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Jelen elmélkedés kettős jelentésű címét Bedae Venerabilis: „De Temporum Ratione”  
(Az idő számításáról) című, a mai időszámításunkat elindító, monumentális műve ihlette; ezért 
– legelsőként –, tisztelettel hajlok meg Béda előtt. 

Nagyon köszönöm barátaimnak, Gyorgyevics Tamásnak és Szalay Gábornak, hogy 
őszinte szóval bíztattak. Nagyra értékelem Fabó László baráti, segítő hozzászólásait is.  

Különösen köszönöm Hunnivári (Skoda) Zoltánnak, hogy az enyémhez hasonló, saját 
elméletébe fektetett hatalmas munkája ellenére tartalmas észrevételekkel segítette a nézeteitől 
eltérő véleményemet.  

Kiemelt köszönetemet fejezem ki Gesztesi Albert csillagász barátomnak igen értékes, 
szakmai és szakirodalmi tanácsaiért, csillagászati adataim és megállapításaim ellenőrzéséért.  

Szeretettel köszönöm feleségemnek, Böbének, hogy türelemmel viselte gyakori és 
hosszan tartó merengéseimet a könyvek fölött és a képernyő előtt. 
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Előszó  

 
A 7.-8. század fordulóján, Angliában, a jarrow-i Szt. Pál kolostorban élt és dolgozott 

korának talán legnagyobb, európai tanítómestere, a Benedek-rendi, (bencés) tudós-szerzetes, 
Saint Bedae Venerabilis (i.sz. 673-735), Tiszteletreméltó Szent Béda. [1]  

Béda többek között ógörög és latin egyházi iratok elemzőjeként és egyháztörténészként 
is maradandót alkotott. Behatóan foglalkozott a húsvét-számítással (computus), valamint ehhez 
kapcsolódóan a csillagászattal és az időszámítással is, a „De Temporum Ratione”-ban.  

Béda a fenti művében Dionysius Exiguus [2], [3], [4], római szerzetes i.sz. 525-ben 
elvégzett, Jézus Krisztus születési évéig történő év-visszaszámolására hivatkozik. Exiguus nem 
szándékozott új időszámítást létrehozni, de a húsvéttáblájában, Jézus születési évére bevezette 
az AD, Anno Domini (az Úr éve szerint) jelölést. Ennek az volt az oka, hogy Alaxandriai Cyrill 
előző húsvéttáblája a keresztényüldöző Diocletianus császárra hivatkozott, amit Exiguus nem 
látott szívesen; ezt Petronius püspöknek írt leveléből tudjuk. Exiguus az addig szintén AD-vel 
rövidített Anno Diocletiani 248 helyett alkalmazta az AD 532 tábla-sorszámot. Úgy találta, 
hogy az AD 1 év a Róma alapításától számított AUC 754 évnek és egyben a 195. ógörög 
olimpiai játékok évének felel meg; ezzel automatikusan szinkronizálta a két régi (csupán 
történetírók által használt) és a mai időszámítást. Béda koráig Exiguus megállapítását csak a 
húsvéttábláknál vették figyelembe. Béda, főleg a „Historia ecclesiastica gentis Anglorum” 
(AD 731) c. művében néhány történelmi eseményt már az AD 1 alapján datált, tehát idő-
számításra alkalmazta az Anno Domini-t. Béda fenti műveinek szemlélete következtében, több 
mint ezer év óta a keresztény egyház és a történelemtudomány is Exiguus adatából indul ki, 
a Béda kora után, csak lassan elterjedő, mai időszámításunk tekintetében.    

A tudomány által elfogadott naptár-visszaszámítással számos hivatásos kutató nem ért 
egyet. Időszámításunk elrontásáról (meghamisításáról illetve eltévesztéséről) három 
„kívülálló kutató” elméletét említem meg. Ezen elméleteket elutasítottam, de számos állításuk 
elgondolkodtatott. Viszont ezen elméletek számos cáfolatát sem találtam meggyőzőnek.   

Kételyeim eloszlatására kínálkozott a saját cáfolat kidolgozása. 
Találni véltem egy ókori, történelmi paradoxont, amit egy korabeli, kopt legenda is 

alátámasztott. A történelmi gondolatsor elvezetett mindhárom elmélet (számomra meggyőző) 
megcáfolásához; ugyanakkor, – meglepetésemre –, egyben kiadott egy új hipotézist is.  

Ezen gondolatsort most nem fejtem ki, mert ahogyan előre haladtam az új elmélet 
csillagászati próbatételeinek lépcsőin, felmerült egy jóval egyszerűbb és érthetőbb, tisztán 
csillagászati megoldás is az elméletem szemléltetésére. A csillagászat azonos eredményt 
mutatott, mint a történelmi paradoxonra és legendára alapozott gondolatmenetem.  

Új hipotézisem értelmében az időszámításunkat kereken 220 évvel rontották el, a 
mai történelemben 220 betoldott év, valótlan, nem megtörtént történelem található. 

Kezdetben úgy véltem, hogy a saját elméletem is téves lehet, hiszen nem felel meg azon 
alapvető csillagászati kritériumoknak, amelyekkel a korábbi, naptárrontási elméleteket 
cáfolták. Ugyanakkor felmerült bennem az a kétely is, hogy talán az egzaktnak tűnő csillagászi 
cáfolatok is pontatlanok? Ezért elkezdtem „kicsit beletanulni” a csillagászatba. 
• Észrevettem, hogy amennyiben bizonyos valós csillagászati tényeket más, szokatlan 

látásmóddal közelítek meg, akkor, – a csillagászat szerint –, pontosan az elméletemben 
kiadódott 220 betoldott, fiktív történelmi évvel lehet „csillagászati szempontból 
nehezen észrevehető módon elrontani” az időszámítást. 

• Miután kétségeim ennek ellenére sem múltak el, újra-számoltam néhány fontos, régi 
történelmi és evangéliumi esemény dátumát. A csillagászati és történelmi adatok 
egybevetése ismét azt mutatta, hogy a hipotézisem helyes lehet.  

• Elméletem rámutat a „Gergely dilemma” megoldására is.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bede
https://www.revolvy.com/page/Dionysius-Exiguus
https://www.britannica.com/topic/chronology/Christian#ref523278
http://www.nabkal.de/osterstreit/anhang/dionysius_3.html
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1 Bizonytalanságok Jézus életének adatai körül  

 
Polgári időszámításunk (Common Era: CE=időszámítás szerint: i.sz.=Anno Domini: AD) 

Jézus Krisztus (feltételezett) születési évétől kezdődik, de valójában sajnos nagyon kevés, biztos 
adatot ismerünk Jézus világra jöveteléről és ifjúságáról. Tudni véljük pl., hogy eljövetelét 
megjövendölték, gyönyörű legendák övezik születésének körülményeit. De nem bizonyított, 
hogy „Názáreti Jézus” Júdeában [5] [6] [7], a Jeruzsálem melletti Betlehemben vagy netán 
Galileában, a közvetlenül Názáret mellett még ma is létező Betlehemben született-e?  

Azt sem tudjuk, hogy melyik év melyik napján született Jézus valójában?  
Jogos a felvetés, hogy amennyiben Jézust már születése előtt Messiásként várták a keleti 

Háromkirályok, „Napkeleti Bölcsek” [8], akkor miért jegyeztek fel olyan keveset Jézus 12 és 
30 éves kora közötti ifjúságáról, tanulmányairól, utazásairól, életéről, mindaddig, amikor 
tanítani kezdett? Kézenfekvő a nézet, hogy amikor már Jézus híres gyógyító, tanító, ismert 
próféta lett, akkor, a körülbelüli születési dátumához utólag hozzárendeltek, jóval korábbi, 
ősi próféciákban [8]2 [9] is nagyon hasonlóan leírt (pl. szűznemzés), szép történeteket.    

Az ókeresztények kezdetben Vízkeresztkor ünnepelték Jézus születésnapját, majd az 
egyház, cca. a IV. század elején úgy döntött, hogy legyen az ünnep december 25.-én, szent 
Karácsony napján. Ma az a leginkább elfogadott nézet, hogy ezzel a régi római Sol Invictus 
(legyőzhetetlen Nap) napját és a perzsa Mithrász-hit fény-ünnepét szándékozta az ókeresz-
tény egyház elfedni, így a korábbi vallások híveit az új, keresztény vallásra átcsábítani. [10] 

A közelmúlt kutatási eredménye szerint Jézus legvalószínűbben i.e. 7-ben született.  
Ezt pl. a jezsuita pap-csillagász, a 2007-ben elhunyt Teres Ágoston, [11][12] állapította meg. 
Teressel közel egy időben, vele azonos eredményre jutott Ponori Thewrewk Aurél is. [13] 

  
Jézus születésének legendájánál azonban sokkal fontosabbak a megfeszítésének és a 

feltámadásának körülményei. A kereszténység legnagyobb ünnepe a feltámadás napja, a 
Húsvét. Jézus megfeszítésével kapcsolatban már rengeteg ókori írás található.  

Az ókeresztény egyház csupán négyet emelt ki az evangéliumok közül: Máté, János, 
Márk és Lukács evangéliumát fogadták el és kanonizálták, tekintik isteni kinyilatkoztatásnak.  

Máté és János a 12 apostol közül valók voltak, ők eredetiben hallgatták Jézus tanításait. 
Márk fiatalabb volt, ő Péter apostol emlékeit és véleményét írta le. Lukács pedig Pál segítője, 
kísérője és tanítványa volt. Pál nem tartozott a 12 apostol közé, sőt, kezdetben, hithű zsidóként 
üldözte Jézus tanítványait.  Pál volt az a Saul, aki csupán a feltámadást követően tért meg. 
Később ő lett az eredetileg, pl. Szt. Péter felfogásában, a zsidó vallás megreformálására irányuló 
új hit nem-zsidók közötti elterjesztésének „fő”-ideológusa és leghatékonyabb hittérítője. Az 
egyház Pál apostol leveleit tekinti a keresztény teológia gyökerének. 

A ma ismert apokrifok, az egyház által „elrejtett”, tiltott ó- és újszövetségi iratok, 
levelek, evangéliumok és töredékek száma meghaladja a 200-at. Ezek közül csupán egyet 
emelek ki, Barnabás evangéliumát. [14] Barnabást, missziós munkája alapján a római egyház 
apostolnak ismeri el, hasonlóan Pálhoz. Barnabás Jézus tanítványa, Márk rokona, Pál megtérési 
tanúja volt. Ő volt Antiochia hitterjesztője, majd a ciprusi ortodox egyház alapítója és első 
püspöke. Barnabás apokrif evangéliumában azt írja, hogy Jézus helyett, a Jézust 30 
aranypénzért (nem ezüst!) eláruló, Iskarióti Júdást feszítették meg. Júdás aznap, isteni 
csoda folytán olyannyira hasonlóvá vált Jézushoz, hogy összetévesztették őket.  

A számos evangéliumi leírás ellenére, Jézus kereszthalálával kapcsolatban is, csupán 
egyetlen dátum látszik biztosnak. Ez a dátum Jézus megfeszítésének a napja: a zsidó naptár 
szerinti Nisan 14, péntek. [15] (Néhányan ezt is vitatják).  

