ixőco)', a melyzt a Tóbiás könyve 
szerzője igy is nevez: áyla STCXÍ sftőo/.iá.dm', az egyházi írók 
pedig már széltiben eoQT'h tüg tÉéwrpiooiyg ötvenedik napi ün
nep, a miből a mi pünköst nevünk is származik, névvel jelöl
nek, vagy röviden csak igy riePtípioavti: e korszakban, a mely
ben a hónapok tartama már szabályozva volt, állandóan két 
napra u. m. Szíván 6-ára és 7-ére esett. 

b) A 7-ik hó elejére tett harsona-ünnep — a mint Philo 
nevezi: oalmf/tov ioq%y\ — két napot tartott, és egyszersmind 
a polgári év ujévünnepévé vált. Erre ugy látszik két körül
mény adott főleg okot. Az egyik nagy hihetőséggel az, hogy a 
kitelepítés alatt megszokták a syriai többi népekkel egyszerre 
kezdeni az évet; a másik az, hogy az uj templom felépítése 
előtt a régi még romban heverő templom helyiségén azon a 
napon mutattak bé a hazatérés után legelébb égő áldozatot a 
régi szertartás szerint. A régi évkezdet ezentúl mind inkább 
háttérbe szorult, noha az ó testamentum azon könyveiben is, a 
melyek a kitelepités után keletkeztek, az uralkodók éveit, és 
az ünnepek hónapjait még mind Níszán 1-től számítják, ugy, 
hogy a Thalmud a Níszán újholdját a királyok és ünnepek új
évének nevezi. Zsidó eredetű író Josephus előtt nem számított 
másként; csak ő kezdi az évet, ha nincs valamely ünnepről 
szó, a Thisrí vagy Hyperberetaeus hónapon. Igy szerinte (Ant. 
Jud. I, 3, 3.) a vízözön Marchesván vagy Diüsban kezdődött, 
mivel a Genesisben (VII, 11) az áll hogy a második hónapban 
állott bé. 
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Az engesztelő ünnep megmaradt a hetedik hó 10-ik nap
ján; az aratás ünnepe vagy, a mint ez időben görögül iró szer
zők nevezik, a sátrak ünnepe, oxrjvoTirjyiai^ mirjvJifitíTix, SOQT-^ 
TÜV oxrjvbiv ez időtől fogva állandóan Tliisrí 15, 16, 22 és 23-
ik napjaira esik. 

Az eddig előszámlált régi ünnepekhez e második korszak
ban még a következők járultak: 

A t e m p l o m s z e n t e l é s ü n n e p e r Ű j H chanukkah, 
sfnaívm. Antíochus Epíphanes Syria királya 145-ben a Selencida 
évsor szerint (168—159 Kr. e.) ostrommal vévén bé Jeruzsále
met, a templomban a főoltáron disznót áldozott és az egész 
templomot kirabolta. Három évvel későbben Makkabaens Jú

dás nagy győzelmet nyervén a syriai hadsergen, a templomot 
kitakaríttatta; újból felszerelte, és ősi szokás szerint áldozván 
benne ismét felszentelte a 148»ik év Kiszlev 25-ik napján, el
rendelvén egyszersmind, hogy e napon kezdve 8 napig tartó 
örömünnepet üljenek minden évben. A zsidók ez ünnepet mai 
napig is régi szokás szerint 8 napig ünneplik, avval, hogy min
dennap eléneklik a teljes hallel-t (113 118 zsoltár) g£>g? ^ , T 
és még azon kivül egy külön hálaimát toldanak a mindennapi 
semonah-eszré-be. Ezen kivül még egy szertartás járul ez ün
nephez, a mely a monda szerint egy csodának köszöni erede
tét. A mikor t. i. a templom ki volt takarítva és újonnan fel
szerelve, a nagy gyertyatartón levő mécseket meg kellett volna 
gyújtani, de nem volt hozzá való olaj, mert csak tiszta faola-
jat volt szabad a templomban égetni. Ekkor egy szegény asz-
szony elé hozott egy kis korsó olajat, a mely alig látszott elég
nek lenni egy estvére; de a mikor meggyújtották a mécseket 
ezek csodára nyolcz napig égtek avval a kevés olajjal, a míg 
t. i. sikerült olajat szerezni. Ennek emlékére az ünnep első 
napja előestéjén, azaz Kiszlev 24-ikén estve gyújtanak egy olaj
mécses vagy viaszgyertyát, a következő este kettőt és igy to
vább minden estve egygyel többet, a míg a nyolczadik estén 
nyolczat gyújtanak. E mécseket és gyertyákat oltani nem sza
bad, hanem égni kell hagyni, a míg maguktól elalusznak. Jo-
sephus ezért yű-ror, gyertyaünnepnek nevezi. 

A második ünnep a Purim-ünnep Q^IID) a melyet néme
lyek Haman ünnepének is neveznek, holott inkább Haman gya
lázatára mint emlékére tartják fenn. í l i adott alkalmat ez ün
nep megülésére, részletesen el van beszélve az Eszther könyvé
ben. Az ünnep valóságos örömünnep és mindig Adar hónap 14 
és 15-ik napjaira esik, a melyek közzül az utóbbi QTflD W'W 
susán-purím, az az Susai-purím nevet visel, a minek oka ha
sonlóképp az Eszther könyvében olvasható; ez utóbbi napot 
azonban nem igen ünnepelik. Az ünneplés főleg abban áll, hogy 
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emlékül felolvassák a templomban az Eszther könyvét, azután 
este minden háznál lakomáznak nyitott ajtóknál, mindenkinek 
szabadságot adván, hogy hivatlanul is részt vegyen a lakomán, 
másnap aztán ajándékokat küldenek egymásnak és különösen a 
szegényeknek. Az ünnepet megelőző nap böjt, a melyet Eszter 
böjtjének "inDK rVJ^fl t h a ' a n i t h E s z t h e r neveznek. A 
Makkabaeusok könyveiben (I, 7, 43 és II, 15, 36 és 37) az áll 
ugyan, hogy Júdás Adar 13-án nagy győzelmet nyert a syruso-
kon és ennek emlékére rendelt ünnepet a purimot megelőző 
napra, de a Thalmudban és a jelen ünnep szertartásaiban en
nek semmi nyoma. A mi végre áz ünnep nevit illeti, az álta
lános vélemény az, hogy p u r ó perzsa gyökből származik, a 
mely sorsjegyet jelent, mivel Haman a monda szerint sorsot ve
tett a zsidók felett, hogy kiirtassa é vagy sem. 

A Mózes rendelte egyetlen böjtnaphoz, az engesztelő ün
nephez, e második korszakban még négy uj böjt Q"|̂ í C z ó m 
vagy JTPJÍ?n t h á a n i t h járult, névszerint : 

1- 11DHD T#J7 ÍÍJ?b# (sib'ah aszar bethamúz) Thamuz 
hónap tizenhetedik napja, gyászemlék Jeruzsálem elpusztulásá
ra Titus ostroma következtében (Thalm. Tháanith, 27 1.) 

2. D5Ö n j ? ^ h (tisa'ah brab) Ab hónap kilenhzedik nap
j a ; együttes gyászemléke a templom elpusztulásának Nebukad-
neczár alatt (Kir. II, 25, 8, Ab 7-ke; Jerem. LII 12 Ab 10-
ke) és ismét Titus alatt (Thalm. Ab 9-ke; Josephus, de bello 
Judaico VI, 4, 5 Ab 10-ke.) 

(czóm Gedaljahu) Gtedaljah böjtje, Gedal-
jabu, a Nebucliadneczártól kinevezett helytartó meggyilkoltatása 
emlékére (Kir. II. 25, 25 csak a 7-ik hónapot emliti) a mely 
Thalm. Ros-hassanah 18. 1 szerint Thisrí 3-án történt. A bojt 
mai napig is e napra esik. 

4. r O Ű 2 rn t^J? (aszarah betebeth) Tebeth hó 10-ik 
napja, a melyen Kir. II, 25, 1; Jerem. LII, 4 ; Hezek. XXIV, 
1 és 2 szerint Nebukadneczár megszállotta Jeruzsálemet és meg
kezdette az ostromot. 

Megjegyzendő, hogy csak az engesztelő ünnepen és Ab 
9-én böjtölnek 24 óráig, t. i. estétől estig; a többi három böjt
napon csak 12 óráig, t. i. reggeltől estig. 

Eveiket a zsidók e második korszakban is többnyire az 
uralkodók országlása szerint számitották, a mint az ó testamen
tum több könyvéből, névszerint Ezra, Nehemjab, Eszther és a 
próféták könyveiből számos helyen kitetszik. Valóságos évsoro-
kat is találunk említve, névszerint a következőket: 

1. Az első templom pusztulásán vagy a babyloni fogság 
kezdetén kezdődött évsor; Pftv^P V\J0 (senat legaluth). Az el
ső templom elpusztulásának időpontja az ötödik hónap (Ab) 10-
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ik napja, Nebukadneczár vagy a mint görögösen nevezik Na-
bokolaszar (Nabukodonozor) uralkodásának 19-ik évében Kir. 
II, 25, 8. Jerem, LII, 12. Az asztronómiai kanon (1. egyptomi-
ak időszámítása) szerint, ez év a Nabonaszár féle évsor 162-ik 
éve, a melynek első napja 586 Kr. e. Januárius 17-ére esett. 
A templom pusztulása tehát ugyau ez év nyarára esik A zsidó 
chronologusok 150 évnyi hibát követnek el, a midőn ez ese^ 
ményt a magok évsora 3338-ik évére teszik, a mely 424 Kr. 
e. őszszel kezdődött. (Jezsod ólam 18 fej., Czemach Dávid 12 
1, Szeder haddoroth 23 1.) 

