
 

A három naptári alaptényező  

A nap: szoláris és sziderikus nap. A nap a legközvetlenebb módon mérhető és 

legrövidebb tartamú mindhárom természetes naptári egységünk közül: innen van az, 

hogy minden más időegységet ennek részeként (osztója, töredéke) vagy 

többszöröseként fejezünk ki. De látszólagos egyszerűsége mellett a nap fogalma sem 

teljesen egyértelmű. A Föld tengelyforgása következtében ugyanis felszínének 

minden egyes pontja körpályát ír le nemcsak a Naphoz, hanem minden csillaghoz 

képest is. Tehát a nap hosszúságának meghatározására többféle lehetőség van. A Nap 

pályájának megfigyelése esetén két egymást követő delelése – latinul kulminációja –, 

azaz az égbolton megtett (látszólagos) útja során a legmagasabb pont kétszeri elérése 

közötti idő lesz a nap hossza; persze ugyanannyi idő telik el két éjfélpont között is, 

amelyet úgy kapunk meg, hogy a napnyugta és a napkelte közötti időt felezzük. Két 

napkelte, illetve napnyugta közötti időt e célra nem szabad felhasználni, mivel a téli 

és nyári napforduló közötti szakaszban a napok hosszabbodása miatt a napkelték 

közötti idő némileg megrövidül – a napnyugtáké pedig megnyúlik, ősztől tavaszig 

pedig ugyanez ellentétes módon történik. A Nap szerinti mérés esetén tehát egy 

szoláris nap hossza: a Nap két kulminációja között eltelt idő – ez az, amelyet 24 órára 

osztunk. Mérhető azonban a nap hossza úgy is, hogy egy tetszőleges csillag két 

kulminációját vesszük alapul: ez a sziderikus nap (a latin sidus = csillag szóból). Az 

eredmény első pillantásra meglepőnek látszik: a sziderikus nap kereken 4 perccel 

(3'56,5”) rövidebb a szoláris napnál. Ennek oka a következő: a Napból, mint 

középpontból figyelve a Föld forgását és keringését, bolygónk 365¼-szer fordul meg 

tengelye körül, mire keringése során ugyanahhoz a ponthoz tér vissza. Ámde egy 

távoli csillagból szemlélve a Föld keringése (azonos irányú lévén a tengelyforgásával) 

megfelel még egy további tengelyforgásnak: tehát ugyanazon idő alatt 366¼-szer 

fordult meg tengelye körül. Az eltérés tehát egy év folyamán egy teljes nap, azaz 24 

óra = 1440 perc, ez osztva 365-tel, az év napjainak számával 1440:365 = 3,945 perc = 

3' 56,5”. A sziderikus nap tehát ennyivel rövidebb a szoláris napnál – és ennek 

következtében nem követi a nappal és éjszaka változásait. A sziderikus nap éppen 

ezért csak a csillagászatban használatos – ott viszont nélkülözhetetlen. Megismerése 

azonban számunkra is fontos, mert segít néhány naptártörténeti tény jobb 

megértésében. Maga a szoláris nap sem azonos hosszúságú az év különböző 

szakaiban – az év folyamán 5–15 perces ingadozásoknak van kitéve: időszámításunk 

alapja tehát a szoláris középnap (a különböző hosszúságú „24 órás” napok 

középarányosa). 

 



 

A nap kezdete. Mikor kezdődik egy nap? Erre az ókor népei részben hagyományaik 

alapján, részben a mindenkori szükségletnek, alkalomnak megfelelően, más-más 

választ adtak. A görögök és a rómaiak a mindennapos tevékenység szempontjából 

kora hajnallal, napfelkeltekor kezdték a napot és (évi átlagban) a nap első órája reggel 

6 órakor kezdődött számukra. Ha Horatius azt írja, hogy általában a nap ötödik 

órájáig készülődik neki munkájának, a versírásnak – ez bizony azt jelenti, hogy kb. 10 