A keresztre feszítés éve már bizonytalan, az i.sz. 33. év a leginkább elfogadott, de több 
kutató az i.sz. 36. évet preferálja, és további vélemények is léteznek.  

https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/new-testament/where-was-jesus-born/
https://www.timesofisrael.com/was-jesus-born-in-a-different-bethlehem/
http://www.origo.hu/tudomany/20120709-jeruzsalem-szuletes-temploma-tenyleg-itt-jott-vilagra-jezus.html
http://fli.hu/pappnora-bibliakommentek/files/Napkeleti-boelcsek.pdf
http://fli.hu/pappnora-bibliakommentek/files/Napkeleti-boelcsek.pdf
http://www.ppek.hu/facsimile/Zubriczky_Aladar_Jezus_elete_es_a_vallastortenet_facsimile.pdf
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/new-testament/how-december-25-became-christmas/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Teres_%C3%81goston
https://hu.wikipedia.org/wiki/Teres_%C3%81goston
http://mek.niif.hu/09200/09250/09250.pdf
http://egiut.hu/wp-content/uploads/2016/12/gospel-of-barnabas.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Crucifixion_of_Jesus
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2 Időszámításunk bizonytalansága 

 
Amint már láttuk, mai polgári időszámításunk, egybehangzó egyházi és történészi 

állásfoglalás szerint, Dionysius Exiguus római szerzetes i.sz. 525. évben leírt évszámításán 
alapul. Széles körben vélik, hogy az AD, (Anno Domini), az Úr éve (szerint) rövidítés is 
Exiguustól származik; bár a Dominus (úr, isten) szót korábban is alkalmazták Jézusra.  

Mivel ma már tudni véljük, rögzítsük, hogy 2018. évben, Jézus ma ismertnek vélt 
születési éve szerint, az AD 2025JV (2018+7; JV=Jézus Valódi) lenne a helyes AD-évszám.  

A hivatásos történészek között is sokan vannak, akik szerint a pár év bizonytalanságnál 
nagyobb „gond van az időszámításunkkal”, de erről, érthető módon, nem beszélnek, mert 
féltik a reputációjukat. Amint említettük, időszámításunk elrontásával kapcsolatban három 
ismert elmélet pattant ki hobby-történészek, „amatőrök” fejéből („merészebb” elméletek is 
léteznek). Két elmélet szerint „fordított tolvajlás történt”. Nem eltűntettek éveket, hanem 
„szándékosan fiktív történelmi éveket toldottak be a valódi történelmi események közé”. 

A három elmélet közül a legismertebb Illig, Heribert „Kitalált középkor” c. műve. [16]  
Illig azt bizonygatja, hogy egy Európa-méretű „összeesküvéssel” 297 fiktív évet toldottak be a 
történelmünkbe és az időszámításunkba, i.sz. 614 és 911 között. Ha Illignek igaza lenne, akkor 
Jézus hozzánk 297 évvel közelebb, az i.sz. 291. évben (-6+297) született volna.  

Hunnivári Zoltán elmélete hasonló, de szerinte 200 fantom évet toldottak be. [17]   
Szekeres Sándor elmélete ezektől eltér és az a lényege, hogy az időszámításunkat nem 

szándékosan rontották el. Viszont tévedésből a 247 évvel korábban, I Arszak Úr, Parthia 
államalapítója által az államalapításakor bevezetett pártus időszámítást alkalmazták.  [18] 

Ezen elméletek nem vitatják a teljes római kor relatív kronológiájának helyességét.   
Mindegyik elmélet egyetért azonban abban, hogy a szándékos vagy véletlen elrontás 

miatt a római kor és benne Jézus kora, összefüggő időszakként, korunkhoz évszázadokkal 
közelebb (200; 247 ill. 297 évvel közelebb) lenne elhelyezendő az időtengely mentén.  

A naptárrontás híveinek legfőbb érve az u.n. „Gergely dilemma”: ha helyes lenne az 
időszámításunk, akkor XIII. Gergely pápa nem hozhatta volna 10 nap eltörlésével rendbe a 
Julián naptárt a Gergely naptár 1582 évi bevezetésekor, mert 13 napot kellett volna eltörölnie. 
(Az i.e. 45 évben induló Julián naptárban a tavaszi napéjegyenlőség kerek 128 év alatt 1 napot 
tolódik vissza, 1626 éven át. (1582+44)/128=12,7.) A 10 napnak viszont csupán 1280 év felelne 
meg). Ez nagyon erős csillagászati érv, amellyel szemben a naptárkutatók több, különböző, 
egymásnak is ellentmondó naptár-magyarázattal kísérletezve ellenérveltek. 

A csillagászi ellenérvek lényege, (Dr. Hetesi Zsolt csillagász szerint) [19], hogy nehezen 
észrevehető módon csak 532 évet lehetett volna betoldani, mert a fiktív évek száma osztható 
kellene legyen 28-al és 19-el is. A 28 (7*4) év a Napkőr [20] időtartama, ennyi év szükséges a 
Julián naptárban a szökőévek önazonos megismétlődéséhez. A 19 év a Meton ciklus [21] 
hossza, ennyi év után kerül egy holdfázis, pl. az újhold, az év ugyanazon napjára. 19*28=532. 
A szakértők ellenérve szerint a fenti összefüggéseket már az ókori csillagászok is jól ismerték, 
így azokat a naptárrontók és  jóváhagyók biztosan figyelembe vették volna. [19]2 

A csillagászok legnyomósabb, u.n. „precessziós ellenérv”-e  a következő: 
A precesszió első leírójának tekintett ógörög csillagász, Hipparkhosz kora óta 2146 évnyi 

szögelfordulást, azaz 29,8 fokot számolunk 2019-ben. Hipparkhosz feljegyzése pl. a Spica és 
más állócsillagok égi helyéről pontos. Ha 220 évvel rövidebb lenne a történelmünk, akkor 3 
fokkal kisebb szögelfordulás történt volna, ugyanis a precesszió szögsebessége állandónak 
tekinthető. Három fok túl nagy tévedés lenne, még az ókori mérések esetében is. [19]3, [22]  

Később bemutatom, hogy bár a fenti csillagászati adatok, –lényegüket tekintve–, 
helyesek, az időszámításunk elrontását kizáró ellenérvként mégsem felelnek meg! 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kital%C3%A1lt_k%C3%B6z%C3%A9pkor
http://www.osservatorioletterario.net/hungarnaptar.pdf
http://www.eltevedtidoszamitas.hu/
https://www.csillagaszat.hu/csilltort/egyetemes-csillagaszattortenet/egyetemes-naptartortenet-es-kronologia/hogyan-jott-letre-jelenlegi-naptarunk/
https://www.unitas.hu/sites/default/files/dr._szekely_istvan_-_krisztus_szuletesenek_eve.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Meton-Zyklus
https://www.csillagaszat.hu/csilltort/egyetemes-csillagaszattortenet/egyetemes-naptartortenet-es-kronologia/hogyan-jott-letre-jelenlegi-naptarunk/
https://www.csillagaszat.hu/csilltort/egyetemes-csillagaszattortenet/egyetemes-naptartortenet-es-kronologia/hogyan-jott-letre-jelenlegi-naptarunk/
https://www.britannica.com/biography/Hipparchus-Greek-astronomer
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3 Az időszámítás évszázadnyi elrontásának és az elrontás felismerésének lehetősége 

 
A történészek az ókori történelmi események visszamenőleges évtávolságát (nagyrészt) 

az azokkal szinkronban, azonos időben történtnek vélt csillagászati jelenségek visszaszámolt 
időpontja alapján határozzák meg. A csillagászati egyezések között eltelt, általában hosszú időt 
a többé-kevésbé ismert, relatív történelmi kronológia segít kitölteni. (pl. királylisták) 

A rendszeresen megfigyelt csillagászati jelenségek (pl. holdfázisok, bolygó-együtt-
állások) többsége periodikusan észlelhető, ezért a nagyon régi, történelmi események pontos  
időzítését könnyű az égi jelenségekhez képest elrontani és az elrontást nehéz felismerni. 

A valós, fizikai időben nem jön létre, mert nem keletkezhet időrés.    
A történelmi „időrést”, eseményhiányt viszont néha félreértik.  
Fiktív történelmi időszak betoldásakor a csillagászati jelenségek időzítéséhez, mint 

referencia-időhöz (melynek sajnos nincs saját évszáma, évskálája a történelmi évekhez 
igazodik) képest tolódik vissza a valós történelmi események korábbi időszalag-darabja. A 
valóságos történelmi eseménysor egy korábbi, nagyon hasonló, de eredetileg az eseménysorral 
nem szinkronban megtörtént csillagászati jelenségek időszakra kerül vissza. Ez szerencsés 
esetben, utólag kideríthető, mert a nagyon hasonló csillagászati jelenségsorok sem teljesen 
egyformák, ill. a ritkább jelenségekhez (pl. napfogyatkozás) képest eltolódnak.                                            

Itt nem részletezett jelek arra utalnak, hogy nem a történelmet, hanem Jézus élet-
éveit csúsztatták vissza az időben. Ez tolta vissza a római kort, benne Jézus korával. 
 
4 Julius Caesar naptárreformja 
 

Ma tudományosan elfogadott az a megállapítás, hogy Julius Caesar az i.e. 45 év január 
1-től a görög származású, alexandriai csillagász, Szoszigenész (Sosigenes) javaslati alapján 
egyiptomi [23] mintára alkotta meg új, szoláris, a napévre alapozott naptárát.  

Az egyiptomi csillagászok akkor már mintegy 3 évszázad óta a mai március hó 21.-nek 
megfelelő dátumra tették a tavaszpontot (vernal equinox: VEQ). Ennek ellenére erősen él az a 
nézet, hogy Caesar, régi, római hagyományokra hivatkozva, mégsem március 21.-ére tetette 
volna az új naptárban a VEQ-et, hanem március 25. napjára; de más naptár-szakértők írnak 
március 24.-ről, 23.-ról és 22.-ről is. (Erről pl. Hunnivárinál [17]2 részletesen olvashatunk).  

Ehhez kapcsolódóan az a nézet a legelterjedtebb, hogy i.e. 45 után, 36 éven át tévesen, 
(három évenként) alkalmazták a szökőéveket, ezért Augustus császár a naptár helyreállítása 
érdekében később kihagyott 3 szökőévet. A fenti, zavaros szökőév alkalmazásra egyetlen ókori 
visszaemlékezés létezik, és a naptár sem adódik ki helyesen, ezért ezt az elméletet újabban 
egyre többen elvetik. Mindezzel részletesen foglalkozik pl. Sacha Stern könyve. [24] 

Március 23.-ról, mint a Julián naptár első VEQ napjáról feltehetően azért írnak, mert ma 
már tudjuk, hogy i.e. 45. évben a tavaszi napéjegyenlőség éppen március 23.-ára adódik ki.  

Véleményem szerint bármelyik fenti, i.e. 45 évi, márciusi dátumból csak erőltetett módon 
magyarázható meg, a „Gergely dilemma”, az, hogy XIII. Gergely pápa 1582 évi naptár-
reformjában miért tudta 10 nap eltörlésével helyreállítani a VEQ-et márc. 21.-ére. Egyáltalában, 
miért 21.-ére kívánta visszaállítani, ha az eredetileg nem akkor volt?    

Alaposabban átgondolva az ismert körülményeket, megállapítható: a számításainkhoz 
nem is szükséges tudnunk, hogy mi történt a szökőévekkel Caesar halálát követően! 

Bizonyított tény ugyanis, hogy Augustus császár a február hónapból 1 napot áttett az 
addig 30 napos Sextilis hónapra, amit önmagáról nevezett el. Így lett az augusztus hónap is  
31 napos, hogy ne legyen rövidebb, mint a Caesarról elnevezett július hónap.  