Cyrus (Kores) már uralkodása első évében, 538 Kr. e. 
megengedte a zsidóknak, hogy templomjukat ismét építsék fel 
(Krón. II, 36, 22. k., Ezra I, 1); azonban az építés csak Da-
reios hatodik évében végződött bé (Ezra VI, 15) E Dareios 
nem lehet más, mint a Hystaspes fia, a kinek 6-ik éve a kanon 
szerint 517 Kr. e. Deczember 30 án kezdődött. Ez év tehát 
csaknem azonos 516-tal Kr. e., a melynek tavaszára esik a 
templom befejezése. A babyloni fogság tartott tehát 586 nya
rától 517 tavaszáig, az az 70 évig, és eynyit mond az ó testa
mentum több helye (II Krón. 36, 2 1 ; Jerem, 25, 11; 29, 10 
és Dániel 9, 2). 

2. A Seleucidák évsora(1. görög időszámítás), a melyet a zsi
dók a syrus uralkodás alatt vettek használatba és miCűü 7 'pjÖ 
(minjan staroth) s z e r z ő d é s e k s z á m í t á s a névvel je
löltek, a miből világosan látszik, hogy a polgári életben ren
desen ehhez alkalmazkodtak. A rabbinus tudósok többsége 
(Szefer hakkabalah 33 1., Jeszód ólam 18 fej., Czemach Dá
vid 14 1.) helyesen teszi kiinduló pontját, a világ teremtésén 
kezdődő évsor 3450 ik évére, illetőleg Kr, e, 312 év őszire. í 

A Makkabaensok könyvei ezt az évsort értik, a hol a gö
rög birodalom éveit említik. E könyvek időszámításáról azon
ban még a következő nevezetes körülmény veendő figyelembe. 

Mint az ó testamentomban rendesen, ugy itt is ífíszán hó
napon kezdődnek az évek; igy L 4, 52 Kislev van 9-ik, I, 10, 
21 Thisrí 7-ik hónapnak nevezve, és az elbeszólt események 
kapcsolatából, ki is tűnik, hogy az év ífíszánnal kezdődik az 
első könyvben. Ugyanis a X-ik fejezetben azt olvassuk, hogy 
Alexander (Balas) 160-ban támadott fel Demetrius syrus király 
ellen, a mire az utóbbi, a ki különben utálta a zsidókat, kez
dett ezeknek kedviben járni, és megengedte Jonathannak, hogy 
hadserget gyűjtsön. Jonathan erre hozzá is fogott, hogy az előb-
beni háborúk alatt elpusztult Jeruzsálem városát ismét fölépítse; 
időközben azonban Alexander is keresvén Jonathan barátságát 
főpapnak nevezte ki, és megajándékozta egy bibor öltönynyel. 
a melyet Jonathan a 7-ik hónapban 160-ban a sátorünnepen 
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vett fel először . . . Ha az év Thisrín kezdődött volna, mind 
azoknak az eseményeknek, a melyek ott, mint a sátoros ün
nep előtt történtek, vannak elősorolva, mintegy 14 nap alatt 
kellett volna lefolyni, a mi hihetetlen. A második könyvben el
lenben, a mely nyilván egészen más szerző müve, semmi ok 
sincs más évkezdet feltevésére, mint a mely a syriai időszámí
tás rendes évkezdete, t. i. Thisrí első napja. Már most a két 
könyv időhatározásai amúgy is eltérnek egymástól, és a legtöbb 
időszámitók megegyeznek abban, hogy ez eltérés csak az év
kezdet külömböző voltából származhatik, csak hogy a többnyire 
feltett félévi különbség tavasztól őszig nem elegendő. Ugyanis 
az I. könyv szerint Antiochus Epiphanes 149-ben halt meg a 
perzsa hadjáraton (VI, 16); következett utána 9 éves fia An
tiochus Eupator, nevelője Lysias gondnoksága alatt. Ekkor a 
zsidó háború uj dühvel ütött ki ismét, még pedig a zsidók elő
nyére, agy hogy (II. könyv 11, 16) Lysias és Eupator 148 Di-
oscurus 24 és Xanthicus 15-éről kelt levelekben békeajánlato
kat tettek. A Seleucidák évsora rendes számítása szerint e bé
kealkudozások Kr. e. 154 tavaszára esnek, és ha csak félévvel 
elébb kezdené az I. könyv számítását, az jőne ki, hogy a bé
keajánlat rögtön Antiochus Epiphanes halála után következett. 
Ez pedig, a mint az elbeszélésből kitűnik lehetetlen. A nehéz
ség elenyészik, hogy ha 1% évi különbséget veszünk föl, még 
pedig ugy, hogy az 1 könyv 1 félévvel elébb (u. m. Kr. e. 312 
Níszan 1-től), a 2-ik könyv pedig 1 évvel később (u. m. Kr. 
e. 311 Thisrí 1-től) kezdi évszámítását, mint a hogy a syriai-
ak rendesen tették ; az utóbbi tehát a babyloni időszámításban 
említett chaldaeus évsor szerint számít. 

3. A harmadik évsor az, a melyet egy néhány érmen ta
lálunk. Létezik ugyanis egy zsidó éremsorozat, a melyen a ve
retes ideje u. n. Samariai vagy ó héber betűkkel ugy van je
lölve bWWl n b W ^ • • • ftity (senath . . . legeullath Iiszra-
el) . . . -ik éve Izrael megváltásának ; ugyanez érmeken elé-
fordul a verető neve is W&2 ))^üü (Sim'on nászi) Sim'on 
fejedelem. Erre vonatkozólag a Makkabaeusok első könyvében 
(13, 51) ezt olvassuk : A 170-ik évben (természetesen a Sele
ucidák évsora szerint) megszabadult Izrael a pogányok járma 
alól. És a nép ezután igy kezdett írni szerződéseiben és egyez
ményeiben : első évében Simonnak, a zsidók főpapjának, főve
zérének és fejedelmének — atovg TCQÚTOV im Síftwvog ccQxieQÍcijg 
[leyílov xai at^atr/yod xal ftyovuévov 'lovdaíojv; és Josephus (Ant. 
Jud. XIII, 6, 6) ugyanazt csaknem ugyanazon szókkal beszéli. 
Itt tehát egy évsorral találkozunk, a mely 143 Kr. e. őszén 
kezdődik, de alkalmasint nagyon rövid ideig maradt csak hasz-
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nálatban. Érmeket is csak 4 első évéből ismerünk, holott Si-
m'on főpapsága 8 évig tartott. 

4, Jezekiel próféta Jehojakin király fogságba vitelétől és 
még egy más időponttól számit éveket, a mely Josijah király 
18 ik évén kezdődik, a mely évben megtalálták a templomban 
esetleg a thorah-t (Kir. II, 12, 8 és Krón, II, 34, 14), és nagy 
fénynyel ünnepelték meg ismét a régi elhanyagolt Peszach-ün-
nepet. Ez évsort azonban, ugy látszik, más nem használta, 

A harmadik korszakban fejlődött ki és állapodott meg a 
zsidók jelenlegi időszámítása, a melyet a következőkben tár
gyalunk. 

A zsidó polgári nap — Q"P jóm — kezdődik 6 órakor 
este, tehát 6 órával elébb, mint az éjfélkor kezdődő keresztyén 
polgári nap, és áll 24 egyenlő órából, a melyet megszakadás 
nélkül 1-től 24-ig számlálnak, ugy hogy éjfél a 7-ik, dél a 19-
ik óra kezdetére esik. Természetesen e számítást csak ünnepeik 
kiszámítására alkalmazzák, különben a mi módunk szerint ha
tározzák az időt. 

Az óra — HI?í^ sáah — eloszlik 1080 zsidó perezre — 
D^p^n chalakím, részek — , a perez — p7>n chelek — 76 
pillantásra — £j',J7Íil regáím — tehát a ehelek tesz 3V3 má-
sodperczet. Az 1080 szám hihetőleg azért van választva, mivel 
nagyon sok számmal osztható; a 76 = 4 X 19, a mely utób
bi számnak nagy szerepe van a zsidó naptárban. 

A hét — ,ynt£/ sebu'a — Szombaton estve 6 órakor 
kezdődik; a napoknak nincs saját neve, hanem sorszámmal je
lölik, zsidó szokás szerint betűkkel jelölvén a számokat így ^ , 
"2, 3, "!, n , 1, ], az az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; csak Szombat
nak van neve — 2"ŰE7 Sabbath. 

Az év — rÜE' Sanah — 12 holdhónapból áll, a melyek
hez a napévvel való kiegyenlítés végett időszakonként egy 13-
ik szökőhónap járul. A közönséges év neve HI01DD í"Ot^ Sa-
nah pesutah ; a szökőévé r V D I ^ Q njü Sanah meuberetli; a 
szöktetést magát if}3j? ibbur szóval jelölik '""QJ? abar igéből, 
a mely = átmenni valamin. 

Az év első napja, újév — H J Í ^ H ÍĴ NT) rós hassanah — 
állandóan Thisrí hónap kezdetére esik, és a jelen évszázban 
nem eshetik elébb mint September 5-re, sem későbbre mint 
October 5-ére. Tehát az év rendesen az őszi éjnapegyen táján 
kezdődik, és minthogy az év első napja egyszersmind ujság-
napja is, ugy is lehet kifejezni: „a z s i d ó ú j é v n a p j a az a 
h o l d u j s á g n a p j a , a m e l y l e g k ö z e l e b b e s i k az ő s z i 
é j n a p e g y e n h ez", természetesen mindig a holdfény valóságos 
megújulását értve. 