óráig heverészett. Ez a napkezdet a gyakorlati élet szükségleteinek felelt meg. A 

vallási ünnepeket azonban, amelyek általában a Hold járásához igazodtak, főként a 

görögök, már előző este megkezdték. Ugyanígy jártak el a Kelet népei is, akiknek 

naptárában (mint erről még szó esik) a Hold járásának nagy jelentősége volt. Ez a 

felfogás bizonyos ünnepek vonatkozásában ma is érvényesül: karácsony ünneplésének 

legemelkedettebb pillanata a „szenteste”, és az újévet is jó néhány órával éjfél előtt 

kezdjük köszönteni. A zsidó időszámítás „nap”-ja napnyugtától napnyugtáig tartott, 

vallási ünnepei is – az ókori Keleten általános szemlélet szerint – már az előző nap 

estéjén kezdődnek, és másnap este véget is érnek. A „gyakorlati” reggeli napkezdet 

mellett így állt fenn a szakrális „esti” napkezdet is. (Római szerzők úgy vélték, hogy a 

görögök általában estétől estéig számolják a napokat; ezt a fentiek szerint módosítani 

kell.) Egy harmadik napkezdési lehetőség is volt, amelyet – az esetleges viták 

elhárítására – jogászok kezdtek alkalmazni, s amelyet a római jogrendszer hatására 

vettek át Európa népei: ez az éjféli napkezdet. Ha valamely kötelezettség vállalása 

szempontjából vitás lehetett a lejárat ideje, határpontnak éjfél volt a legalkalmasabb. 

Európában ez a napkezdet a XVII. század óta lett általános, de (ókori hagyomány 

alapján) még úgy, hogy éjfélkor és délben újra kezdték számolni a 12-12 órát. Az 

egységes, 24 órás nap csak 1884 óta vált hivatalosan használatossá, óráink szerkezete 

azonban még az ókori kettős beosztásnak felel meg. 

A hónap. Eléggé ismert tény, hogy a magyar hónap szó eredetileg: holdnap; az ókori 

görög nyelvben a mén egyszerre jelentette a holdat és a hónapot, és a germán 

nyelvekben is etimológiai kapcsolat van a moon és month, illetve a Mond és Monat 

között. A Hold fényváltozásainak egyes fázisai nem azért váltak az egyik alapvető (és 

igen korai!) időszámítási tényezővé, mintha lényegesen meghatároznák az emberi 

tevékenységet, hanem azért, mert szinte napról napra megfigyelhetők, és emellett 

hosszabb időegységek mérésére is kiválóan alkalmasak. 



A holdhónap mindenkor az újholddal kezdődött, amikor először figyelték meg 

a keskeny holdsarló megjelenését. Ez a gyakorlati, megfigyeléses módszer vallásos 

hagyományként – és a papság hatalmi törekvéseinek megfelelően is – hosszú ideig 

fennállott, még akkor is, amikor az újhold megjelenését legfeljebb egy éjszaka 

eltéréssel számítások útján már előre is megállapíthatták volna. Athénban még az i. e. 

V. században is megfigyelés alapján kezdték az új hónapot, a zsidók vallási hónapjuk 

kezdetét pedig még az i. sz. III. században is szemtanúk vallomásának meghallgatása 

alapján határozták meg. Babilóniában az újhold havonkénti megfigyelését csak az i. e. 

IV. században váltották fel a csillagászati pontosságú táblák. De már korábban, 

Babilóniában kimutathatóan az i. e. V. században, Görögországban pedig még előbb 

kialakították a holdhónapoknak olyan rendszerét, amelyben a szinodikus hónap 

hosszúságát 29 és fél napnak vették, s a megfigyelés csak arra kellett, hogy a 

gyakorlatban szentesítse az elméletileg amúgy is elért eredményt. A havonkénti kb. 

3/4 órás különbség egy-két év leforgása alatt felhalmozódva eltolódásokat idézett elő 

a hónap elméletileg kiszámított kezdőnapja és a természetes újhold napja között. Ezen 

úgy segítettek, hogy a 29 napos hónapok egy része helyett 30 naposakat számoltak. 

A hónap tehát eredetileg, mint neve is mutatja, holdhónap, s a Hold járásához 

igazodik. Ezt a jellegét azokban a naptári rendszerekben, amelyek figyelembe veszik 

a Hold járását, mindvégig meg is tartotta – így pl. napjainkban az iszlám vallási és a 

zsidó zsinagógai naptárban. Azokban a naptári rendszerekben azonban, amelyeknek 

alapja a Nap járása, a hónap ezt a jellegét elvesztette, és egyszerűen az év egy 

tizenketted részének elnevezése lett. Így a mi hónapjaink gyakorlatilag már teljesen 

függetlenek a Hold járásától. 