A február hónap 1 napos rövidítése miatt Augustus császárnak mindenképpen 
helyre kellett állítania a VEQ időpontját, függetlenül attól, hogy Caesar mikorra tette azt!  

https://de.wikipedia.org/wiki/Kalenderreform_des_Gaius_Iulius_Caesar
http://www.osservatorioletterario.net/hungarnaptar.pdf
https://books.google.hu/books/about/Calendars_in_Antiquity.html?id=IU2Fu11RCvwC&redir_esc=y
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Mai tudásunk szerint, Augustus császár naptár-helyreállítása miatt, illetve után, a Julián 

naptár i.sz. 8. jan. hó 1-től Gergely naptárreformjáig változatlanul érvényben volt. [24]2  
Az i.e. 45 évben nincs az első Julián évben olyan márciusi naptárnap, amely a ma 

ismert naptár-elméletekkel helyes eredményt adna. Szerintem ennek a naptár-
problémának az oka az is lehet, hogy nem csupán valamelyik fenti, márciusi dátumnap 
helytelen, hanem maga az i.e. 45 kiindulási év a téves!  

  
Az i.e. 45 évben a VEQ márc. 23.-án, LT Róma 1:19 -re esett. [25] (LT: zónaidő) 
A hagyomány szerint Julius Caesar naptárreformja jan. 1.-én újholddal kezdődött.  

Ez érthető kezdés, hiszen a korábbi időben a hold járásához igazították az idő múlását, hold-
naptárt alkalmaztak. Az új napév-naptár újholddal kezdődő indítása tiszteletadás is lehetett a 
hagyományoknak, hiszen Caesar az addigi, lunáris naptár helyett tért át a szoláris naptárra. 

Az i.e. 45 évben viszont nem volt január 1.-én látható újhold! Az alig látható, igen 
keskeny holdsarló ebben az évben csupán január 3.-án jelent meg a római égbolton. [26] 

Ha igazak a naptárreformra vonatkozó feljegyzések, akkor, csillagászati szem-
pontok alapján, az i.e. 45 év kifejezetten kedvezőtlen Julián naptár-indítási év lett volna!   

  
Abban az esetben, ha találunk egy olyan történelmi eseményt, amelyhez egynél több 

csillagászati jelenség is kapcsolható, kedvező helyzetbe kerülünk a történelmi esemény 
valós idő, csillagászati jelenség szerinti beazonosíthatósága szempontjából.  

Julius Caesar naptárreformja pontosan ilyen különleges történelmi esemény, hiszen a  
történelmi feljegyzések szerint az a legvalószínűbb, és Szoszigenész felfogása szerint is, tehát 
csillagászati szemszögből is, az a legelfogadhatóbb, mi szerint a Julián naptár január 1.-én, 
újholddal kezdődött és abban az évben a tavaszi napéjegyenlőség (VEQ) március 21. 
napjára esett! További gondolatmenetünk kiinduló munkahipotéziseként fogadjuk el ezt 
a két dátumot! Occam borotvája [27] egyszerűség-elvének is ez felel meg legjobban.  

Ma már pontosan tudjuk, hogy visszaszámolva, a Julián naptárban mindössze 100 
éven át, i.sz. 152 és i.sz. 252 között esett a VEQ domináns módon, (vagyis bármely négy 
évből három vagy négy évben), márc. 21. napjára. Ezért, értelemszerűen, legelőször is 
éppen ebben a 100 éveben kell keresnünk a Caesar féle naptárreform valódi évét! 

Ennek megfelelően csupán azt kell megvizsgálnunk, hogy melyek azok az évek ebben a 
100 éves időszakban, amelyekben január elsején vizuálisan megfigyelve (távcső hiányában) 
éppen újhold volt. Összesen hat ilyen év található az i.sz. 152 - i.sz. 252 időszakban.  

Ezek a következő évek: i.sz. 157, 176, 195, 214, 233, 252. [26]2. A Meton ciklus léte 
miatt ezek az évek természetesen 19 évre esnek egymástól. 

Arra is érdemes felfigyelemmel lenni, hogy Augustus császár a Julián naptár bevezetése 
után 52 évvel (amint ma tudjuk, i.sz. 8-tól), helyreállította a naptárt a VEQ tekintetében, tehát 
még ez az 52 év is nagy valószínűséggel beleesik ebbe a domináns VEQ-időszakba.  

Ezért Caesar naptárreformjának valódi évét nagy valószínűséggel a fenti, 100 éves 
időszak első, Augusztus naptárhelyreállítási évét pedig a második felében leljük fel! Caesar 
naptárreformjának éve szempontjából, első közelítésben elegendő tehát megvizsgálni az i.sz. 
157, i.sz. 176 és az i.sz. 195 éveket.  

Ezen évek évtávolsága az i.e. 45 évtől rendre: 201 év, 220 év, ill. 239 év. 
Ezen évtávolságok közül csupán a 220 év jön szóba. A 220 év távolság legalább egy 

kritériumnak megfelel, ugyanis a 220 osztható 4-el. Ezért a 220 év betoldásával nem sérül az 
időszámítás elrontásakor már elterjedten alkalmazott Julián naptár 4 éves szökőév-ciklusa. 

A szóba jövő évek közül így egyedül az i.sz. 176. év maradt meg. Egyedül ez a 220 
évvel későbbi év rendelkezik az i.sz. 45 évnek tulajdonított csillagászati paraméterekkel. 

https://books.google.hu/books/about/Calendars_in_Antiquity.html?id=IU2Fu11RCvwC&redir_esc=y
http://www.beda.cz/%7Ejirkaj/seasons/seasons.pdf
http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Occam_borotv%C3%A1ja
http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar/
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Caesar naptárreformjának csillagászati adatai alapján felmerül tehát annak az elvi 
lehetősége, hogy pontosan 220 évet toldottak be a történelmünkbe! 
Tanulmányozzuk a [25]2 -ből (http://www.beda.cz/~jirkaj/seasons/seasons.pdf) kivonatolt táblázatot: 

Equinox and Solstice are in UT, TT = UT + ΔT; (Az UT jól megfelel az ismertebb GMT-nek.) 
 

A Föld forgásának hosszabb időszakban kimutatható lassulását a Delta T (ΔT) fejezi ki. 
[28]. Amikor a Föld kicsit gyorsabban forgott, mint ma, akkor (az elméleti, egyenletesen múló 
TT időhöz képest) pl. egy adott napfelkelte ΔT idővel korábban következett be. 

Nézzük meg, hogy csillagászati értelemben lehetséges-e ezen az úton továbblépni! 

Year Spring
Equinox VEQ

Summer
Solstice

Autumn
Equinox AEQ

Winter
Solstice

∆T

150 AD 22 Mar 00:10 23 Jun 21:34 24 Sep 11:15 22 Dec 05:28 02:32
151 AD 22 Mar 06:03 24 Jun 03:33 24 Sep 17:07 22 Dec 11:15 02:32
152 AD 21 Mar 11:52 23 Jun 09:25 23 Sep 22:55 21 Dec 17:04 02:32
153 AD 21 Mar 17:41 23 Jun 15:14 24 Sep 04:44 21 Dec 23:00 02:31
154 AD 21 Mar 23:37 23 Jun 21:07 24 Sep 10:37 22 Dec 04:46 02:31
155 AD 22 Mar 05:16 24 Jun 02:51 24 Sep 16:32 22 Dec 10:36 02:31
156 AD 21 Mar 11:07 23 Jun 08:46 23 Sep 22:26 21 Dec 16:30 02:31
157 AD 21 Mar 17:05 23 Jun 14:35 24 Sep 04:14 21 Dec 22:23 02:31
158 AD 21 Mar 22:44 23 Jun 20:11 24 Sep 10:03 22 Dec 04:20 02:31
159 AD 22 Mar 04:36 24 Jun 02:07 24 Sep 15:54 22 Dec 10:09 02:31
160 AD 21 Mar 10:29 23 Jun 07:55 23 Sep 21:39 21 Dec 15:54 02:30
161 AD 21 Mar 16:20 23 Jun 13:38 24 Sep 03:24 21 Dec 21:46 02:30
162 AD 21 Mar 22:14 23 Jun 19:29 24 Sep 09:14 22 Dec 03:30 02:30
163 AD 22 Mar 03:51 24 Jun 01:12 24 Sep 15:00 22 Dec 09:16 02:30
164 AD 21 Mar 09:38 23 Jun 07:06 23 Sep 20:47 21 Dec 15:06 02:30
165 AD 21 Mar 15:33 23 Jun 12:56 24 Sep 02:33 21 Dec 20:53 02:30
166 AD 21 Mar 21:10 23 Jun 18:31 24 Sep 08:21 22 Dec 02:41 02:29
167 AD 22 Mar 02:58 24 Jun 00:25 24 Sep 14:17 22 Dec 08:27 02:29
168 AD 21 Mar 08:48 23 Jun 06:14 23 Sep 20:05 21 Dec 14:15 02:29
169 AD 21 Mar 14:34 23 Jun 11:55 24 Sep 01:52 21 Dec 20:12 02:29
170 AD 21 Mar 20:26 23 Jun 17:47 24 Sep 07:45 22 Dec 02:05 02:29
171 AD 22 Mar 02:09 23 Jun 23:33 24 Sep 13:34 22 Dec 07:57 02:29
172 AD 21 Mar 08:02 23 Jun 05:26 23 Sep 19:25 21 Dec 13:49 02:28
173 AD 21 Mar 14:05 23 Jun 11:19 24 Sep 01:16 21 Dec 19:42 02:28
174 AD 21 Mar 19:51 23 Jun 16:58 24 Sep 07:05 22 Dec 01:33 02:28
175 AD 22 Mar 01:41 23 Jun 22:57 24 Sep 12:59 22 Dec 07:24 02:28
176 AD 21 Mar 07:36 23 Jun 04:53 23 Sep 18:46 21 Dec 13:13 02:28
177 AD 21 Mar 13:24 23 Jun 10:35 24 Sep 00:30 21 Dec 19:03 02:28
178 AD 21 Mar 19:15 23 Jun 16:28 24 Sep 06:26 22 Dec 00:49 02:28
179 AD 22 Mar 00:56 23 Jun 22:12 24 Sep 12:15 22 Dec 06:33 02:27

…. …. …. …. …. ….
205 AD 21 Mar 07:52 23 Jun 04:54 23 Sep 19:28 21 Dec 14:10 02:23
206 AD 21 Mar 13:39 23 Jun 10:33 24 Sep 01:13 21 Dec 20:01 02:23
207 AD 21 Mar 19:26 23 Jun 16:24 24 Sep 07:04 22 Dec 01:50 02:23
208 AD 21 Mar 01:25 22 Jun 22:23 23 Sep 12:59 21 Dec 07:45 02:23
209 AD 21 Mar 07:23 23 Jun 04:03 23 Sep 18:41 21 Dec 13:33 02:23
210 AD 21 Mar 13:11 23 Jun 09:57 24 Sep 00:38 21 Dec 19:25 02:22
211 AD 21 Mar 19:00 23 Jun 15:55 24 Sep 06:30 22 Dec 01:17 02:22
212 AD 21 Mar 00:51 22 Jun 21:44 23 Sep 12:13 21 Dec 07:03 02:22