E szabály azonban a következő kivételeknek van alávetve: 
1, Ha az illető holdujság zsidó számítás szerint 18 órán 
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iul, vagy a mi számításunk szerint déli 12 óra után következik 
be, az újév a következő napra megy át, A 18-at igy irják ("P 
és ezért e kivételt ugy nevezik k i v é t e l j a eh miatt. 

2. Ha az illető újhold vasárnapra (fc$), szerdára (1) vagy 
péntekro (]) esik, hasonlóképpen más napra megyén át az új
év. Ezt ugy híják, k i v é t e l H ^ A d u m i a t t . E határozat
nak oka az, bogy ha Thisrí első napja Vasárnapra esnék, az 
újév előestéje Szombatra találna, a mi a sabbathért nem lehet, 
ha pedig Szerdára vagy Péntekre esnék, az engesztelő ünnep 
vagy Thisrí 10-ke Péntekre illetőleg Vasárnapra találna, a mi 
ugyanazon okból nem lehet (1. Thalm. Eós-hassanah 20 ] . ; 
Eríchin 9 és 10 11., Szanhedrin 11, 1.) 

3. Ha az emiitett két kivétel ugy találkozik, hogy már 
j a eh miatt egy nappal tovább haladván az uj óv, a d u féle 
kivétel következnék, még egy nappal halad tovább és igy ösz-
szesen két nappal esik az újév későbbre mint a számítás sze
rű újhold. E kettós kivételt ugy híjják: j a c h - a d u . 

4. Ha az újhold, a mely Thisrí hónapot kezdi, közönséges 
évben, Kedd napra 9 óra 204 chel és 18 óra közé esik, két 
nappal viszik tovább az uj évet t. i. csütörtökre mivel szerdára 
nem eshetik. Minthogy itt a 3-ik Q) nap, a 9 (£3) óra és 20-1 
("H) chelek szerepel, e kivételt ugy hívják "HŰJ gatrad. 

5. Ha végre az újhold egy szökő évet követő közönséges 
évben héttőre 15 óra 589 chelek után esik, az újév keddre 
megy át. E kivétel neve D S p n i E D Betutakpat, mivel a máso
dik nap Q ) , 15 óra Qí"3) és 589 chelek (DSpfl szerepel benne. 

Hogy már most e kivételek jelentősségét' és befolyását a 
zsidó naptárra alaposan megérthessük, ismerkedjünk meg a zsi
dó számítás rendszerével és alakjával. 

A zsidó hónapoknak ma is azok a nevei, a melyekkel már 
fennebb megismerkedtünk, csakhogy a szökő években egy szö
kő hónap járul hozzájok. E szökő hónap, a mely kivétel nél
kül mindég 30 napos, az 5-ik és 6 közé áll, tehát Sebat és 
Adár közé és felveszi az utóbbinak a nevét is; az utána kö
vetkező 6-ik bónap TliS') Veadar = még egy Adár nevet kap; 
a hol különös szabatossággal akarják e két hónapot jelölni, a 
szökő hónap p&'^O 1lÚ Adár rísón = első Adár, a 6-ik hó
nap \jí£> T l ^ Adár séní = második Adár névvel van kitün
tetve. A többi hónapok tartamát pedig már most nem az uj 
világ észlelése után, hanem változatlan megállapodás szerint 
határozzák meg. 

A hónapok vagy t e l j e s e k az az 30 naposok, vagy h i 
á n y o s o k az az 29 naposok; az első esetben két napig, az 
utóbbiban csak egy napig tart a rós chódes, a mint már fen
nebb meg volt mondva, hogy t. i. a végződő hónap 30 ik napja 

18* 
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is rós chódes. A napok számlálására e körülménynek nincs be
folyása. 

Tartamok a következő: 
1. Thisrí 30 ',, 7. Mszán 30 nap 
2. Marchesvan 29 nap esetleg 30 nap. 8. Ijar 29 „ 
3. Kiszlev 30 „ „ 29 ., 9. Szíván 30 „ 
4. Tebeth 29 „ 10. Thamúz 29 „ 
5. Sebat 30 „ 11. Ab 30 „ 
6. Adár 29 „ h a szökő 30 „ 12. Elül 29 „ 

(Veadár 29 „) 
A mint látjuk az 1, 5, 7, 9 és 11-ik hónapok és a szökő 

hónap mindég 30 naposok, a 4, 6, 8, 10 és 12-ik hónap min
dig 29 naposok, csak a második és harmadik hónap tartama 
lehet 29 és 30 nap. E körülmény következtében a zsidó év 
tartama változik, ugyanis: 

a) ha közönséges évben Marchesvan 29, Kislev 30 napos, 
az év áll 6 harmincz és 6 huszonkilence napos hónapból, tehát 
354 napból, az az 50 hétből és 4 napból. Az ily év r e n d e s 
év rtnÖÜI) n X ' sanah keszidrah 

b) Ha szökő évben más változás nem történik, mint hogy 
a 30 napos szőlő hónap járul hozzá, az év tartama lesz 384 
nap, vagyis 54 hét és hat nap. Ez aztán r e n d é s s z ö k ő év. 

c) Ha közönséges vagy szökő évben a Marchesvan 30 na
pot kap, ugy hogy az év három teljes hónapon kezdődik, a kö
zönséges év tartama lesz 355 nap, vagy 50 hét és 5 nap ; a 
szökőó 385 nap azaz 55 hét. Az ilyen év t e l j e s (közönséges, 
szökő) év — rtö'hw Ftiü sanah selémah. 

d) Ha ellenben a Marchesvan megmarad 29 naposnak és 
a Kiszlev is 29 napossá lesz, a közönséges év tart 353 napig, 
azaz 50 hétig és 3 napig, a szökő év 383 napig, azaz 54 hé
tig és 5 napig. Az ilyen év h i á n y o s é v — PHDH PU12/ sa
nah chaszérah. 

Öszszesen tehát hat íéle év. Az márjmost a kérdés, hogy 
melyik év milyen ? 

A Thalmud (Megillah 5. 1.) és Maimonides (Kiddus ha-
chodés 8 fej. 1 §.) a zsidó hónap közép tartamát Hipparchos 
meghatározásával megegyezőleg 29 nap 12 óra 44' és ^l^'-ve, 
zsidó felosztás szerint 29 nap 12 óra 793 chelekre teszik. Ti
zenkét ily hónap ád 354 napot 8 órát 876 cheleket, a mi a 
julius-féle napévhez képest 10 nappal 21 órával 204 chelekkel 
kevesebb. E különbség kiegyenlítésére egy 19 éves fordulót 
használnak, a melyben minden 3, 6, 8, 11, 1.4, 17 és 19-ik év 
szökő évek. E fordulót ugy kapcsolták a magok évsorához, hogy 
az évsor és a forduló egyszerre kezdődnek. 

A zsidók t. i. jelenleg oly évsort használnak, a mely sze-
rintök a világ teremtésével veszi kezdetét. Ez évsor első éve a 
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Julius-féle nagy időkör 953-ik éve őszin kezdődik. E szerint, 
ha a zsidó évszámhoz 952-őt adunk, megkapjuk azt a julius-
féle évet, a melyben a zsidó év kezdődik; ha pedig a Julius-
féle évszámból 952-tőt levonunk, találjuk annak a zsidó évnek 
az évszámát, a melynek újéve ez év őszire esik. Minthogy pe
dig a Julius-féle 953-ik év egyszersmind a 3761 óv Kr. e„ ez 
összeget kivonva a zsidó évszámból nyerjük annak a keresztény 
évnek az évszámát, a melynek őszin a kérdéses zsidó év kez
dődik, és viszont, ha valamely keresztény év évszámához 3761-
et hozzá adunk, az ez év őszin beálló zsidó év számát nyerjük, 
így például adva levén a zsidó 5642-ik év, ez megfelel 5642 
— 3761=1881-nek, az az a zsidó 5642-ik év 1881 őszin ál
lott bé. 

Minthogy a 19 éves holdforduló ez évsorral egyszerre kez
dődött, igen könnyű kiszámítni, hogy melyik zsidó év szökő év. 
Nem kell egyebet tenni, csak a zsidó évszámot 19-el elosztani; 
ha a maradók 3, 6, 8, 11, 14, 17 vagy 0. az illető év szökő 
év; ha más a maradék közönséges év. E szerint a folyó 5642-
ik év közönséges év, mivel 5642 = 296 X 19 + 18; ellen
ben a jövő 5643. év szökő év lesz. 

A hold megújulását a zsidók ugy hivják "P^Q móled = 
születés. A számítás e moled-et ugy adja, hogy az uj világ ren
desen bé is áll a móled napján Egy móledtől a másikig egy 
középtartamu találkozó hónap, vagyis 29 nap 12 óra 794 che-
lek. Ez idő hozzá adva valamely móled keltéhez adja a követ
kező móled keltét, kivonva, az elmúlt móledét. 

19 napévnek 235 hónapot kell tenni, és e 235 hónap a fen-
nebbitartammal felszámítva ád 6939 napot 16 órát 595 cheleket; a 
mi két nappal 16 órával és 595 chelekkel több mint 991 ke
rek, teljes hét. E többletet a 19 é v e s f o r d u l ó j e l l e m é 
n e k m o n d j ák. 