A Föld keringése a Nap körül: az év. A nap és a holdhónap könnyen 

megfigyelhető és tartamukban könnyen kiszámítható egységek; a kettő közül a nap 

minden más időegységnek alapja, minden más időegységet hozzá viszonyítunk. A 

napév pontos tartama egyszerű csillagászati megfigyeléssel már nehezebben 

állapítható meg. A földművelés igényei azonban parancsoló szükségességgé tették, 

hogy az időszámítás a Nap járásához igazodjék. Így a földművelő társadalmakban a 

Nap szerinti időszámítás, azaz a napévek számontartása kiszorította a Hold szerinti 

kényelmesebb, egyszerűbb, de a földművelők gyakorlati igényeit már ki nem elégítő 

számításokat. 

 

Az időegységek egyeztetésének módszerei  

Időszámításunk hármas alapja, mint erről már többször volt szó, három égitest 

mozgása: a Föld tengelyforgása (nap), a Hold keringése a Föld körül (hónap) és a 

Föld keringése a Nap körül (év). Mivel ez a három mozgás egymástól független 

(illetve csak igen közvetett kapcsolatban vannak egymással), ezért időtartamuk is 

merőben független egymástól. Ha alapegységül a Föld tengelyforgásának idejét 

tekintjük, és ezt vesszük egy napnak, sem a hónap, sem az év hossza nem határozható 

meg egész számú vagy akár racionális számmal kifejezhető napokkal; és 

hasonlóképpen az évet alkotó holdhónapok száma sem racionális szám. Egy év = 

365,2422… nap, azaz 365 nap, 5h, 48' 45,9747…''. Egy holdhónap = 29,53059… nap, 

azaz 29 nap, 12h, 44'16,3…''; egy év továbbá = 12,367… holdhónap, azaz 12 

holdhónap, 11 nap, 8h, 48' 36…''. Szembetűnő, hogy ezek az időegységek nemcsak 



hogy nem egész számú többszörösei egymásnak, hanem összemérhetetlen 

(inkommenzurábilis) mennyiségek is. Márpedig az időszámítás csak ezekkel a 

csillagászati, természeti tények által adott egységekkel dolgozhat, és gyakorlati célból 

ezeknek csak egész számú többszöröseit alkalmazhatja. Így tehát minden naptári 

rendszer csak megközelítő pontosságú, és egy gyakorlati szempontból kielégítő 

megközelítés is csak bonyolult műveletek által érhető el. Az, hogy milyen módszert 

alkalmazunk a matematikailag összemérhetetlen időegységek egyeztetésére, hogy a 

természetesen adott alapegység, a nap mellett viszonylag milyen jelentőséget 

tulajdonítunk a holdhónapnak, illetve a napévnek – ezek a tények határozzák meg 

egy-egy naptári rendszer jellegét. 

A holdhónap napokra való átszámítása jelentette a legkisebb nehézséget. 

Kiindulva a holdhónapok 29 nap, 12h, 44'-es átlagából, váltakozva 29 és 30 napos 

hónapokat kaptak. A havonkénti 44 perces többlet egy évben kb. 9 órát tett ki, s ez 8 

év alatt 72 órára, azaz 3 napra növekedett. Így egyes hónapoknak bizonyos években 

való egynapos meghosszabbításával elérték a gyakorlati szempontból kielégítő 

pontosságot. 

Nagyobb nehézséget jelentett a napév és a holdhónap egyeztetésének feladata. 