…. …. …. …. …. ….
243 AD 21 Mar 12:46 23 Jun 09:25 24 Sep 00:41 21 Dec 19:48 02:17
244 AD 20 Mar 18:47 22 Jun 15:13 23 Sep 06:22 21 Dec 01:32 02:17
245 AD 21 Mar 00:38 22 Jun 21:03 23 Sep 12:17 21 Dec 07:27 02:17
246 AD 21 Mar 06:25 23 Jun 02:53 23 Sep 18:12 21 Dec 13:22 02:17
247 AD 21 Mar 12:17 23 Jun 08:45 23 Sep 23:58 21 Dec 19:05 02:17
248 AD 20 Mar 18:05 22 Jun 14:43 23 Sep 05:56 21 Dec 01:03 02:16
249 AD 21 Mar 00:01 22 Jun 20:29 23 Sep 11:41 21 Dec 06:53 02:16
250 AD 21 Mar 05:48 23 Jun 02:12 23 Sep 17:34 21 Dec 12:37 02:16
251 AD 21 Mar 11:29 23 Jun 08:06 23 Sep 23:33 21 Dec 18:33 02:16
252 AD 20 Mar 17:24 22 Jun 13:52 23 Sep 05:12 21 Dec 00:21 02:16

http://www.beda.cz/%7Ejirkaj/seasons/seasons.pdf
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/deltat2004.html
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5 A 220 évnyi naptár-rontás csillagászati megvalósíthatósága 

 
Amikor a fenti módon számolva (is) kiadódott a 220 évnyi időrés, látható volt, hogy ez a 

220 évnyi eltérés elfogadhatatlan a hagyományosan gondolkodó csillagászok számára. Ugyanis 
a 220 nem osztható 7-el (a hét napjai) és 19-el (Meton ciklus) sem, igaz, legalább 4-el (szökő-
év-ciklus a Julián naptárban) osztható. Első ránézésre a 224 év megfelelőbb lenne, mert a 
4*7=28 többszöröse, 8*28=224. A legközelebbi, 19-el osztható, betoldható évek száma viszont 
a 11*19=209 és a 12*19=228. 

A kutatók véleménye szerint Hipparchos, (a csillag-katalógusában), néhány állócsillag 
helyét pontosan határozta meg. Ezek a csillagok, csillagászati módszerekkel visszaszámolva, 
Hipparchos életéveiben valóban ott látszottak az égen, ahol ő megadta. Ezért valószínű, hogy a 
görög Hipparchos még valóban az i.e. 190-120 években élt és csupán az a gyanú merül fel, 
hogy az év-skálánkon a római éra és így Jézus kora nincs a helyén, került vissza az időben. 

Ez már szinte paradoxon! Ezért rövid ideig úgy tűnt, csillagászati szempontból nem 
lehetséges a 220 év betoldása. Később megmutatjuk, hogy erre mégis adódhat elvi lehetőség! 

A „betlehemi csillag legendája” segített továbblépni. A 220 év ugyanis a csaknem 
pontosan 20 évnyi Jupiter-Szaturnusz konjunkció ciklus-idejének egész számú többszöröse! 
Az ókori csillagászat számára a Jupiter és Szaturnusz bolygók mozgása és azok együttállása 
alapvető fontosságú volt az asztrológia és az asztronómia szempontjából is. Ezt a konjunkciót 
az asztrológiában a „great chronocrator”, nagy időelválasztó névvel illették és ezért minden 
bizonnyal figyelembe vették volna hamisításkor vagy egy tévedés utólagos elfogadásakor!  

A 20 éves ciklust attól függetlenül is figyelembe kellett venniük az esetleges naptár-
rontóknak, hogy a betlehemi csillag legendájának van-e a Jupiter-Saturnus együtt-álláshoz 
kapcsolódó valóság-alapja, avagy ezt csak egy feltételezés! Annál is inkább, mert ennek a 
kapcsolatnak a lehetőségét csak Kepler vetette fel, ez ma sem bizonyított beazonosítás.  

Meg kellett tehát vizsgálnom, hogy csillagászati szempontból lehetséges volt-e, és 
nehezen felismerhető maradhatott-e, –a Napkör, a Meton-ciklus, valamint a precesszió 
elvárt egyezőségének hiánya ellenére is–, a 220 fiktív év betoldása a történelembe!   

 
5.1 A Napkör hatása a naptárrontásra 

 
A naptárrontás-elméletek cáfolatai közül azzal egyet lehet érteni, hogy 4-el oszthatónak 

kellett (volna) lennie a betoldott évek számának, mert egyébként felborult volna a feltételezett 
naptár-elrontás korában már régóta alkalmazott Julián szökőévek ritmusa, ez még a laikusoknak 
is feltűnt volna.  

Hetesi Zsolt azon állítása [19]4, hogy a naptár meghamisításakor a betoldott évek 
számának a napkör ciklusával, 28-al is oszthatónak kellene lennie, már kétségessé válik. 

A 28 éves napkör ugyanis csak a Julián naptár tulajdonsága. Ha a Julián naptár szerint 
gondolkodva szándékozna valaki naptárt hamisítani, akkor természetesen, a hét napjainak 
megtartása érdekében, valóban figyelnie kellene a Napkörre.  

Nyilvánvaló azonban, hogy Jézus megfeszítésének Nisan 14, péntek napját nem 
ronthatták el, mert évszázadok óta közismert adat volt. Ezért a Nisan 14, péntek nap 
megtartása érdekében a zsidó naptár szerint kellett eljárni, tévedni vagy hamisítani!  

A zsidó naptár szerint történő 220 éves visszalépés esetében, az év megfelelő 
megválasztásának függvényében, a Nisan 14, péntek a helyén maradhat, ezt könnyű 
(magában a zsidó naptárban) ellenőrizni. [29] A 28 éves Napkör csupán a Julián naptár 
tulajdonsága, ezért nem kötötte meg a naptárrontók kezét.  

A 220 év betoldása a Napkör szempontjából és a zsidó naptár szerint is lehetséges!  
 

https://www.csillagaszat.hu/csilltort/egyetemes-csillagaszattortenet/egyetemes-naptartortenet-es-kronologia/hogyan-jott-letre-jelenlegi-naptarunk/
https://www.fourmilab.ch/documents/calendar/
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5.2  A Meton ciklus hatása a naptárrontásra  

 
A 19 éves Meton ciklus pontatlan. A naptárrontás csillagászati alapon történhetett, a 

csillagászok pedig pontosan tudták, hogy a Julián naptár csupán egy szemléltető eszköz, 
ahogyan ma mondanánk, az analóg valóságot digitálisan közelítő modell. Ezért az ókori, 
kora középkori csillagászok nem a naptárral, hanem a jól megfigyelhető tropikus évekkel 
(napév) és a szinodikus (két azonos holdfázis között eltelt idő) holdhónapokkal dolgoztak. 

A tropikus év hossza a mai, pontos mérések szerint: 365,24218967 nap.  
A szinodikus holdhónap hossza pedig ma: 29,53058872 nap.  
A Meton ciklus 19 tropikus év hosszát veti össze 235 szinodikus holdhónap hosszával. 

Ez időben átlátható és viszonylag könnyen megmérhető időintervallum volt az ókorban is. 
A fentiek szerinti 19 tropikus év ma megfelel 6939,60160393 napnak. 
A 235 szinodikus holdperiódus időtartama pedig ma: 6939,68834920 nap.  
A 19 tropikus évhez képest mutatott holdfázis késés tehát ma: 0,08674547 nap. (2h 5’) 
Ez 220 év előrelépés alatt 1,004421232 nap, tehát nagyon pontosan 1 nap holdfázis 

késést jelent. (220 évnyi visszalépésnél természetesen 1 nap holdfázis sietést okoz.) 
Más tényezők is befolyásolják a holdhónap hosszának meghatározását, pl. az újhold 

észlelésének módja, amely nem egzakt, mert megfigyelése anno bizonytalanul volt időzíthető. 
Az újhold megfigyelésénél az emberi szem számára nem a megvilágítás hiányában 

észlelhetetlen csillagászati újhold a mérvadó, hanem a keskeny holdsarló megjelenése, ami a 
csillagászati újhold után rendszerint 2 nappal történik meg!  

Egy adott dátumhoz tartozó újhold egy 220 évvel korábbi évben, általában is 1 nappal 
később történik meg, csupán mintegy 6’22” eltéréssel; az időben visszalépve ez nem tűnik fel! 

Megállapítható: A Meton ciklus apró pontatlansága csillagászati értelemben 
kifejezetten indokolja a 220 év szinte észrevehetetlen betoldását! Egyedül a 220 év 
betoldása esetében marad látszólag a helyén minden történelmileg feljegyzett holdfázis!  
(1 nap eltéréssel, ami az ókori, vizuális megfigyelésekre megengedett volt.)  

A szakirodalomban utalást sem találtam a 220 év időtávolság fenti, különleges, 1 nap 
holdfázis-eltolódással járó tulajdonságára!  
 

5.3 A „precessziós ellenérv” feloldásának lehetőségéről 
 
A csillagászok már az ősi időkben, kielégítő pontossággal meg tudták határozni a VEQ 

és az égbolton vele csaknem pontosan szemben lévő AEQ (automnal equinox; őszi napéj-
egyenlőség) időpontját és égi helyét. A VEQ és az AEQ pontja az ekliptika (a Föld keringési 
síkjának pályavonala, a Nap Földről látott pályavonala) és az égi egyenlítő (a földi egyenlítő 
égi kivetítése) síkjának ill. pályavonalának a két metszéspontja.  

Ezeket a pontokat fixnek tekintették az égbolton és a VEQ-hez képest határozták meg az 
égbolton látható csillagok, csillagképek, égitestek pozícióját, koordinátáit. 

Hipparkhosz ógörög csillagásznak tulajdonítják annak felismerését, hogy a VEQ helye 
mégsem állandó. Hipparkhosz kimérte, hogy (a geocentrikus modell értelmében) nem csupán 
a Nap és a csillagok keringenek a Föld körül. Nagyon hosszú idő alatt, a VEQ is körbe-vándorol 
az ekliptika mentén, a Nap égi mozgásával ellenkező irányban.  

Ez a jelenség a precesszió. [30] [31] 
Az állócsillagok helyzete a földi megfigyelőhöz képest változik. A VEQ hátrál az 

ekliptika vonalán, lassan más-más csillagképbe kerül, majd kereken 26.000 év alatt körbeér. 
A precesszió a Föld harmadik mozgásformája: A Föld tengelye, az É-i sark felől nézve, 

K-ről Ny-ra, 26.000 év alatt körbe-pásztáz, (a búgócsiga tengelyéhez hasonlóan „körbe-körbe 
billeg”) az ekliptika É-i pólusa körül.  

http://www.crystalinks.com/precession.html
http://members.westnet.com.au/gary-david-thompson/page9f.html
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Hipparkhosz precesszióra vonatkozó adatait Ptolemaiosz, alexandriai görög csillagász 
Almageszt című (mai ismereteink szerint i.sz. 150 körül elkészült) művéből ismerjük. 
Hipparkhosz művei elvesztek. (kivéve a „Phainomenai”-kommentárok.)  

Az Almageszt egyiptomi-ógörög nyelven született és a 12. században fordították le egy 
korábbi, arab fordításból latinra [32]; (a 15. sz.-ban felbukkantak ógörög másolat-töredékek).  

A csillagkoordináták VEQ-hez képest történt változása legjobban az ekliptika mentén 
elhelyezkedő állócsillagok (pl. Spica, Regulus) esetében tűnik fel, mutatható ki és mérhető meg. 
A változás lassúsága miatt, ez csak régebbi mérések és évszázadok elteltével megismételt új 
mérések adatainak összehasonlításával volt lehetséges. Hipparkhosz is elődei régi adataihoz 
hasonlította a saját adatait. Ptolemaiosz pedig Hipparkhosz adataihoz hasonlította saját korának 
adatait. 