A közönséges év 12 hónapja tesz 364 napot, 8 órát, 
376 cheleket, a melyből elhagyván az 50 teljes hetet, marad 4 
nap 8 óra 876 cholek, mint a k ö z ö n s é g e év j e l l e m e ; a 
szökő év 13 hónapja 383 nap 21 óra 589 chelefe, a miből is
mét elhagyva az 54 teljes hetet, marad 5 nap 21 óra 589 che-
lek mint a s z ö k ő év j e l l e m e . 

Az egy hónapot tevő 29 nap 12 óra 793 chelekből el
hagyva a négy egész hetet, a megmaradó 1 nap 12 óra 793 
chelek a h ó n a p j e l l e m e , a mely arra szolgál, hogy egy adott 
móledből a következő mólod hétnapját, óráját és órarészét meg 
lehessen határozni. 

A teremtés móledje, illetőleg a zsidó évsor első éve Tís-
ríjének móledje — )r\D "0)t2 móled thohú •— a zsidó naptár 
rendezői számítása szerint egy hétfő napra esett 5 óra 204 che-
lekkor; ezt igy teszik fel 2 nap 5 óra 204 chelek. Ha már 
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most valamely év Thisríjének mólodjét akarjuk kiszámífcni, a 
következő módon járunk el: az óv egygyel megkisebbített év
számát elosztjuk 19-czel; a hányados mutatja, hogy a teremtés 
óta hány egész forduló telt el, a maradék meg azt, hogy a fo
lyó fordulóból hány év telt el; már most szorozzuk meg a há
nyadost a forduló jellemével, a maradékban leledző közönséges 
évek számát a közönséges év jellemével, a szökő évek számát 
a szökő év jellemével szorozzuk, és e három szorozványt ösz-
szeadva, az összegből az egész heteket elhagyva, a maradék
hoz adjuk a teremtés móledjét és az összegből, ha 7 napnál 
több a 7 egész napot elhagyjuk; a mi megmarad, az a kere
sett móled. Keressük pl. a folyó 5642 év Thisríjének móledjét, 
a leirt számítás igy fog állani : 

5641: 19 ' = 296, maradék 17. 
tehát a folyó fordulóból eltelt 17 év, a melyből a 3-ik, 6-ík, 
8-ik, 11-ik, 14-ik és 17-ik szökő évek levén, a 17. év oszlik 
11 közönséges és 6 szökő óvre; már most: 
296-szor forduló jelleme = 296 x ' 2 n 16 óra 595 eh. = 796 n. 3 ó. 80 eh. 

11 szer köz. év „ „ 1 1 x 4 , 8 „ 876 „ =• 48 „ 0 „ 996 „ 
6-szor szökő' „ „ „ 6 >< 5 „ 21 „ 589 . „ = 35 „ 9 „ 294 „ 

együtt tehát . . . . 879 „ 13 „ 290 „ 
a melyből az egész heteket 125 X 7 = 875 napot elhagyván, 
marad 

4 n. 13 ó, 290 eh. ehhez adva a teremtés 
móledjeért . 2 „ 5 ,, 204 , 
lesz együtt . 6 „ 18 „ 494 „ az az, a keresett móled beáll 
Pénteken 18 ó. 594 chelekkor, vagyis a mi számitásunk szerint 
Pénteken 12 ó. 27 p. 26-67"-kor 'délben, de minthogy adu 
miatt Péntek nem lehet uj év napja, az újév átmegyen a leg
közelebbi napra Szombatra Szept. 24-óre 1881-ben 

Keressük meg a következő 5643. évre a Thisrí móledjét, 
a számitá.s igy fog állani 

296 X 2 n. 16 ó. 595 eh. = 796 n. 3 ó. 80 eb. 
12 X 4 „ 8 „ 876 „ = 52 „ 9 „ 792 „ 

6 X 5 „ 21 „ 589 „ = 35 „ 9 „ 419 ,, 
együtt ' ~~883 „ 22 „ 211 „ ilető-

leg az egész hetek kihagyása után 1 „ 22 „ 211 „ 
. ehhez teremtés móledjeért 2 „ 5 „ 204 „ 

együtt 4 „ 3 „ 415 „ 
az az Szerda. 3 ó. 415 eh., ós igy itt is az újév napja adn mi
att átmegy Csötörtökre Szeptember 14-ére 1882-ben. 

Hogy e napok keresztény keltét mikép határozzuk meg, 
alább látjuk majd, most csak arra figyelmeztetünk, hogy miu
tán e két nap tudva van, azt is látjuk, hogy az 564£-ik (jelen
leg folyó) év 1881 szept. 24-től 1882 szept. 13-ig, tehát 355 
napig tart, tehát teljes közönséges év, a uelybcn Marchesvan 
is Kiszlev is 30 napos hónapok. 
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Ezt előre bocsátva megfejthetjük már a gatrad és betű-
thakpat féle kivételek jelentését és okát. 

Ha t. i. Thisrí móledje közönséges évben keddre 9 óra 
205 eh. után esik, a következő év Thisrí móledjét megtaláljuk, 
ha a közönséges év jellemét 3 n. 9 ó, 204 eh. hez adjuk, már 
most: 

3 nap 9 óra 204 chelek 
é s 4 " 8 " 8 6 6 " 

tesz együtt 7 ,-, 18 „ 0 „ az az Szombat 18 órát 
és ekkor az együttes jach-adu kivétel miatt az újév napját át 
kellene tenni Hétfőre. Látni való, hogy ha ez esetben már ked-
det tennék újév napjára, a közönséges év 356 napossá válnék 
és ily évet nem ismer a zsidó naptár, tehát át kell helyezni az 
újévet, és mivel a du miatt Szerdára nem lehet, át teszik Csü
törtökre. 

Hasonló eset áll bé, ha egy szökő év után következő kö
zönséges évben Thisrí móledje Hétfőre 15 óra 589 eh. után esik. 
Ha t. i. a szökő év jellemével vissza számítunk a szökő év 
Thisrí móledjére, lesz: 

9 n, 15 ó. 589 eh. — 5 n. 21 ó, 589 eh. — 3 n. 18 ó. 
az az Kedd 18 óra, és ekkor jach-adu miatt ujóv Csütörtökre 
megy át ; ámde ugy, ha a közönséges évet már Hétfőn kezde
nék meg, a lefolyt szökő év 382 nappal maradna, holott a szö
kő évnek legalább 383 naposnak kell lenni, ezért teszik át a 
közönséges év újév napját Keddre. 

A zsidó naptárban a napév évpontjai is szerepelnek HD^DH 
thekupha név alatt, a mely szó fordulót jelent. Ezek a theku-
phák az évet négy egyenlő részre osztják, és minthogy a nap
évet kereken 365 napra 6 órára teszik, egyik thekuphától a 
másikig éppen 91 napot 7Y2 órát ozámítnak. (Maim. Kid. 
hach. 9.) 

Az egyes thekuphákat elnevezik arról a hónapról, a mely
re esni szokott, tehát az őszit, thekuphat Thisrí, a télit the-
kuphat Tebeth, a tavaszít thekuphat Níszán, a nyáríi theku
phat Thamuz névvel jelölik, noha szökő évben megeshetik, hogy 
a tekuphat Mszán még Veadárba esik. 

A mily fontosak lehettek a thekuphák abban az időben, a 
melyben a szöktetés rendszere nem volt még forduló szerint 
megállítva, ma mégis tökólyesen elvesztették minden jelentősé-
göket, annyival is inkább, mivel a Július féle év tartamára le
vén alapítva, ma már nem is találnak a valódi évpontokkal; igy 
pl. az ősz kezdete, thekuphat Thisrí 5634-ben Thisrí 15-kére, 
az az October 6 kára esik a zsidó számítás szerint, holott a 
csillagászati kezdete az ősznek 1873-ban September 23-án volt. 
A zsidó naptárakban felteszik ugyan még most is a thekuphá
kat, de itt nem foglalkozunk velők tüzetesen. 
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A zsidó naptárrendezők e thekuphákat a zsidó újév ke
resztény keltének kiszámítására is használták. Ebbeli utasítá
suk azonban nagyon bonyolult: mi e czélt következőleg ér
hetjük el: 

A thekuphák visszafelé számítása útján kihozták a zsidó 
számítók, hogy a teremtés móledje 3761. Kr. e. October 7-kéu 
5 ó. 204 chelekkor állott bé az ó naptár szerint és jeruzsálemi 
időt értve. A nevezett év szökő év és ebben October 7-ke a 
281-ik nap; ama móled beállta pillanatában a zsidó számítás 
szoi'int 6 órakor estve kezdvén a napot, a Július féle évből 
280 nap 5 óra 204 chelek telt volt el. Gondoljuk meg mal
most, hogy 19 zsidó év közóptartama 6939 nap 16 ó. 595 eh., 
19 Július féle év pedig tesz 6939 napot 18 órát; látjuk, hogy 
a 19 éves zsidó forduló 1 ó. 485 chelekkel rövidebb mint 19 
Július féle év; ennek következtében minden egyes forduló vé-
gin a móled Thisrí 1565 chelekkel előbb áll bé a Július féle 
évben mint a forduló kezdetén. Minthogy pedig a zsidó közön
séges év középtartama 354 n. 8 ó. 876 eh. ; a szökő évé 383 
n. 21 ó. 589 eh.; a Július féle évé 365 n. 6 ó., a moledThis
rí a forduló lefolyta alatt előbb áll bé : 

az 1 k. év vógin 10 n. 21 ó 204 ch.-kel. 
2 k. 
3 sz. 
4 k. 
5 k. 
6 sz. 
7 k. 
8 sz. 
9 k. 