Egy napév igen durva megközelítéssel 12 holdhónapnak felel meg, de ez a 

megfigyelés már néhány év alatt csak hozzávetőleges értékűnek bizonyult: a hiba 

ugyanis évenként több mint 11 napot ért el. Ezen eltérés okozta nehézségeket 

háromféle módon lehetett megoldani: vagy bizonyos években a 12 hónaphoz egy 13-

at (szökőhónapot) iktattak be, és ily módon a Hold járását hozzáigazították a 

napévhez: így jöttek létre a luniszoláris naptári rendszerek; vagy lemondtak a 

termelőmunka szempontjából amúgy sem jelentős holdfázisok figyelembevételéről, és 

csupán a Nap járása alapján határozták meg az időegységeket; ezek a szoláris 

naptárak, amelyekben csak az év napjai számának meghatározása okozott 

nehézségeket; és végül – főként erős nomád hagyományokkal rendelkező 

környezetben – lehetséges a Nap járásától függetlenül, tiszta holdévekkel is számolni 

(lunáris naptár). Az ókorban a babiloni, az ezen alapuló görög és zsidó naptárak, a 

Caesar előtti római naptár, és tőlük függetlenül a kínai naptár mind luniszoláris 

jellegűek voltak. Szoláris volt az egyiptomi, a Caesar reformja után létrejött római 

naptár is, amely – mint ismeretes – a ma érvényes naptári rendszerek nagy részének is 

alapja. Lunáris naptár az, amelyet Mohamed írt elő az iszlámot valló népek számára. 

A továbbiakban ebben a sorrendben fogjuk az egyes, történetileg jelentősebb naptári 

rendszereket ismertetni. 

A luniszoláris évek és ciklusaik  

A holdhónapok és a napév egyeztetéséhez szükséges szökőhónapok beiktatása – 

intercalatio – kezdetben a mindenkori gyakorlati szükségletnek megfelelően történt. 

Előbb-utóbb azonban mindenütt felváltotta az alkalmi kiigazításokat egy olyan 

rendszer, amelyben az évek meghatározott sorozatán (ciklusán) belül előre 

meghatározott sorrendben követték egymást a 12 hónapos rendes, és a 13 hónapos 

szökőévek. A ciklikus intercalatio számtani alapja az, hogy 1 holdév: 354 nap, egy 13 

hónapos szökőév pedig 384 nap. E kétfajta év megfelelő arányban váltakozva, 

kiegyenlíti a 365¼ napos napévvel szemben fennálló eltérést. Ezeknek a 



számításoknak figyelembe kellett venniük azonban azt is, hogy a 354 napos holdév 

sem teljesen pontos, és arra is vigyázni kellett, hogy sem a hónapok első napjai ne 

nagyon távolodjanak el a csillagászati újholdtól, se az egyes holdévek a napévtől. A 

többé-kevésbé pontos számítások különböző ciklikus rendszereket hoztak létre. 

A tiszta lunáris év: mohamedán naptár  

Mohamed előtt az északi arab törzsek holdévet használtak, amelyet időről időre 

szökőhónapok beiktatásával hoztak összhangba a Nap járásával. Az ily módon 

felmerült visszaélések kiküszöbölésére a próféta egyszer s mindenkorra megtiltotta 

szökőhónapok beiktatását (Korán IX. szúra 36), és csak a 354, illetve 355 napos 

holdévek használatát engedélyezte; ezt harmincéves ciklus szerint valósítják meg. Az 

iszlám évei a napévtől való 11 napos eltérésük miatt mozgó évek. Az egyes hónapok 

és ünnepek fokozatosan tolódnak el, és kb. 33 év alatt végigjárják az év egész hosszát. 

ramaḍān hónap, az iszlám böjti hónapja, eshet nyárra is, télre is. Ennek következtében 

a mohamedán évek rövidebbek a mieinknél – 100 holdév egyenlő kb. 97 napévvel –, s 

ezt a mohamedán évekre való átszámításnál is figyelembe kell venni. Az iszlám 1401. 

éve 1980. november 9-én köszöntött be, míg a muszlim időszámítás ismert 

kezdőévétől, a 622. évtől 1980-ig csak 1358 napév telt el, 1401 mohamedán év tehát 

ugyanannyi, mint 1358 napév. 

A hét  

A másodlagos, azaz mesterségesen szerkesztett, a Nap és a Hold járásától független 

időegységek közül a legfontosabb a hét. Másodlagosságát és az égitestek mozgásától 

való függetlenségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy egy naptári 

rendszerben sem látták szükségesnek az éveket és hónapokat a hetekkel egyeztetni. A 

hetek megszakítatlan folyamatban követik egymást, és keresztezik a hónapok és évek 

határait. 