Ptolemaiosz nem említett történelmileg beazonosítható éveket Hipparchosz korával 
kapcsolatban. Az Almageszt adataiból, ill. az ógörög történelem adataiból ma úgy számítják, 
hogy Hipparchos csillagász-elődjének, Timocharis-nak i.e. 280 (-279) körül mért, és korábbi, 
új-babilóniai (kháldeus) csillagászok adatait hasonlította össze a saját, i.e. 128 (-127) körül mért 
adataival. Feltételezik, hogy Ptolemaiosz saját korának csillagászati adatai i.sz. 138 körüli 
mérésekből származnak, és lehetséges, hogy azok nem is Ptolemaiosz saját mérései voltak. 
Mivel az álló-csillagok precessziós elmozdulása csekély, a mérések pontos éve nem annyira 
lényeges, mint a mérések éveinek távolsága, gondolták napjainkig. 

Megfigyelhető, hogy az AEQ és a telihold egyidejűleg következtek be a koordináták 
mérésének fenti éveiben, (-279; -127; i.sz. 150), de i.sz. 138 nem volt ilyen AEQ/telihold év. 

A Spica koordinátái AEQ idején, napfelkeltekor-napnyugtakor, (mivel a Spica egyben a 
vakító Nap mellet is volt), nem voltak közvetlenül megmérhetők. Az AEQ égi helyével 
szemben, a VEQ pont mellett elhelyezkedő telihold segítette a Spica koordinátáinak közvetett 
megmérését. Ezért nagyon valószínű, hogy a mérési adatok valóban ilyen AEQ/telihold-
egyidejűségi évekből származnak. Az i.sz. 138 helyett azonban jobban megfelelt volna az 
i.sz. 131, ez ugyanis a legközelebbi AEQ/telihold év. 

Az Almageszt adataiból a precesszió értéke pl. az alábbiak szerint számolható ki: 
Hipparkhosz a tropikus év (napév) hosszát (a már korábbról jól ismert 365 1/4 naphoz 

képest kissé rövidebbnek), 365 1/4 nap - 1/300 nap, azaz kereken 365 nap 5 óra 55 perc 
időtartamúnak mérte. A sziderikus évet pedig 365 1/4 nap + 1/144 nap, azaz 365 nap 6 óra 10 
perc hosszúságúnak találta. A kettő közötti 15 perc időkülönbség 96 év alatt tesz ki 1 napot. Ez 
1 évre számítva 35.064 év precesszió ciklusidőt, illetve 1°/97,4 év precesszió szögsebességet 
ad ki. Mivel azonban abban nem lehetünk biztosak, hogy Hipparchosz ismerte a precesszió és 
a kétféle év hosszának összefüggését, nem szoktak így számolni. 

Ptolemaiosz saját vagy valamelyik csillagász elődjétől (i.sz 138-ból) származó adataiból 
a következő a szokásos számítás:  

Hipparkhosz mérési éve i.e. 128 (-127), Ptolemaiosz mérési éve i.sz. 138.  
A két mérés között eltelt 265 év alatt a Spica ekliptikai longitudinális (Ecl. long.) 

szögelfordulása 2°40'=2,67°. 265/2,67=99,25. 
Tehát a precesszió szögsebessége: 1°/99,25 év, ciklus ideje: 35.730 év. 
Ezen utóbbi számítás miatt írja a szakirodalom, hogy az Almageszt adatai szerint, a 

precesszió szögelfordulása legalább 1°/100 év, amiből a ciklus-ideje legfeljebb 36.000 év. 
 (A mai adatok: 1°/71,6 év, ill. 25776 év; ehhez képest a fenti érték 38% hibát jelent.) 

Az is általánosan elfogadott, hogy Hipparkhosz és Timocharos mérései között 152 év telt 
el és Hipparkhosz ezen 152 éves időszakra 2° Ecl.long. szögelfordulást állapított meg. Ezt 
sokkal könnyebb volt mérni, mint a tropikus és sziderikus évek hossza közötti különbséget! 
Ezért a 2° mérése is pontosabb volt, mint a kétféle csillagászati év hosszának a mérése. Ezt az 
is bizonyítja, hogy ma 15 perc helyett kereken 20 percnek mérik a tropikus és a sziderikus év 
hossza közötti eltérést. A helyes, 20 perc értékhez képest a 15 perc 25% -os hiba.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Almagest
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A 2° 152 év alatt 1°/76 év precessziós szögsebességnek és 27.360 év ciklus-időnek felel 

meg, ez Ptolemaiosz mérésénél sokkal pontosabb eredmény. (Csupán 5,55%-os hiba.) 
Ennek ellenére a szakirodalom nem az utóbbi adatokat hangsúlyozza, sőt ezt ignorálja! 

Számomra nem hihető, ellentmondás, hogy Ptolemaiosz elsiklott a felett, mi szerint 
a saját mérése és Hipparkhosz mérése között ilyen hatalmas az eltérés. 

Ptolemaiosz adataiban számos kutató kételkedett. Néhányan enyhébben fogalmaznak. 
Szerintük a többszöri fordítás, másolás, a kézírásos arab számjegyek apró eltéréseinek könnyen 
összetéveszthető volta miatt vannak az Almagesztben tartalom-torzulások, vitatható adatok.  
[33] [34]  

A keményen fogalmazók szakszerűtlen, félrevezető írásnak, tévedések gyűjteményének 
tekintik az Almageszt-et, sőt, „hamisító”-nak kiáltják ki Ptolemaioszt.  

Nem lehet alaptalan, hogy Robert R. Newton a „Crime of Claudius Ptolemy” c. 
művében [35] kíméletlen szókimondással „bűnöző”-nek titulálta Ptolemaioszt.  

Dennis Rawlins pedig „The Greatest Faker of Antiquity” –nak nevezte ugyanőt [36]; 
továbbá, szellemes szójátékkal „Almajest”-nek becézte az Almagest-et. 

  
Ptolemaiosz írt a csillag koordináták trigonometrikus átszámíthatóságról is, amire éppen 

Hipparchos dolgozta ki a ”chords” (húrátló) eljárást, [37] de Ptolemaiosz esetleg tévesen 
értelmezhetett vagy szándékosan elronthatott néhány fontos adatot. 

Gary David Thompson írja: “A túlélő anyagban Hipparchos nem egyetlen, egységes 
koordinátarendszert alkalmaz a csillagpozíciók megadására. Következetlen módon különböző 
koordinátarendszereket használ, köztük egy égi egyenlítői koordinátarendszert (deklinációs: 
szélességi szög és RA óraszög) és ekliptikai koordináta-rendszert (a Föld égi pályasíkjának 
szélességi és hosszúsági fokait)”. [38] (A szerző fordítása és magyarázata, zárójelben.) 

Dennis W. Duke “Ancient Declinations and Precession” című értekezése szerint [33]2  
D. Rawlins felismerte, hogy az állócsillagok égi helyére vonatkozó, “Ptolemaiosz által meg-
adott hely-koordináták értéke lehet RA mértékegységben is….és hogy az Almageszt 7.3 fejezete 
eredetileg Hipparchos-tól származhat.”. (A szerző fordítása.) 

A témával foglalkozó neves tudósok szerint tehát lehetséges, hogy Ptolemaiosz néhány 
adata nem is ekliptikai (állatövi), hanem ekvatoriális (égi-egyenlítői óraszög, right ascension: 
RA;  a földi hosszúsági kör égi megfelelője; a szerző megj.) koordináta rendszerben szerepel 
az Almagesztben!  

  
Tovább-gondoltam Thompson és Rawlins felismerését, a következők szerint:  
Feltételeztem, hogy Hipparchos a csillag-koordinátáinak különbségét átszámolta RA-ról 

Ecl. long. koordinátára. Azért számolhatta át, mert pl. a 2° Ecl. long. sokkal jobban szemlélteti 
a precessziót, mivel a teljes, 360° Ecl. long. precessziós ciklus kerek törtrésze.  

Feltételeztem továbbá, hogy a ptolemaioszi 2°40' különbség RA egységben maradt.  
Nyilvánvaló, hogy a 2°40' RA=6°34' Ecl. long. precessziós szögelfordulásnak sokkal 

hosszabb eltelt idő, kereken 480 év felel meg, nem pedig 265 év!  
Fogadjuk el, hogy Hipparchos évei csillagászati értelemben a helyükön vannak. Ez azért 

is valószínű, mert Hipparchos évei jól illeszkednek a római hódítás előtti, ógörög történelem 
önálló relatív kronológiájába, ezen belül aligha voltak „megbolygathatók”.   

Fogadjuk el továbbá azt is, hogy Ptolemaiosz „saját” adatai korábbiak, mint az Almageszt 
megjelenési éve és a mérés évében AEQ/telihold egyidejűség volt.  

Az egyetlen történelmi év, amely -127-től mérve jól megfelel az 6°34' Ecl. long. 
szögelfordulásnak, valamint az AEQ/telihold egyidejűségének: az i.sz. 351. év.  

Az i.sz. 351 év adatai a szögelfordulásokra: 2°40'55” RA=6°37'01” Ecl. long. 
Ebből úgy tűnik, hogy Ptolemaiosz vagy az elődje elég pontosan mérte a 2°40' RA-t! 

https://people.sc.fsu.edu/%7Edduke/decs.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00595374
http://jwstudies.com/Newton_Crime_Ptolemy.pdf
http://dioi.org/jm02.pdf
https://www.worldcat.org/title/history-of-ancient-mathematical-astronomy/oclc/1273428
http://members.westnet.com.au/gary-david-thompson/page11-26.html
https://people.sc.fsu.edu/%7Edduke/decs.pdf
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Az is látszik, hogy valaki az RA-t tévesen, Ecl. long. -nak értelmezhette! 
Ha az i.sz. 351 év megfelel az általam feltételezett i.sz. 131 mérési évnek, akkor 

Ptolemaiosz valódi, eredeti évei pontosan 220 évvel tolódtak vissza az időtengely mentén.  
Akkor az Almageszt nem az i.sz. 150, hanem i.sz. 370 évben született. 
Felmerül, hogy utólag Ptolemaiosz teljes kora is közelebb kerülhetett Hipparchos 

korához, időtávolságuk „összezsugorodott”. Egy későbbi kor pedig „megnyúlt”.  
Az időszámításunkat és a naptárunkat elronthatták 220 évvel.  
Jézus születésétől számolt időszámításunkba valamikor betoldottak 220 év, valótlan 

történelmet. Ilyen betoldás csak Róma bukása után vált lehetségessé, mert a Római birodalom 
relatív kronológiája kikezdhetetlen. Tehát „megnyújtották” a később történt történelmet, és ez 
által visszamenőleg „összezsugorították” a sokkal régebben történt események időtartamát! 
Legalább is az ókor azon időszakában már Róma által uralt ógörög és egyiptomi területek 
történelmét összezsugoríthatták!  

A Római Birodalom teljes történelme, egyetlen időszalag-darabként, elvileg vissza-
tolható volt az időtengely mentén, különösen a „sötét középkor” kezdeti időszakában!  