10 k. 
11 sz. 
12 k. 
13 k. 
14 sz. 
15 k. 
16 k. 
17 sz. 
18 k. 
19 sz. 
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Ha már most valamely zsidó és móled Thisríje napját 
kell kiszámítni, mindenek előtt meg kell tudnunk, mennyivel 
áll bé elébb, mint a teremtéskor. Pl. ha az 5642-ik év móled 
Thisríjét keressük, 5641-et elosztva, 19-czel megtudjuk, hogy a 
teremtés óta 296 egész forduló és 17 óv telt el. Mármost 



281 

296 X 1 ó. 485 eh. = 17 n. 20 ó, 1000 eh.; a Í'7-ife év vége 
a fennebbi tábla 
szerint ád 

előbbb beállást . . . 7 n. 19 ó. 870 eh.: és igy 5641 év 
múlva a móled 
Thisrí 

együtt véve . . . . 25 n. 16 ó. 790 eh.-kel elébb áll bé, 
mint a teremtés
kor. 

Miután az 1-ső évben a móled 
Thisrí a Július féle évben . . . . 280 n. 5 ó. 204 eh.-kor 

állott be, 5641 év múlva pedig ennél 
elébb kell, hogy álljon bé . . . . 2ö n. 16 ó. 790 eh.-kel. 

tehát be kellett állnia a megfelelő 
Július féle évben 254 n. 12 ó 494 eh.-kor, 
ha ez az év is szökő év volna; de minthogy a fennebbi sze
rint az 5642 zsidó óv 1881-ben kezdődött, ez pedig nem szökő 
év, a következőt kell meggondolnunk: számitásunk alapja a 
Július féle év 365 nap 6 óra tartammal, ám de a Július féle 
közönséges éveket csak 365 napjával számítjuk, és az elma
radt 3 órát csak minden 4-ik évben hozzuk utána; hiányzik 
tehát a teljes számból a szökő év eltelte után az 1-ső évben 
6 óra, a másodikban 12 óra, a harmadikban 18 óra maradt el; 
illetőleg, minthogy a szöktetés előre történik, az 1-ső év 18 a 
második 12 ós a 3-ik 6 órával van elébb, a fenn nyert ered
ményből ahhoz képest, a mint az illető keresztény óv 1-ső, má
sodik vagy harmadik év szökő év után, 18, 12 vagy 6 órát 
kell még a fennebbi eredményből kivonni. 1881 első levén szö
kő év után, 18 órát vonunk le a fennebbi eredményből, ós ma
rad 253 n. 18 ó. 494 eh.; a keresett nap tehát az év 
254-ik napja, az az September 11-ke az ó, vagy Sep-
tember 23-ka az új naptárban September 23-ának, a mint tud
juk Gr betűje van, és miután 1881 vasárnapi betűje B, Sep
tember 23-ka Péntekre esik. Ám az adu kivétel állván bé, a 
zsidó újév napja a következő napra ment át és volt 1881. Sep
tember 24-kén, Szombaton. 

5643-ra nézve a számitás igy fog állani: 
Előhaladás 296 fordulóra 296 X 1 ó 

485 eh --= 17 n. 20 ó 1000 eh. 
Előhaladás a forduló 18 évire 

Együtt 
E"ít kivonva 

marad : 
és ebből 1882-ért kivonva 

marad: . 

18 
36 

280 
243 

0 

, 16 „ 1074 
„ 13 „ 994 
„ 5 „ 204 
„ 15 „ 290 
» 12 „ 0 

;; 
,.-ból 
J5 

» 
243 „ 3 , 290 „ 
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tehát esik az 5643 év móled Thisríje 1882 év 244-ik napjára, 
az az September L-jére ó, vagy September 13-kára új naptár 
szerint, ennek betűje D, és miután a vasárnapi betű A, éppen 
Szerda, tehát itt is adu miatt a/, újév napja Csütörtök Sep
tember 14-ke 1882. új naptár szerint. 

E szerint meg levén találva Thisrí 1-jenek kelte, azt is 
tudjuk, hogy a zsidó 5642 év 1881 September 24-kétöl 1882 
September 13 káig bezárólag, tehát éppen 355 napig tart, te
hát teljes közönséges év (50 hét és öt nap), és már most azt 
is tudjuk, hogy Marchesvan és Kiszlev 30 naposok, és esik e 
szerint Marchesvan 1 je Octobor 24-kére, Kiszlev i-je Novem
ber 23-kára, Tebeth 1-je Deczember 23-kára, Sebat 1 je 1882. 
Januárius 21-kére, Adar 1-je Februárius 20-kára, tehát Pu-
rím vagy Adar 13-ka Márezius 4-kére stb. 

A keresztény kelteket zsidókra igy számítjuk át: 
Mindenek előtt kikeressük a megfelelő zsidó év évszámát 

és a megfelelő újéve napját, azután kiszámitjuk a következő 
újévet, megnyerjük aztán a zsidó év tartamát; a többi aztán 
önkényt jő. Pl. Mendelssohn Mózes született 1729 September 
10-kén, hogy fejezzük ki e keltet zsidó módra? 

Miután 1729 + 3761=5490, 1729-ben vette kezdetét a zsi
dó 5490-ik év, nekünk tehát az 5489-ikre kell mennünk. 5488: 
19=288, maradék 16. 

288X l ó 485 eh = 17 n 9 ó 360 eh. 
16 év ád . . 26 „ 11 „ 379 „ 
együtt . . . 43 „ 20 „ 739 „ 

teremtés móled,; s . . 280 „ 5 „ 204 „ 
marad . 236 „ 9 „ 545 „ 

1728 szökő év s ennek 237-ik napja Aug. 
24 ó, Sept. 4 új. B., Vas. betű D. C. te-

288 X 
17 év 

1 ó 485 eh = 

együtt . 
kivonva ebből 

marad . 
kivonva . 

marad . 

17 n 9 6 
7 ,, 19 „ 

25 „ 5 „ 
280 „ 5 „ 
255 „ 0 „ 

18 „ 
254 „ 6 „ 

360 eh. 
870 „ 
150 „ 
204 „ 
54 „ 

54 „ 
hát Szombat kivétel nincs. 1729 év 255 ik napja Sept. 12 ó, Sept. 23 

Tehát a zsidó 5489-dik év 385 új, G. Vas. betii B, tehát Péntek és ennél 
napos teljes szökő év fogva adu miatt Szombat Sept. 24,-kc. 

Thisri 1-je = Sept 5, 1728, Marchesvan 1-je Oct 4, Kiszlev 
1-je Nov. 3, Tebeth 1-je Dec. 3, Sebat 1 je Jan. 1. 1729, 
Adár 1-je Febr 1, Yeadár 1-je Márcz, 2, ISTíszan 1 je Márcz. 
31, Ijar 1-je Apr 30, Szivan 1-je Máj. 29, Thamuz 1-je Jun. 
28, Ab 1-je Jul. 27, Elül 1-je Aug. 26, tehát 1729 Sept. 
1-je = Elül 6 és és Sept 10 = Elül 15. .Mendelssohn szüle
tése napja tehát Elül 15-ke 5489 ffiDflH y$fö 120): 

Az eddig előadottak tökélyesen a zsidó számítás szabályai 
és rendszere szerint voltak elősorolva. Minthogy a zsidó év utol
só 6 hónapja változatlan tartamú akár mily formájában az év
nek, határozottan áll, hogy Mszan 15-től, az az a Peszach 1 
ső napjától a közelebbi új óv napjáig mindig 163 nap van. Eb-
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bői kiindulva a legkönnyebben fogjuk megtalálhatni valamely 
zsidó év újév napjának a keltét, ha a megelőzött óv Peszachja 
keltót tudjuk. Ez utóbbi kiszámítására Grausz a következő kép
letet adja, a melynek bebizonyítását adta Cysa de Crósy a „Cor-
respondance astronomique, I. köt. 556 lapján, 1. Gauss müvei
nek összkiadása YI. köt 

Mindenek előtt jegyezzük meg, hogy ha a zsidó év év
száma A, ez év húsvétja abba a keresztény évbe esik, a mely
nek évszáma 

B = A — 3760. 
a zsidó 5641 év húsvétja tehát esik 5641—3760 = 1881-re, 
„ „ 5642 „ „ ' „ „ 5642 — 3 7 6 0 = 1882 re. 
továbbá 5642 újév napja esik 163 napra az 5641-ki 

5643 „ „ „ 163 „ „ 5642 ki húsvét után. 
Már a húsvét kiszámítása igy esik: 
Legelébb alkotjuk e szorozmányt 12 A -f- 17, akár 

12 B + 12, és ezt elosztjuk 19-czel; a hányadossal nincs ba
junk; a maradék legyea = a (Megjegyezzük, hogy az a mind
két eljárásnál ugyanaz lesz.) 

Azután elosztjuk akár A-t, akár B-t, 4-gyel, és ez osz
tás maradéka legyen b (ez is ugyanaz mind a két esetben.) 

Már most alakítjuk a következő összeget: 
, . , , , ' , , ha keresztény évszám-
ha zsidó évszámmal m a l d o l g o

J
z u n k : 

32.0440932 20.0955877. 
+ 1.5542418 a + 1.5542418 a 
+ 0 25 b + 0.25 b. 
— O.O03177794 A — O.103177794 B. 

a mely mind a két eljárásnál ugyanaz lesz és fog állani egy 
egész számból M és egy tizedes törtből m. 

Végre ez összeget 
M + 3 A + 5 J + 5 vagy M + 3 B + 5 b + 1 

elosztjuk 7-tel, és ez osztás maradéka legyeu c ; — 
a következő négy esetet különböztetjük meg: 
1) ha c = 2 vagy 4 vagy 6 ; húsvét esik Márczius (M-+-1), 

illetőleg Április (M — 30)-ik napjára (ekkor t. i. az adu 
kivétel áll bé.) 