E sajátos időegység kialakulásának is megvannak az előzményei – több 

irányban is. A holdfázisok jellegzetes pontjai közül az újhold és a telihold mellett jól 

megfigyelhető és időben rögzíthető az első és utolsó negyed is. Így lehetőség nyílt a 

holdhónap ketté-, majd négy részre osztására. Mivel pedig durván számítva egy-egy 

ilyen szakasz 29½:4 kb. 7 napra tehető, megvolt az alapja egy hét napból álló 

időegység kialakításának. Babilóniában valóban megfigyelték és nyilvántartották az 

újhold (arhu) mellett a holdtölte, a „teljesség” napját (umu sappattu), és megvolt a 

mágikus jelentősége minden hónap 7. napjának is (szibutu), amelyen semmilyen új 

munkába nem volt szabad belefogni. A görög ünnepi naptárban Apollón isten szent 

napjai – amennyire ezeket ismerjük – mind valamely hónap 7. napjára estek. Ezek az 

elszórt adatok a hetes szám vallási és naptári jelentőségét igazolják, de nem 

szolgáltatnak alapot egy folyamatos hétnapos ciklus feltételezésére. 

A hiǧrra szerinti (muszlim) évszámítás  

Az általánosan használt érák közül a legkésőbb keletkezett, és legkésőbbi kezdőpontú 

az, amelyet az iszlám honosított meg. ‛Umar kalifa (634–644) állapította meg, 

Mohamed első híveivel való tanácskozások alapján, a Próféta életének legpontosabb 

és egy időszámítás alapjául alkalmas időpontját. Ez a Mekkából Medinába történt 



menekülésszerű kivándorlás volt: a hiǧra. Ez az esemény a mi időszámításunk szerint 

622. július 16-án történt, egy újholdnapon. Ez a nap lett az iszlám holdnaptára szerint 

muḥarram hó 1. napja, a hiǧra szerinti időszámítás kezdőnapja. Mivel az iszlám 

naptár holdéveket számlál, amelyek 354 vagy 355 naposak, a két rendszer átszámítása 

elég bonyolult feladat. A keresztény időszámításnak megfelelő mohamedán évet úgy 

kapjuk meg, ha az évszámból 622-t kivonunk, és ehhez hozzáadjuk a különbség 1/32 

részét; emellett figyelembe veendő az évkezdő napok eltérése is. 1982 tehát = 1982–

622 = 1360, ehhez hozzá kell adni 1360:32 = 42½ évet, tehát 1982 részben a hidzsra 

szerinti 1402., részben az 1403. évnek fog megfelelni. A muszlim időszámítás az arab 

hódítással párhuzamosan terjedt el. Jelenleg az iszlám államokban részben a polgári 

időszámítás mellett, részben kizárólagos érvénnyel van használatban. 

  



Muszlim naptár (a ḥiǧra szerinti naptár) 

Az muszlim naptár a Hold járásán alapuló éveket használó holdnaptár, melynek 

kezdőnapja: 622. július 16. Ez az iszlám időszámítás kezdete, azaz 1. év muḥarram 

hónap 1-je. Az iszlám időszámítás a ḥiǧráról kapta a nevét, amelynek jelentése: 

Mohamed próféta kivándorlása, áttelepülése Mekkából Medinába. Ez a kivándorlás 

valójában nem július 16-án, hanem több mint két hónappal később, szeptember 23-án 

történt. I. ‛Umar kalifa nevéhez fűződik ennek a naptárnak az utólagos bevezetése, aki 

nem a kivándorlás időpontját (rabī‛ al-awwal 12-ét - szeptember 23-át) tette meg a 

naptár kezdetének, hanem az arabok addig használt naptári évének első napját, azaz 

muḥarram elsejét (július 16.).  

Problémát jelent a holdnaptárat összhangba hozni az évszakok által meghatározott 

évvel. Az iszlám naptár ezt nem veszi figyelembe, hanem attól „függetlenül” jár. Egy 

iszlám évben 12 hónap és 354 nap van, így az év kezdete folyamatosan vándorol 

visszafelé. 1994-ben az iszlám újév június 11-re esett, 2004-ben február 22-re, míg 

2019-ben szeptember 1.-én kezdődött el a holdév szerinti 1441. esztendő.  