Elképzelhető, hogy Exiguus tévesen szinkronizálta az ógörög olimpiák és az AUC éveit, 
és nyomában, adatait elfogadva, a történetírók is, mintegy automatikusan lerövidítették az 
ógörög történelmet. Ebben sokat „segíthetett” a híres alexandriai könyvtár (Mouseion) 
sorozatos leégése ill. feltételezetten szándékos felgyújtása. 
 
The today reckoned co-ordinates of Spica at sunrise during full moon and AEQ:
Astronomer Year AEQ (UT+2) Fullmoon (UT+2) Sunrise 0° Spica Ecl. long Spica RA

Timocharis -279 27 Sep 11:00 26 Sep 08:13 27 Sep 05:51 172° 12' 02" 1°23' 09"

Hipparchus -127 26 Sep 08:26 26 Sep 00:25 26 Sep 05:50 174° 18' 07" 0°32' 12"

Ptolemy 131 24 Sep 22:39 24 Sep 12:29 24 Sep 05:49 177° 52' 18" -0°54' 35"

Ptolemy 150 24 Sep 13:15 24 Sep 10:50 24 Sep 05:50 178° 08' 05" -1°00' 59"

Ecl. Long. and RA diff. of Spica  (Tim.-279 -Hipp.-127) during 152 yea 2°06'05" -0°50'57"

A Spica Ecl. long és RA eltolódása (Hipp.-127-Ptol.131) 258 év alatt: 3°34'11" -1°26'47"

A Spica Ecl. long és RA eltolódása (Hipp.-127-Ptol.150) 277 év alatt: 3°49'58" -1°33'09"

Feltéve, hogy Timocharis és Hipparchos éve a valódi helyén van, és Ptolemaiosz i.sz. 332-ben mért:

Ptolemy 332 22 Sep 16:40 21 Sep 01:23 21 Sep 05:49 180° 39' 20" -2°02' 19"

A Spica  Ecl. long és RA eltolódása (Hipp.-127-Ptol.332) 459 év alatt: 6°11'13" -2°34'31"

Feltéve, hogy Timocharis és Hipparchos éve a valódi helyén van, és Ptolemaiosz i.sz. 351-ben mért:

Ptolemy 351 23 Sep 07:20 21 Sep 23:27 22 Sep 05:49 180° 55' 08" -2°08' 43"

A Spica  Ecl. long és RA eltolódása (Hipp.-127-Ptol.351) 478 év alatt: 6°37'01" -2°40' 55"

Feltéve, hogy Timocharis és Hipparchos éve a valódi helyén van, és Ptolemaiosz i.sz. 370-ben mért:

Ptolemy 370 22 Sep 21:59 22 Sep 00:06 22 Sep 05:50 181° 10' 56" -2°15'07"

A Spica Ecl. long és RA eltolódása (Hipp.-127-Ptol.370) 497 év alatt: 6°52'49" -2°47'19"  
 
Mindez önmagában, természetesen nem bizonyíték, nem tény, hanem csak egy 

felvetés, ezért csupán szakértők által tovább-vizsgálandó, vitaindító elvi lehetőségnek 
tekintem.  

Úgy vélem azonban: a fenti felvetés arra elegendő lehet, hogy csillagászati 
értelemben, a precesszió adataira hivatkozva sem legyen kizárhatónak tekinthető a 220 
év betoldása.  
 

Ennek értelmében a 220 év betoldására vonatkozó sejtésünk hatásait a ma ismert 
történelmi dátumokra érdemes tovább vizsgálni!  
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6 Julius Caesar naptárreformjának új csillagászati adatai 

 
Térjünk vissza Caesar naptárreformjához és nézzük meg a csillagászati adatokat! 

Láttuk, hogy Caesar naptárreformjának évét 220 évvel előre transzformálva, az i.sz. 176. 
évbe jutunk, sejtésünk szerint ez Caesar naptárreformjának valódi éve. 

Az i.sz. 176. év jan. 1.-én reggel 9:00-kor Rómában (az i.e. 45. január 3.-i állapothoz 
képest) jobban látható, a Naptól sokkal távolabb elhelyezkedő újholdsarló volt, 2,2%-os 
megvilágítottsággal, Paul Carlisle holdfázis programja szerint.[26]3  

Összefoglalva Caesar naptárreformjának adatai: 
Ma elfogadott adatok: Dátum: i.e. 45, Január 1. 

Csillagászati újhold: i.e. 45, Jan. 2, 1:56; LT Róma 0% fény, észlelhetetlen, 
és i.e. 45, Január 1-én is fénytelen, észlelhetetlen 
Újholdkelte: i.e. 45, Jan. 3, 9:30, LT Róma, 1,8% fényesség, Napközeli, alig észlelhető 
VEQ Rómában: i.e. 45, Március 23. LT Róma: 4:23  

Visszaszámolt új adatok: Dátum: i.sz. 176, Január 1.  
Csillagászati újhold: i.sz. 175, Dec. 30; 23:46; 0% fényesség, észlelhetetlen, 
 i.sz. 175, December 31.-én is 0% fényesség, észlelhetetlen. 
Újholdkelte: i.sz. 176, Jan. 1; 09:00; LT Roma; 2,2% fényesség, jól észlelhető  
VEQ Rómában: i.sz. 176, Márc. 21; LT Roma: 11:04  
 

Újholdkelte Rómában, a DK-i égboltom, i.sz. 176 jan. 1. 9:00. Balra fenn, a reggeli újhold 
felett a kinagyított, keskeny reggeli újholdsarló látható. Tőle jobbra pedig aznap este 17:30 kor, 
naplemente után látszik a holdsarló. Készült a Stellarium planetárium-programmal. 

Véleményem szerint ez az év nem volt szökőév, viszont a Julián naptárreform első 
éveiben a február hónap még 29/30 napos volt. Augustus császár csak később tett át egy napot 
az akkor még 30 napos Sextilis/Augusztus hónapra. Így lett a február hónap 28/29 napos, a 
Seytilis/Augusztus hónap pedig 30 helyett 31 napos.(Lásd később.) 

Megállapítható, hogy a tavaszi napéjegyenlőség és az újhold időpontja sokkal 
jobban illeszkedik az i.sz. 176. évben, mint a 220 évvel korábbi, i.e. 45. évben a Caesar féle 
naptár-reform csillagászati értelemben logikusan elvárható értékeihez és a vissza-
emlékezések, hagyományok szerinti legvalószínűbb adatokhoz is.  

Mérnöki alaptörvény, hogy „egy mérés nem mérés!” További vizsgálódás szükséges! 

http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar/
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7 Jézus születési dátumának újraszámítása 
 

Teres Ágoston az Augustus császár féle első népszámlálás, összeírás valamint Nagy 
Heródes halálának dátuma közötti időszakra tette Jézus születési idejét. 

Teres, Kepler felvetése szerint, és a betlehemi csillag legendája alapján beazonosította a 
nagy Jupiter-Szaturnusz együttállást ezen az időszakon belül. [39] Ezen túlmenő, tehát konkrét 
történelmi adatok sajnos nem állnak rendelkezésünkre, ezért mi is ezekből a legendákból 
tudunk csak kiindulni.  

Mindezt annyival kiegészítjük, hogy ugyancsak a legendák szerint keletről, egy régi 
jövendölés és a csillagok útmutatása alapján eljöttek a „háromkirályok”, hogy köszönthessék a 
kisdedet. A három királyról ma tudni véljük, hogy valójában nem keleti birodalmak királyai, 
hanem keleti bölcsek voltak. Olyan bölcsek, „mágusok”, akik értettek a csillagászathoz és a 
csillagjósláshoz. Ma úgy mondanánk, asztronómusok és egyben asztrológusok, ez a két szak-
terület abban a korban meglehetősen egybefolyt.  

Ennek a legendának a kulcs-szavai a 3-as szám, a csillag, a kisded és a király; ezen 
szavak kapcsolata képezheti az „utólag visszaszámolt hagyomány” alapját. 

Az Augustus féle I. összeírás i.e. 8-7 éveit 220 évvel előre transzformálva az i.sz. 213-
214 évekbe jutunk. Heródes halálának új, 220 évvel előretolt ideje i.sz. 217 tavasza.  

Elméletünk igazolásához közelebb jutnánk, ha Jézus születésének idejét ezen időszakon 
belül, tehát az i.sz. 213 vége 217 tavasza közötti időszakban, a legendák állításainak, azok 
lényegének megtartása mellett, be lehetne azonosítani.   

A jelenleg elfogadott, (Keplertől származó) szemlélet értelmében, a betlehemi legendát 
alapul véve, Jézus a „nagy Jupiter-Szaturnusz együttállás” után, i.e. 7-ben született.  

Ismert, hogy i.e. 7-ben (-6) három együttállás is volt, ami nagyon ritka jelenség. 
Valójában, a „Stellarium” programmal ellenőrizve, az októberi együttállás, mint közel-állás 
már márciusban elkezdődött a K-i égbolton és a következő év február végén, a Ny-i égbolton 
fejeződött be, tehát néhány hónap alatt valóban vezérlő csillagként vonult át az égbolton.   

Megjelent a „három”, mint kulcsszó, mert ezen időszakban, három alkalommal csaknem 
pontos fedésbe került a két bolygó.  

Lássuk a Jupiter-Szaturnusz együttállások táblázatát a teljes időszakra. [40]  
 

|MAY 29,   -6 | 09:13 AM | 000 | 20PI56   | 20PI56 | 
|OCT 01,    -6 | 06:02 AM | 000 | 17PI25R | 17PI25R| 
|DEC 05,    -6 | 02:46 PM | 000 | 15PI34    | 15PI34 | 
|DEC 26,   14 | 08:20 PM | 000 | 04SA53   | 04SA53 | 
|OCT 05,   34 | 05:29 AM | 000 | 16LE40   | 16LE40 | 
|MAR 26,  54 | 04:04 AM | 000 | 28PI24    | 28PI24 | 
|OCT 29,   74 | 07:47 AM | 000 | 10SA03   | 10SA03 | 
|AUG 21,   94 | 09:22 AM | 000 | 25LE01  | 25LE01 | 
|JAN 29,  114 | 11:03 AM | 000 | 06AR13  | 06AR13 | 
|JAN 20,  134 | 00:32 AM | 000 | 21SA17  | 21SA17 | 
|JUL 08,  154 | 00:37 AM | 000 | 03VI12    | 03VI12 | 
|MAY 08,173 | 07:49 AM | 000 | 20AR17  | 20AR17 | 
|NOV 22, 193 | 03:45 AM | 000 | 26SA35  | 26SA35 | 
|OCT 11, 213 | 08:34 AM | 000 | 16VI11  | 16VI11 |  

 
A fenti táblázat készítésekor még a Delta T (ΔT) nélkül számoltak, ezért a táblázat óra: 

perc értékei ma már pontatlanok, de ez most nem játszik szerepet.  

https://www.calsky.com/cs.cgi/Planets/1
http://www.astropro.com/features/tables/geo/ju-sa/ju000sa.html
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A táblázatból látható, hogy 219 évvel később, i.sz. 213-ban is Jupiter-Szaturnusz 
együttállás volt, október 11.-én, a Szűz csillagképben. Ugyancsak a Stelláriummal meg-
figyelve, ez az égi jelenség is hosszú ideig, kereken 1 évig tartott.  

Már i.sz. 213 augusztusában elkezdődött a Jupiter-Szaturnusz közel-állás és nyugaton 
egészen i.sz. 214 augusztusa végéig kitartott; „vezércsillag” jelleggel vonult át az égbolton. 