2) ha c = 1, a > 6 és m > 0.63287037, húsvét esik Már
czius (M+2)'-ik napjára (ez a gatrad esete), 

3) ha c = 0, a > 11 és m> 0.89772376, húsvét esik Már
czius (M--M)-ik napjára (ez a batuthakpat esete.) 

4) Minden más esetben húsvét Márczius M dik napja, min
dig az ó naptárbeli számítás szerint; e naptól 163 napot tovább 
számítva, találjuk a következő év újévnapját. Megjegyezzük 
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még, hogy a fennebbi számítás mindig elég pontos lesz, ha 4 
tizedes helyivel számítunk, sőt többnyire 2 is elég. 

A felvett folyó évre nézve. 
5641 v. 1881 ád o=12, 6=1, M=33, m=0.Ö251, c=5, tehát húsvét Apr. 2. 
5642 v. 1882 „ a= 5, 6=2, M=22, m=0.3863, c=2, „ „ Márcz. 23. 
tehát 5642 újéve lesz Apr. 2+163 nap •= Sept. 12 ó vagy Sept 24 uj naptár szerint. 

5643 „ „Márcz.23+163 nap = Sept. 2 ó vagy Sept 14 „ „ .., 
és igy 5642 tart 355 napig és teljes közönséges év 

Megjegyezzük még itt, hogy Peszach első napja sem es
hetik soha Hétfőre, Szerdára vagy Péntekre. 

Meg kell itt említenünk az ü. n T\~WT\ n i JTDp kebioth 
hassanah, az az évjellemeket, a melyek minden évre nézve há
rom betűvel, a melyek elseje és harmadika számjegyképpen 
áll, a középseje pedig szó kezdő betűje, megmondják, hogy a 
hét melyik napjára esik uj év és Peszach első napja, ós az év 
miféle év. Miután a hét három napja előre ki van zárva, mind
össze 14 ily betűcsoport létezik, a mely az illető év naptárára 
a zsidó naptárakban mindig fel van jegyezve. 

E csoportok a következők : 

i) N'fr'n 
2) ^ m 
3) N'rvn 
4) a m 
5) wn 
6) y m 
7) wr\ 8) rVtf'3 
9) noo 

ío) rvno 
H) W í -
12) yyr\ --
13) YW2 = 
u)vy> = 

= 1, % 5, 
= 1, H. 7, 
= 1,11.5* 
= 3, H. 2, 
= 3, T. 7, 
= 3, H. 7* 
= 3, T. 5* 
= 5, T. 2, 
= 5, R 3, 
= 5, H. 2* 
= 5, T. 7* 
= 7, R. 5, 
= 7, T. 2* 
= 7, R 3* 

Peszach Yasárnap 
» 
•n 

V 

» 
„ 
n 
í ! 

n 
» 
0 

57 

J5 

7) 

„ 
» 

Kedd 
5) 

„ 
n 

Csütörtök 
n 
n 

)) 
Szombat 

» 
o 

az év teljes, Újév Csütörtök 
j ; 

)) 
i? 

„ 
» 
» 
w 
„ 
ÍJ 

)) 
„ 
?í 

V 

,, hiányos, „ 
» II ' » 

!J « 1 )> 

„ teljes , „ 
.. hiányos, „ 
„ teljes , „ 
» n i i> 

_rendes , , 
„hiányos,„ 
r. teljes , „ 
„ rendes ,„ 
„ teljes , „ 
„ rendes , „ 

Szombat 
Csütörtök szökő év. 
Hétfő. 
Szombat 
Ssombat szökő év 
Csütörtök szökő év. 
Hétfő 
Kedd 
Hétfő 1 szökő 
Szombat j évek. 
Csütörtök 
Hétfő "1 szökő 
Kedd / évek. 

így áll a folyó 5642 év naptárán 'y2?'? az 5-ik csoport, 
azt jelölvén, hogy újév napja, Szombat, Sept. 24-ke 1881, az év 
355 napos, és Peszach (húsvét) az az Níszan 14-ke Keddre, 
1882 Április 4-kére (uj naptár szerint az ó naptátban Márczius 
22-kára) fog esni. 

Azon kivül a zsidó naptárban még a következő adatokat 
találjuk : 

a) megmondja, hogy Tebeth 10-kén 5642-ben kezdődik a 
korestény időszámítás 1882-ik éve (az új naptár szerint) ; 

b) hogy az 5642 év a 297-ik holdforduló 18-ikéve. 
c) hogy ugyanez év a 202-ik napforduló 14-ik éve. 
d) hogy Maimonidesz és a Geóním véleménye szerint a 

Smittab. 7-ik éve. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

10. 

e) hogy 51 Sabbath esik benne. 
Az első adat helyes voltáról könnyű meggyőződni; a mint 

ugyanis fennebb már láttuk ez év Tebeth 1-je 1881 Deczember 
23-kára esik. tehát Tebeth 9-ke = Deczember 31 és Tebeth 
10-ke = 1882 Januárius Ív; éppen úgy láttuk a móled kiszá
mítása alkalmával, hogy az 5642 év móled Thisrí-jéig 296 
egész holdforduló és 17 év telt el, tehát az év a 297-ik for
duló 18-ik éve. 

A 28 éves napfordulót a zsidók hasonlóképpen évszámí
tásuk első évével kezdvén meg, látjuk, hogy 5642: 28 = 201 
és a maradék 14, 

A smittahra nézve éppen igy állván a dolog 5642 : 7=806 
maradék nélkül, ez év tehát a 806-ik évhét utolsó v. 7-ik éve. 

A sabbathok száma a zsidókra nézve különösen fontos. 
Ugyanis a Mózes 5 könyve, a Pentateuchos vagy, a mint ők 
nevezik, a Thorah, szakaszokra van osztva, a melyeknek neve 
r n i D Szidrah, és a melyek közül rendre minden sabbathon 
egyet bizonyos szertartásokkal felolvasnak a templomban; a 
felosztásnak természetesen olyannak kell lenni: hogy soha egy 
évben is ki ne fogyhasssanak, ezért van az 1-ső könyvben 12, 
a másodikban 11, a 3-dikban és 4-dikben 10 —10. az 5-ikben 
11 összesen tehát 54 ily szakasz. A leghosszabb zsidó év leg-
fölebb 55 hétből állhatván a sabbathok száma legfölebb 55 le
het ; a legrövidebb évben pedig legalább 50 sabbath van. E 
sabbathok közül azonban szertartásos okokból olyanokra, a me
lyek valamely szent ünneppel egybetalálnak külön szidrah nem 
esik. így ez 54 szidrah a leghosszabb évben is elég: a rövid 
években a mikor néha 50 se kell, kettőt kettőt egybefoglal
nak. A felolvasás rendje úgy van beosztva, hogy a sátoros ün
nepen végződjék, és ennél fogva az ezt követő első sabbathon 
elől kezdik, a miért is e sabbath neve ffiEftCÓ VíSÜ sabbath 
berésíth. A szidrák t. i. el vannak nevezve az illető szak kez
dő szavairól és im igy következnek: 

fltSftH'3 terésíth 11. 
PÚ Noach 12. 

"~b *j5 lechlecha 13. 
K T 1 vajéra 14. 

r n t i ^ n chajéSzarah 15. 
rm^n thöiáóa ie. 

83^1 vajéczé. 17. 
W^) vajíslach 18. 

3&M vajéseb 19. 
VpQ mikécz 20. 

W.W vajigás 
* m vajechí 

D)üü semoth 
fcTl^l vaére 

!"6í£0 besalach 

•nrv Ji^ré 
D ^ b D ^ D mispatím 28. 

P l D l i n thrumah 
n i i r i theczavéh30 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

WJPi "0 t í thisza 
bíV^ vajakhel 
^• lp£ pekudé 
$TÍpV\ vajikrá 

fű czáv 
^Dttf semíní 
j m * n thazri'a 

Í7"1^Q meczóra' 
fflD T I K acharé móth 

W l p kedosím 
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n p H chukkath 47. HfcCl reéh 

Z)b°2 Balak 48. D ^ D W sopthím 
D Í I ^ C Pmchas 49. ^ ^ n "£ ki thécze 
HltDÖ matótb 50. J O n ^ ki thábó 
^ D D mász'é / 5 1 . D'Dlíj niczabím 

D' "G-l debárím [53. - j ^ vajelek 
p n n W vaethchanán 53. I J ^ ^ H ha'azínu 

DpÍ7 ékeb 54. HDIDrl Í W ) vezóth 
habbrachah. 

E szakaszok közül az 1 —12 a Genesis, a 13—23 az exo
dus, 24—23 a leviticuá, 34—43 a numeri és 44—54 a deute-
ronomion könyveket teszik; rövidebb években a 22 és 23, a 
27 és 28, a 32 és 33, a 42 és 43 és végre 51 és 52 szokták 
egy sabbathra összevonni. 

Vessünk még most egy rövid áttekintést az egész zsidó nap
tárra, és zárjuk bó aztán a tárgyat a naptár rendezése történel
mének rövid vázlatával. 

A zsidó naptár áttekintése. 

T h i s r í. 

I é s 2 . R ó s h a s s a n a h , újév ünnepe; harsona ün
nep, két nap, 1. fennebb. 