A naptár a Korán előírásain alapul (t.i., hogy betoldások nélküli holdévet kell 

használni). Hivatalos naptárként használják a Perzsa-öböl országaiban, különösen 

Szaúd-Arábiában. Más iszlám országok a Gergely-naptárt használják a polgári 

életben, az iszlám naptár csak a vallási életben használatos.  

Felosztása 

Az iszlám év 12 holdhónapból, pontosabban 354,36 napból áll.  

A hónapok felváltva 29 és 30 naposak. Az éveket 30 éves ciklusokba sorolják. E 

ciklusokban 19 normál év (354 napos) található. 11 év – úgymint a 2., 5., 7., 10., 13., 

16., 18., 21., 24., 26. és 29. – 355 napos. Ez esetben a hónapok kiosztása abban 

különbözik, hogy az utolsó hónap is 30 napból áll. A naptár pontossága 29,530556 (a 

szinódikus holdhónap 29,530589), ami körülbelül 2500 iszlám évenként tesz ki egy 

nap eltérést.  

Mivel egy holdév 10-11 nappal rövidebb egy napévnél, a különbség idővel jelentősen 

megnő: mialatt 100 ilyen holdév telik el, addig csupán 97 napév – erre az 

átszámításoknál vigyázni kell. Továbbá emiatt a muszlim ünnepek a napévhez 

viszonyítva vándorolnak, és nincsenek évszakhoz kötve.  

A Magyarországon is használt időszámításnak körülbelül megfelelő iszlám évet úgy 

kapjuk meg, hogy az évszámból kivonunk 622-t, majd hozzáadjuk a különbség 1/32-

ét. Ahhoz, hogy az iszlám naptár utolérje a Gergely-naptár dátumát, sok évnek kell 

eltelnie.  

A hónapok az újhold megjelenésekor kezdődnek. Az újhold kezdete függ az 

időjárástól, a látási viszonyoktól és a megfigyelő helyétől. E tényezők miatt az új 

hónap kezdetének előre meghatározása nem könnyű feladat.  
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Néhány iszlám közösség a Hold látható megjelenése, mások a vallási hatóságok által 

kiadott tájékoztatás alapján döntenek az új hónap kezdetéről. Mindkettő elfogadott 

gyakorlat az iszlámban, de emiatt a hónap kezdőnapja nem egységes.  

Ezek alapján nem lehet minden hívő számára megbízható naptárt készíteni előre. 

Készítenek ilyen naptárakat, de ezeket csupán tervezési céllal. A naptárakban az 

újhold megjelenésének becsült dátuma található, és a tényleges hónap a fentebb 

leírtak alapján egy nappal később vagy korábban is kezdődhet a naptárban levő 

napnál. Ennek azonban csak a szent böjt hónap és egyéb vallási ünnepnapok 

meghatározásánál van jelentősége. 

Az iszlám naptár szerinti hét napjai:  

• yawm al-aḥad („az első nap”) – vasárnap يوم األحد 

• yawm al-iṯnayn („második nap”) – hétfő يوم اإلثنين    

• yawm aṯ-ṯulaṯā’ („harmadik nap”) – kedd يوم الثلثاء    

• yawm al-arbi‛ā’ („negyedik nap”) – szerda بعاء يوم األر   

• yawm al-hamīs („ötödik nap”) – csütörtök يوم الخميس  

• yawm al-ǧum‛a („a gyülekezet napja”) – péntek يوم الجمعة    

• yawm as-sabt – szombat يوم السبت    

Az iszlám naptár hónapjai 

muḥarram al-ḥarām (szent m., röviden muḥarram) -  محّرم 

ṣafar -  صفر 

rabī‛ al-awwal (rabī‛ I) -  ربيع األول 

rabī‛ al-āhir vagy rabī‛ at-tānī (rabī‛ II) -  ربيع اآلخر أو ربيع الثاني 

ǧumādā l-ūlā ( ǧumādā I) -  جمادى األول 

ǧumādā l-āhir vagy ǧumādā t-tānī (ǧumādā II) - جمادى اآلخر أو جمادى الثاني 

raǧab - رجب 

ša‛bān -  شعبان 

ramaḍān - رمضان 

šawwāl -  شّوال 

ḏū l-qa‛da -  ذو القعدة 

ḏū l-ḥiǧǧa - ذو الحجة 
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