Különlegessége ennek az együttállásnak, hogy i.sz. 214 elején a Mars bolygó is beállt a 
Jupiter-Szaturnusz páros elé, és viszonylag rövid időre, igen ritka „hármas sorban állás” 
(különleges konjunkció) jött létre a Szűz csillagképben; megjelent a „három királyok” 3-as 
száma! Tekintsük meg ezt az alábbi „Stellarium felvételen”: 

 
Amint a fenti Stellarium „fotó” mutatja, i.sz. 214 jan. 6.-án, 22:43-kor, a galileai 

Betlehem (vagy ahhoz közeli) megfigyelési helyről nézve, pontosan a K-i irány felett Jupiter – 
Szaturnusz – Mars közeli sorban állás jött létre az égi meridián mentén, a SZŰZ jegyében.  

Iránya az OROSZLÁN csillagkép Gamma Leonis (Algieba: (oroszlán)sörény) csillaga és 
vezér-csillaga, az Alfa Leonis közé, az oroszlán szívére mutatott. Az Alfa Leonis másik, 
régebbi elnevezése REGULUS, ami kicsi királyt, kisherceget jelent.  

 
Megjelent a „3 csillag” és a „kicsi (gyermek) király” is!  
Valószínű, hogy ez a „betlehemi csillag”, sőt, akár ez a „3 csillag” (bolygó) lehet a 

„háromkirályok legenda” eredete is.  
A fentiek miatt Jézus születésének legvalószínűbb, új dátuma: 
 

Julián i.sz. 214, január 6. Vízkereszt 
Vélhető, hogy az ókeresztények sem véletlenül ünnepelték Jézus születésnapját 

eredetileg Vízkereszt (Háromkirályok) napján.  
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Vegyük észre, hogy az i.sz. 214 év is éppen 220 év távolságra található a ma 
legjobban elfogadott i.e. 7 évtől.  

A dátumok fenti kiadódása ellenére is valószínű, hogy Jézus valódi születési idejéről a 
fenti csillagászati egyezés sem mondja el az igazságot; lehetséges, hogy a csupán egyetlen 
forrásban, Máté evangéliumában leírt betlehemi legenda egy utólagosan illesztett történet. 
Továbbra is bizonytalan, hogy Jézus születése kapcsolódik-e egyáltalán a Jupiter-Szaturnusz 
együttálláshoz, vagy netán ezt csupán Kepler feltételezése alapján gondoljuk-e ma így. 
 
8 A Horologium Augusti működése 220 évvel később 
 

Idősebb Plinius (pár évtizeddel Augustus halála után) leírta, hogy Augustus császár 
Rómában, a Mars Mezőn, az i.e. 10 évben megkezdte egy Egyiptomból származó obeliszk 
felállíttatását, amely az i.e. 9 évtől kezdődően, mint gnómon (függőleges árnyékvető) látta el, 
– ma részben vitatott – funkcióit. [41]. A gnómon talapzat nélküli magassága 21,79 m volt, 
ezt régészeti feltárásokból tudjuk. Az obeliszk ókori teljes, talapzattal együtt mért magassága 
ismeretlen, de a legújabb kutatások (Bernard Frischer és társai) szerint 100 római láb, 29,6 m 
lehetett. [42] [43] A csupán körülbelül ismert (a XVI.- XVIII. sz.-i feltáráskor nem rögzített) 
eredeti helyétől délre, a Montecitorio téren újra felállították az obeliszket, így ma is látható. 

Edmund Buchner német régész megtalálta az obeliszkhez kapcsolódó, a Nap delelését 
mutató „meridián”, „délvonal” (az obeliszk függőleges tengelyén átmenő, D-É-irányú vonal 
a vízszintes talajon) jelzésére szolgáló bronz-sávokat a térkövezetben. Így az obeliszknek a 
Nap delelését jelző funkciója, amely egész évben működött, bizonyosnak mondható. 

Az obeliszket,  –Edmund Buchner nézete  alapján–, a legtöbben egy hatalmas, vízszintes 
óraszámlapú napórának tekintették ill. tekintik ma is. Ez logikus feltételezés, mert a 
gnómonokat általában napórának használták. Mások szerint csupán a napéjegyenlőség napját 
mutatta az obeliszk árnyéka csúcsának Ny-K irányú vonulása, napkeltétől napnyugtáig, a 
délvonalra merőleges, „napéjegyenlőségi egyenes vonalon”, amelyre az Ara Pacis is épült. 

Ma elfogadott, hogy az obeliszk és az Ara Pacis az É-i irányhoz képest mintegy 17°-al 
elfordulva, egymás felé néztek.  

 

A napóra modellje; jobbra (K-en), az út mentén az obeliszk felé forduló Ara Pacis látható [41]2 
 

http://penelope.uchicago.edu/%7Egrout/encyclopaedia_romana/romanurbs/horologium.html
http://idialab.org/virtual-meridian-of-augustus-presentation-at-the-vaticans-pontifical-academy-of-archeology/
https://www.academia.edu/38081245/Edmund_Buchners_Solarium_Augusti_New_Observations_and_Simpirical%20_Studies
http://penelope.uchicago.edu/%7Egrout/encyclopaedia_romana/romanurbs/horologium.html
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A horizontális napóra működésének trigonometriája: [44] 
 

 
Buchner szerint az obeliszk és az Ara Pacis, a „Béke oltára” funkcionálisan össze-

kapcsolódó, együtt tervezett építmények voltak. Buchner azt tekinttette az obeliszk egyik fő 
feladatának, hogy az AEQ napján és egyben Augustus császár születésnapján, szeptember 
23.-án az obeliszk az árnyékának csúcsát az Ara Pacis oltárára vetítse, mintegy jelképezve, 
hogy Augustus császár már születésétől (natus ad pacem) a béke híve volt. Buchner még nem 
tudta, hogy az AEQ dátuma és szeptember 23.-a az i.e. 9 évben nem esett egybe! 

Az i.e. 9 évben az AEQ szept. 25. napjára esett. A legújabb, astro-archeológiai digitális 
szimuláció szerint [42]2 [43]2 ekkor az árnyék elérte az Ara Pacist. Viszont Buchner feltételezett 
születésnapi funkciója nem működött! Ugyanis i.e. 9 szept. 23.-án az obeliszk árnyéka kicsit 
még rövidebb volt, nem érte el az Ara Pacist, amikor már elérte volna, kitért déli irányban. 

Az Ara Pacis eredeti helyét ismerjük (41,902935°N; 12,479049°E), ebből és a délvonal 
helyéből lehet visszakövetkeztetni az obeliszk eredeti helyére és elvégezni a számításokat. 

Megjegyezzük, hogy Plinius csak a délvonal funkcióról ír, nem említi a gnómon napóra 
funkcióját, sem az Ara Pacis-t illetve a születésnapi szimbólum funkciót sem. 

  
Ismerve Augustus császár hiúságát, számára csak a szept. 23.-i AEQ dátumnak volt 

szimbolikus jelentősége. Ezért a fenti szimuláció ellenére is valószínű, hogy a gnómon 
csillagászati funkcióihoz kapcsolódva, Augustus császár önmagának állított emléket. 

A szept. 23.-i AEQ dátum általában együtt jár a márc. 21.-i VEQ dátummal. 
Vizsgáljuk meg, hogy hova vezet a Horologium Augusti esetében a feltételezetten 

betoldott 220 év kihagyása a történelemből! Adjunk hozzá az i.e. 9-hez (-8) 220 évet: i.sz. 212 
évbe jutunk, ez az obeliszk működésének új, első éve. Az i.e. 8 évben Augustus császár 
átnevezte a Sextilus hónapot Augustus hónapra, lerövidítette a Februárt 1 nappal és 
meghosszabbította az Augusztus hónapot 1 nappal, ezzel elrontotta a VEQ időpontját. 

Tekintsük meg, hogy mit mond a fenti VEQ/AEQ táblázatunk AD212 sora: [24]3 

 
Year Spring

Equinox VEQ
Summer
Solstice

Autumn
Equinox AEQ

Winter
Solstice

∆T

212 AD 21 Mar 00:51 22 Jun 21:44 23 Sep 12:13 21 Dec 07:03 02:22  
 

A táblázatban UT idő-értékek szerepelnek, a zónaidő Rómában ennél 1 órával több, a 
földrajzi hosszúság szerinti helyi idő pedig csupán kereken 50 perccel több: 13:03. 

Az i.e. 212 szept. 23. dátum közel AEQ-délidőszimmetrikus, ideális napóra-nap. 
A Stellerium csillagászati adataiból kiszámítható, hogy i.sz. 212 szept. 23.-án, 16:23:44 

után az obeliszk árnyékának az Ara Pacis irányába vetett hossza már meghaladta a Bernard 
Frischer számítása szerint szükséges 90 métert [42]3. Az árnyék csúcsa tehát már ezen időpont 
előtt bevetült az oltár Ny-i bejárati nyílásán át az „oltárasztal” felé! Valójában a nem pontszerű 
Nap által vetett, távoli, penumbrális, életlen félárnyék kicsit 90 méternél is hosszabb volt.  

http://dodo.fb06.fh-muenchen.de/hingsammer/z5.pdf
http://idialab.org/virtual-meridian-of-augustus-presentation-at-the-vaticans-pontifical-academy-of-archeology/
https://www.academia.edu/38081245/Edmund_Buchners_Solarium_Augusti_New_Observations_and_Simpirical%20_Studies
http://www.beda.cz/%7Ejirkaj/seasons/seasons.pdf
https://vimeo.com/77600032
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A kövezet síkjában fekvő oltárasztal szakrális középpontjára rávetült volna az 
obeliszk árnyéka! Az Ara Pacis magas oltárlépcsője, majd pár perccel később az 
oltártömb előtti, Ny-i külső fal azonban felfelé és déli irányba megtörte, lerövidítette, 
elterelte, „palládiumként” nem engedte a (szerintem az idegen ellenség támadását, a háborút 
jelképező) félárnyékot a ”Pax Augustae”-t szimbolizáló, fényben úszó, szakrális oltár-
asztalra vetülni.   

  
A Horologium Augusti obeliszkjének árnyékvetés-számítása i.sz. 212. szept. 23.-án:  

Az obeliszk magassága, talapzattal, felállításkor: M = 29,6 m =100 római láb  
Origó: az obeliszk hossztengelyének talppontja. 

A Nap delelése (legmagasabb pont): Róma; UT+1 szerint: 12:02:48-kor 
Nap azimut (a1) = 179°58’00,6”; Nap altitude (h1) = 48°06’48,4”= 48,113° 
Az Ara Pacis felé mutató VEQ-AEQ-vonal Y1 távolsága az origótól: 
Y1 = M/tg(h1) =  29,6 m/tg (48,113°) = 29,6/1,115 = 26,54 m  

Abban az időpontban, mikor az árnyék hossza S=90 m akkor az árnyék X 
vetülete: X2 = SQR (902–26,542) = 85,9978 m 

A 90 méter hosszú árnyék, tehát a Nap azimutja: 
a2 = 270° – arctg(Y1/X2) = 270° –  arctg(0,3086) = 270° – 17,15° = 252,85° = 252° 51’ 
a2 = 270° – arcsin(Y1/S) = 270° – arcsin(0,2949) = 270° – 17,15° = 252,85° = 252° 51’  
A Stellarium égboltszimulátor segítségével megállapítható, hogy a Nap ezen azimut 
szöge az adott földrajzi helyen (elméletileg) 16:23:44 időpontban következett be. 
 