3. C z ó m G e d a l j a hu , Ged. böjtje. 
5 és 7. böjt napok, de nem általánosak. 

10. J ó m k i p p u r , engesztelő ünnep, bojt és legszentebb 
ünnepe a zsidóknak. 

15 és 16. S z u k k ó t h sátoros ünnep első része. 
21 . H o s á ' a n a h r a b b a h pálma ünnep, a melyen dics

énekek közt pálma ágakkal körjáratot tartanak a templomban 
22. S e m í n í a t z e r e t h zárünnepe a sátoros ünnepnek. 
23. S z i m c h a t h t h o r a h a thorah örömünnepe, a me

lyen annak örömit ünneplik, hogy a thorah felolvasása bevég
ződött. 

30. Rós chodes Marchesván első napja. 
Az e hónap 1-től 10-ig folyó 10 napot (aszéreth jemé the-

subah) a 10 bűnbánó napnak nevezik, és az ,e tiz napra eső 
sabbathot (sabbath subbbah) bűnbánó sabbathnak: a 23-ka utá
ni első sabbath, sabbath berésíth, a melyen újból az első szid-
rah jut felolvasásra. 

M a r c h e s v á n . 
1. Rós chodes másod napja. 

E hónapra valóságos ünnep nem esik, csupán egy néhány 
nem kötelező böjt. 

30. A teljes évben rós chodes Kiszlev első napja. 

31. T l D ^ e m ó r 39. 
32. T ű behár 40. 
33. Tlpr iD bechukothái 41. 
34. 1D1DD bammldbar 42. 
35. ^ £ 0 naszó. 43. 
36. ""ín*6pftP beha'aloihkíi44. 
37. " p rh& s|ach ,echa 45. 
38. HÍV Korach 46. 
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Ki s z 1 e v. 
1. Rós chodes. 
E hónapban kezdik az esőért való imádságot, és hasonlag 

tartanak egy néhány emlék- és böjtnapot. 
25 C h a n u k k a h templomszentelő ünnep első napja elő

estéjén gyertyagyújtás, tart 8 napig. 
30. Rendes és teljes évben rós chodes Tebeth első napja. 

T o b e t h . 
1. Rós chodes. 

10. Aszarah betebeth böjt Jeruzsálem ostroma emlékére. 
S e b a t . 

1. Rós chodes. 
9. Fahordás ünnepe, Xylophoria, 

15. Ch a mi s a h - a s z a r örömünnep; e napon kezdtek Pa
laestinában a fák rügyezni. 

30. Rós chodes Adar első napja. 
A d a r . 

1. Rós chodes. 
7. Mózes halála emléke. 

13. E sz th er b ö j t j e . 
14. Purím. 
15. S u s a n P u r í m . 
30. Szökő évben rós chodes Veadar első napja. 
Szökő évben, a mint fennebb már meg volt mondva, o 

hónap szökő hónap, és mint ilyenben nem ünneplik a benne 
emiitett ünnepeket, a melyek ekkor a következő Yeadar hónap 
13, 14 és 15-ik napjaira esnek; Adar 14-ke a szökő évben 
kis purím (purím katan) nevet kap, de nem ünnep. 

Közönséges évben az Adar l-jét, szökőben a Veadar 1-éfc 
megelőző sabbath az u. n. Sabbath sekalím, azokról az 

ajándékokról, a melyeket Haman Áhasverus királynak adott, 
hogy megnyerje tőle az engedélyt a zsidók kiirtására; a Purím 
ünnepet megelőző Sabbath a Sabbath Zechór, emlék Sabbath, 
állítólag emléknapja az Amalekiták vereségének, a kiktől Ha
man származott, akár magának Haman bukásának : a Purím 
után következő Sabbath neve Sabbath parah, annak a tehén
nek az emlékére, a melyet Mózes a pusztában feláldozott. 

Ni sz á n 
1. Rós chodes. 

15 és 16. Peszach két első napja 
21 és 22. „ „ utolsó napja; a közbeeső négy nap 

csak fél ünnep. 
30 Rós chodes Ijar első napja. 
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A Níszán elsejét megelőző vagy vele egybeeső Sabbathot 
Sabbath hachodesnek nevezik; a Peszach ünnepet megelőző 
Sabbath, Sabbath haggadol (Nagy Sabbath), az után következő 
Sabbath az első perek Sabbathja. A perek bölcs mondások gyűj
teménye; hat ilyen van, a melyet a Peszach és Sebuoth közé 
eső hat Sabbathon szoktak elolvasni. 

A Peszach második napján kezdik számítani az Omert; 
igy nevezték azt a mértéket, a melylyel az abíbot vagyis az 
árpa zsengéit áldozták ; Peszach második napja az eiső nap 
az 50-ik nap aztán a Sebuoth ünnep első napja. 

í j a r 
1. Rós chodes. 

14. P e s z a c h s é n i , a 2-ik Peszach, 1. fennebb ; ma azon
ban már nem is jelölik ki a naptárban. 

18. L a g b e o m e r , az omer 33-ik napja, örömünnep, a 
mely a rabbi Akiba tanítványai közt kiütött ragály megszűné
se emlékének van szentelve. 

25. J o m k i p p u r k a t o n , a kis engesztelő nap. 
Szí v á n . 

1. Rós chodes. 
3—5 S e l o s a h j e m é h a g b a l a h , a három határnap, 

emlék a Szinai hegyen történt kinyilatkoztatásra való előké
születre. 

6 és 7. S e b u o t h . 
30. Rós chodes Thamuz első napja. 

T h a m u z . 
1. Rós chodes. 

17. S i b ' a h a s z a r b e t h a m u z , Thamuz 17-ke, böjt 1. 
fennebb. 

Ab. 
1. Rós eh des. 
9. T i s ' a h b e a b Ab 9-ke, böjt, 1. fennebb. 

15. T ű b e ab , Ab 15-ke, örömnap. 
30. Rós chodes Elnl első napja. 
A Thamuz 17-ke ós Ab 9-ke közé eső három Sabbath 

neve: Sabbath dibré, S. Sim'u, S. cházon; az Ab 9-ke után 
következő Sabbath, S. nachmó. 

E l n l . 
1. Rós chodes. 

24, Kezdete a bűnbocsánatért tartott reggeli imáknak, sze-
lichoth, a mely az újév napjáig tart. 

Még megjegyzendő, hogy a jom kippur napját kivéve Sab
bathon böjtölni nem szabad; ha tehát valamely böjtnap Sab-
bathra esik, Vasárnapra teszik át. 
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Hogy a zsidók évszámai a világ teremtésin kezdődő évsor-
ra vonatkoznak, és hogy ez évsor 3761 Kr. e. ősszel veszi kez
detéti már fennebb meg volt mondva; itt még csak azt kell meg 
jegyezni, hogy ez évsort, sőt hihetőleg az egész mostani szer
kezetét a zsidó naptárnak 344 körül Kr. u. Rabbi füllel Han
naszí mint a synedrium elnöke a tanácscsal egyetértve állította 
meg ; felhasználván alapul mind azt, a mi a görög csillagászok 
felfedezései után tudomására juthatott. 

Hillel a Hipparchus meghatározása szerint a találkozó 
hónap tartamát 29 n. 12 ó. 793 ch-re tette, az az 29 n. 12 ó. 
44' 'ó'L/^'-fé; a legújabb meghatározások szerint e hónap való
ságos középtartama 29 n. 12 ó. 44' 3 " és e szarint 245 talál
kozó hónap teszen 6939 n. 16 ó. 31 ' 45" , holott Hillel, illető
leg Hipparchus szorint e 235 hónap teszen 6939 n 16 ó. 33 ' 
S1/^' az az 1' lSVa^-czel többet 19 napévre: e különbség csak 
több mint 20 000 év múlva tesz egy napot; a zsidó naptár te
hát a lioldujságok tekintetében elég pontos. 

Ámde 19 napév 365 n. 5 ó. 48' 4o-83"-czével számítva 
teszen a mi számításunk szerint csak 6939 n. 14 ó. 26' 49-77" 
a mi a zsidó 235 holdhónaphoz képest 2 ó, 6' 13 56"~czel keve
sebb; a külömbség már 216 év múlva teszen egy egész na
pot, és ennyivel siet is a zsidó év a valóságos napóvhez képest 
Peszach ünnepjük tehát mind későbbre fog esni, és mind job
ban eltávozni a tavaszi éjnapegyentől. 

Finály 

Természettudományi és művészeti oktatás. 
(science a n d a r t d e p a r t m e n t . ) 

(Vége.) 
A nemzeti rajzversenyre 146 iskola 157,566 darab rajza 

közül 1,395-öt bocsátottak versenyre. Az emberi alak rajzából 
az ezüst érmet a dublini rajziskola egyik növendéke nyerte el 
a „tánezoló faun-nal, melyben a fej igazán és finoman volt jel
lemezve, s végtagjai csinosan készítve. A biráló bizottság jelen
tésében a többek között azt jegyzi meg, hogy az antikokról ké
szített rajzot a nemzeti versenyben a haladás legjobb próbakö
vének mondhatni; mert abban az emberi alak rajza nehézsé
geivel együtt járnak egy ismert minta összehasonlítására szük
séges feltételek is.1) 

Külön arany érmet adtak az edinburgi rajziskolából felkül
dött miloi Venus rajzáért, melyet valóban fényes kivitelűnek 
mond a vizsgáló bizottság; a draperie a fény és árny minősé
gének teljes szemmel tartásával készült, s csupán az eredeti 
alak és arcz szépsége iránt nem volt elég érzéke a készítőnek. 

f) Twenty-Seventh Repori of the Science and art department. London 1880. 508L 
186 
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Az élet után való festmények nem voltak nagyon kitűnők az 
előbbi évekhez képest. „Ha annak a sok időnek és erőnek — 
úgymond a biráló bizottság — melyet a jelöltek az aránylag 
könnyebb csendéleti festésre fordítnak, egy részét élő mintáról 
való tanulmányra szentelnék, rendkívül nagy hasznát venné az 
ország, mert a rajzoktatás mértékét nagyon emelné.1) 

A mintázó rajzból egy classikai stílú mozaik padlazat ár
nyalt rajza nyerte el az arany érmet, egyfelől jó ízléséért, más
felől azért az inventióért, mely a olassikai mintát eredetiséggel 
tudta másolni. 

Az építészeti rajzverseny nem volt ez évben nagyon sike
res, s a nemzeti rajztanítónevelő növendékei is csak kiáltó szí
nezetű és közönséges stilú művekkel állottak elő. Arany éremre 
egy sem volt érdemes, ezüst érmet egy oly boltozatrajz is nyert, 
mely a cinque cento stilja szellemében volt készítve.'*) 

Az árnyalt rajzból a westminsteri rajziskola nyerte el az 
arany érmet szőnyegrajzzal. A biráló bizottság jelentése szerint 
a szőnyegrajzolásban egyáltalán nem nagy a haladás, Különö
sen — úgymondanak — hogy a mostanában Angolországba be
hozott nagy számú és különböző mintájú keleti szőnyeg-készít
mények, melyekből mintákat küldöttek az iparos vidékekre, nem 
voltak nagyobb hatással a kivitel stiljára akár az árnyalást, akár 
a színelést tekintve. Az ily minták puszta másolása csak stag-
natióra vezet, ellenben a kivitel tanulmányozása mind a forma, 
mind a színezés tekintetében okvetlenül haladást eszközölne ez 
ipar-ágban. 

A cserépedény- és hímezésrajzokban szintén igen túlságos 
volt a másoló elem, legtöbben az olasz cinque cento stiljának 
francia és Holbeinféle fejleményét másolván; holott e finom stil 
egyetlen lehetséges fejlesztése abban áll, hogy a természet ta
nulmányozásából merített alakjainak sajátszerű kivitelmódját 
másolni annyit tesz, mint circulus vitiosusba jutni, melyen belől 
lehetetlen az élő nevekedés. 

Szerencsétlen dolog, hogy az ékszerészeti rajz, melyben a 
képzelet majdnem szeszélyesen csaponghat, feltűnően csekély 
figyelemben részesül. Kevés e nemű rajzot küldöltek be s azok 
is egészen közönséges jellemüek voltak, holott a rajz ez ágában 
is bő alkalom nyílik a természet tág mezejéről szerzett tanul
mányok helyes alkalmazására."3) 

Az olaj és aquarell színben való festés versenyért a csend
életi csoportok voltak szép számmal. Az arany érmet egy azalea, 
csoport festéséért ítélték oda a bloomsburyi rajziskolának , mely
nek tónusa friss és erőteljes volt, és a virágrajzzal egybekötött 
nagyobbszerű nehézségekkel szerencsésen birkózott meg. A nem-

0 Ugyanott 509. 1. — s) ü. o. 510. 
2) Ugyanott 511 1. 
s) Ugyanott 512. 1. 
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zeti rajztanítónevelő "kitűnő művekkel jelent meg a versenyen, 
s a bíráló bizottság különösen megdicsérte az öntvényről való 
sepia-rajzokat, mint az oktatás hasznos faját, mely a tanulót 
megtanítja közvetlenül és szabályosan dolgozni, s egyszersmind 
(kellő vezetés mellett) a széles körű munkastilnak veti meg az 
alapját.2) 

Az elmondottakból kitetszik, hogy South Kensington a mű-
ipari rajz nagy és valóban tűszerű központja. A vele egybe
kötött és a királyságban szerte elszórt rajziskolákkal együtt a világ 
legterjedelmesebb és legjobban szervezett rajzoktatási intézete. 
Maga a múzeum a maga nemében szintén legnagyobb földünkön. 

III. Iparosok szakiskolái. {Ishchanics Institutions). 
Ez intézetek kezdeményezése a múlt száz végén történt 

Skóciában dr. Anderson által Grlasgowban, ki mint az ottani 
egyetem természettan tanára egész 1796-ig két heti folyamú fel
olvasásokat tartott az iparosoknak. Anderson utóda felolvasásait 
már közel ezerén hallgatták férfiak és nők. Ugyan ez időtájt az 
élettanból dr. Beddoes hires orvos tartott nevezetes népszerű elő
adásokat Bristolban; 1800-ban pedig dr. Birbeck mint a glas-
gowi egyetemen a természettan tanára folytatta népszerű előadá
sait a mechanikában, iparosok számára. Azonban több mint 20 
esztendő telt bele, míg ez eszme meghonosúlt, s e kezdeménye
zés nyomán jött létre 1823-ban Grlasgowban az iparosok szakis
kolája, mint énemben a királyságban első; következő évben a 
londoni, melynek igazgatója és lelke dr. Birkbeck volt egész 
haláláig (1841; ; s azután (különösen 1830 ig) a királyságnak 
majd minden nagyobb városa követte a jó példát. 

Birkbeck kezdeményezésére a 20-as évek első felében ala
kult Londonban az irodalmi és természettudományi intézet (Birk
beck Literary and Scientific Institution), s jelenleg ezernél több
re megy ez intézetek száma a királyságban és a gyarmatokban, 
melyben 1880-ig 70,000 egyénnél több tanult természettudomá
nyokat, irodalmat és művészetet, s közülök feles számmal tettek 
vizsgálatot a különböző vizsgáló testületeknél. 

A glasgowi ma is virágzó anya intézetben a következő 
tudományokat tanítják: vegytan, természettan, alkalmazott mec
hanika, mathesis, geológia, növénytan, mechanikai rajz, rajz, 
képírás és építészet. 

Az angol nyelv és irodalom , francia nyelv, német nyelv, 
latin és görög nyelv, spanyol nyelv, olasz nyelv , számtan, írás 
és zene, könyvvezetés, ékesszólástan, phonographia. A kezdő és 
haladottabb tanulók összes száma 1877/8 isk. évben 1873. volt, 
Legnépesebbek voltak a következő tanfolyamok: mathesis 353 ; 
írás és könyvvezetés 332; vegytan 196; angol nyelv és iroda
lom 188; rajz, képírás és építészet 133 tanulóval. A növendé
kek nagy számmal szoktak jelentkezni a science and art departt 

* 
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ment vizsgálataira; 1878-ban szervetlen vegytanból 44-en; a 
mathesisből 28-an; mechanikából, gőztanból, geológiából, elmé
leti mechanikából több mint 40-en tettek sikeres vizsgálatot. A 
tanárok száma 18. Maga az intézet is nagy számmal szokott 
jutalmakat, érmeket stb. kiosztani. Az intézet évi költsége 1878/9 
isk. évben 1210 font volt. 

A birminghami mechanics institutionban következő osztá
lyok vannak: vegytan és természettan; testgeometria, állatélet
tan, növénytan és geológia, alkalmazott mechanika; angol nyelv 
irodalom, angol történelem, latin, görög, francia nyelv és iroda
lom, számtan, könyvvitel, mathesis és zene. Mind e tudomány
ágakból az előadások az iparos osztály szükségeihez, eszéhez, 
8 mondhatnám zsebéhez vannak alkalmazva, a mennyiben ki
vált a természettudományi ágakban minden leckéért csak 1 pennyt 
fizetnek; a nagyobb tandíjú előadás-sorozatokat is hallgatják az 
iparosok a rendes díj egy harmadáért. 

Vannak speciális vizsgálatra előkészítő osztályok is az 
angol és ó-classikai nyelvekből és természettudományokból. To
vábbá a zene elméletéből, a háztartástanból stb. 

A birminghami művészeti egyesület rajziskolája a rajz és 
képírás elemi és felsőbb részeiből az art departement 1-ső, 2-od 
és 8-ad fokú vizsgálatára készít elő. 

A londoni Birkbeck Institution tanterve talán a legbővebb 
körű az e nemű intézetek között, mert science and art depar-
tament vizsgálta 23 tudományon irodalmi és nyelvészeti s ter
mészettudományi ágakon kivül még előadásokat tartat a jogtu
dományból, logikából, zongorából gyorsirásból, mérnöki felvé
telből stb. stb. 

Mind ez előszámláltam intézeteknek alkalmas könyvtáraik 
vannak, pl. a londoni Birkbeck intézeté 9000-nél több kötetet 
foglal magában; kényelmesen ellátott olvasótermében a neveze
tesebb napilapok ós folyóiratok járnak. Az évi tagsági díj nők
nek 12, férfiaknak 18. sh. Az intézet által évenként kiosztott 
nagy számú jutalomdíjak közt három fontnyi jutalomdíjt szok
tak adni egy angol essay-ért az u. n, Mednyánszky alapból. 

Az iparosok szakiskolái egyészen a science and art depart-
ment vizsgálati mértéke szerint szokták berendezni, mind ter
mészettudományi, mind rajz és képírási tanfolyamukat. Ennél
fogva a természettudományi és rajzoktatásnak egész királyság-
szerte a science and art department a fő regulatora, az iparos 
osztályok keze és szeme nevelője. „Látni és másolni" e volt az 
iparosok régibb nemzedékeinek az alapelve; „látni és feltalál
ni", a másolás helyett kifejezésre emelkedni, s általa ízlésre és 
az u. n művészi temperamentumra szert tenni: ez a south ken-
singtoni oktatás és vizsgálat iránya, czélja. 

FELMÉRI LAJOS. 

Nyom. Stein J. erd. muz.-egyl, könyvárus az tv. ref. főtan, betűivel. 