Az obeliszk életlen félárnyéka az Ara Pacis-on i.sz. 212.09.23.-án a 16:23:44 időpontban. 
(A szerző ARCHICADTM modellje. Árnyékvetés: beépített MAXONTM CineRender.) 

A modell feltételezte, hogy az obeliszk hossztengelye és az Ara Pacis oltárasztalának 
szakrális középpontja eredetileg egymástól 90 m távolságra volt. Továbbá feltételezte, hogy az 
Ara Pacis az oltárasztalának középpontja körül 17°-al elforgatva, az obeliszk felé tekintett. 
Elfogadható mértékben eltérő adatokkal az időpont kissé változik, de a fény-árnyék-jelenség 
megmarad. Az Ara Pacis külső fala és a NY-i falnyílás-áthidaló saját, erős árnyéka, mint a saját 
hadsereg jelképe, megvédte az oltárt a távolról támadó, idegen árnyéktól! Az oltárra helyezett 
arany tárgyak csillogását, a békét az obeliszk árnyéka, a háború, csupán átmentileg törte meg, 
de nem tudta legyőzni. Naplementekor ismét teljes fényében ragyogott az oltár.  

Az AEQ ezen napján, i.sz. 212 szept. 23.-án az obeliszk csúcsának árnyéka tehát, a 
„napéjegyenlőségi vonal” mentén, Ny-K irányban, „támadóan” a „Béke oltára” felé haladt. 
A fenti időpont környékén a magas lépcsőre vetődött, majd a Ny-i falon kitért déli irányba.  

A Horologium Augusti meridián- és napéjegyenlőség-jelzőként, valamint Augusztus 
császár születésnapi szimbólumaként is (sőt, napóraként is, amely funkciója régészetileg még 
nem bizonyított) helyes működéséhez jól illeszkedő dátumot találtunk. 
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9 Augustus császár naptár-helyreállításának új dátuma 

 
Úgy tudjuk, hogy az Augustus féle naptár-helyreállítás eredménye az i.sz. 8 évtől kezdve 

érvényesült, ettől kezdve állt helyre a Julián naptár. 
Ennek az évnek a ma elfogadott csillagászati adatai: 
i.sz. 8 évben a VEQ Rómában márc. 22; 18:16,  
i.sz. 8 az őszi napéjegyenlőség (AEQ) pedig szept. 25; 4:14; esik. [26]3  
Megjegyzés: Nehéz lenne csillagászati érvekkel megmagyarázni, hogy Augustus ezt miért 

így akarta volna! A márc. 25.-i VEQ hívei szerint netán márc. 25.-ére tette volna vissza a helyre 
Augustus a VEQ-et? Ez esetben viszont nem kellett volna 3 évszázaddal később a Niceai 
zsinatnak három napot törölni (amit ugyanezen elmélet hívei állítanak, de írásos emlékek híján), 
hiszen az i.sz. 325 évben még március 22.-én lett volna a VEQ. 

220 évvel később a fentieknek megfelelő csillagászati adatok a következők: 
i.sz. 228-ban,  Rómában a VEQ márc. 20. 22:43-ra, (visszaugrató Julian szökőév!)  
                                             AEQ szept. 23.-án 10:21-re esik. [26]4   
Egy másik program szerint a VEQ márc. 21.-én 0:44-re, az AEQ szept. 23.-án 12:23-ra 

esik, LT Róma szerint. [45]    
Amint láttuk, az AEQ szeptember 23.-i dátuma érthetően Augustus császár 

„kedvenc dátuma”, mert a születésnapja; ez is egy fontos „hiúsági” szempont lehetett a 
naptár helyreállítása során. Láthatóan a VEQ és az AEQ is nagyon a helyén van!  

Ma úgy tudjuk, hogy Augustus császár az i. e. 8 évben önmagáról nevezte el és 1 nappal 
meghosszabbította a Sextilis hónapot. A februártól elvett 1 nap előre tolta 1 naptári nappal a 
VEQ de változatlanul hagyta az AEQ dátumát. Ezt a saját VEQ eltolást Augustusnak ki kellett 
javítania és ez a kijavítás történhetett meg az  i.sz. 228. alias i.sz. 8. évben. 

Megismétlem: nem szükséges bonyolult magyarázatokat kitalálnunk arra, hogy az 
i.e. 45 alias i.sz. 176 és i.sz. 8 alias i.sz. 228 között eltelt 52 évben mit és hogyan rontottak 
el a pontifex-ek és javítottak ki, mert ezek ismerete nélkül is minden kiadódni látszik.   

Ne feledjük: a Julián naptár az i.sz. 228 (8+220) évtől helyreállt, ettől kezdve, a saját 
szabályai szerint helyesen működött, egészen XIII. Gergely pápa naptárreformjáig.  

 
10 Az Augustus császár halálához kapcsolt napfogyatkozás időpontjának megtalálása 
 

A legendák és az Augustus korához viszonylag közel élt caesaerai Eusebius történészi 
visszaemlékezése [46] szerint a császár halálának dátumához kapcsolódik egy, az eseményt 
mintegy előre jelző, megjövendölő napfogyatkozás.  

Ma úgy tudjuk, Augustus császár, i.sz. 14. aug. 19.-én hunyt el. 
Ez a dátum a mai időszámításunk egyik sarokpontja! 
Meghatározó szerepe volt a történelmi események visszaszámolásában!  
Viszont sajnos ennek az évnek a közelében sem található Itáliából megfigyelhető 

napfogyatkozás, amint azt Hunnivári is megállapította. 
 Augustus halálának dátuma a 220 év előre-ugrással i.sz. 234, augusztus 19.-ére 

kerül. Éppen az i.sz. 234 év június 14.-én, tehát 9 héttel Augustus halála előtt volt egy 
erőteljes, részleges-gyűrűs napfogyatkozás Itália felett. 

Ez a napfogyatkozás Rómából és a Nápolyhoz közeli Nola városkából, (ahol Augustus 
elhunyt) is jól, nagyon hosszú ideig látszott, napfelkeltekor. [47]  

Ezen napfogyatkozás valóban szimbolikus volt: a Hold napkeltekor lassan megelőzte, 
mintegy csapdába ejtette, legyőzte és több mint 3,5 percig „nem engedte felkelni a Napot”! 

 Ezt követően, további 58 percen át még erősen észlelhető maradt ez a Solar Eclipse.  
A Nap az isteni császárt jelképezte, akin „diadalmaskodott” a kisebb istenség, a Hold! 

http://www.beda.cz/%7Ejirkaj/seasons/seasons.pdf
http://www.beda.cz/%7Ejirkaj/seasons/seasons.pdf
https://www.timeanddate.com/calendar/seasons.html?year=200&n=215
https://en.wikipedia.org/wiki/Eusebius
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SE0201-0300.html
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Ezt a napfogyatkozást a NASA által közzétett térképen is megtekinthetjük [48] 
(Jobb felső, piros ív; a sárga nyíl és fett i.sz. 234 Jun 14 kiemelő kiegészítés a szerzőtől.)  

Source and Acknowledgment: "Eclipse Predictions by Fred Espenak (NASA's GSFC)" 
 

 
Az Augustus császár halálát előre jelző napfogyatkozás Nolaból nézve, Stellarium „fotón”. 
 

 

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEatlas/SEatlas1/SEatlas0221.GIF
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11 Jézus Krisztus megfeszítésének új dátuma 
 

Transzformáljuk előre Pilatus hivatali éveit 220 évvel!  
E szerint i.sz. 26-ból i.sz. 246 lesz, i.sz. 36-ból pedig i.sz. 256.  
A kutatók szerint Pilatus hivatali évei az első évének az elejétől az utolsó évének a végéig 

tartottak.  
Az i.sz. 246- 256 intervallumban csak az i.sz. 256 évben esik Nisan 14 péntekre.  
 

Jézus Krisztus megfeszítésének legvalószínűbb új dátuma ezért tehát:   
 
Julián i.sz. 256, március 28. 
 
Ez a dátum megfelel a zsidó naptár szerinti 4016 Nisan 14, péntek napnak. 
 
Jézust a fentiek alapján, kevéssel 42. születésnapja után, 43. életévében feszítették 

meg.  
Ez is elfogadható adat, mert nem mond ellent néhány apokrif evangéliumnak. 

Észrevehető, hogy az i.sz. 256 év, 220 évvel vissza-transzformálva, i.sz. 36-ra esik. 
Pontosan: i.sz. 36 márc. 30; 3796 Nisan 14 péntekre.  

Az i.sz. 36 korábban is felmerült Jézus megfeszítésének lehetséges évei között.  
Az i.sz. 256 év márc. 28.-án éjjel Jeruzsálemből jól látható telihold volt. Ezen a napon valóban 
volt teljes holdfogyatkozás is. A Delta T ma elfogadott értéke mellett ez Jeruzsálemből nem 
volt látható. Ha a Delta T értéke akkoriban nulla közeli érték lett volna, ahogyan az utóbbi 400 
év mérései szerint is nulla közeli érték, akkor sem lett volna látható ez a holdfogyatkozás 
Jeruzsálemből.  

Ezt úgy is mondhatnánk, hogy a hamisítás során Jézus megfeszítésének évét, i.sz. 256-
ról 223 évvel tolták vissza i.sz. 33-ra, amely évszám eddig sem volt biztos.  

  
Három evangélium szerint Jézus megfeszítése után, délután. telihold és hosszan tartó 

elsötétedés [49] is volt. Napfogyatkozás nem lehetett, mert az fizikailag csak újholdkor 
lehetséges és csak néhány percig tarthat. Az i.sz. 36. évben, Jeruzsálemben telihold volt ugyan, 
de nem volt holdfogyatkozás a Nisan 14 péntekhez közeli időpontban sem.  

Felmerül a lehetőség, hogy azért is tették a kutatók Jézus megfeszítése dátumát inkább 
i.sz. 33 ápr. 3.- ára, 3793 Nisan 14, péntekre, mert elsötétedést kerestek. Ekkor valóban telihold 
és szabad szemmel Jeruzsálemből valószínűleg nem látható, részleges hold-fogyatkozás is volt, 
a Delta T (ΔT) ma elfogadott értékei szerint.  

A szakirodalom alapján esetleg valamilyen más természeti jelenség, pl. porfelhő vagy 
távoli vulkáni koromfelhő okozott elsötétedést. Avagy téves, ill. hamis lehet ez a legenda.  

A hamisítás során, 220 évvel visszaszámolva, esetleg tévesen úgy számolhatták ki, hogy 
i.sz. 33 ápr. 3.-án Jeruzsálemből is jól látható volt a holdfogyatkozás. Adódott a lehetőség, hogy 
220 év helyett 223 évvel transzformálják vissza a keresztre feszítés évét, ez egy további lépés 
lehetett az utókor eredményes összezavarására. Az i.sz. 33-as évből nehezebb vissza-fejteni az 
eredeti, i.sz. 256 évet, miután minden mást 220 évvel csúsztattak vissza.   

 
Az i.sz. 33-as és az i.sz. 256-os holdfogyatkozásokat Fred Espenak, NASA szakértő 

alábbi, térképre vetített számítása mutatja: [50] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crucifixion_darkness
https://www.eclipsewise.com/lunar/LEprime/0201-0300/LE0256Mar28Tprime.html
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Source and Acknowledgment: "Eclipse Predictions by Fred Espenak, www.EclipseWisecom" 
Jól látszik, hogy egyik holdfogyatkozás sem volt Jeruzsálemből látható. 
 
Összefoglalva: 

Ma elfogadott adatok; Jézus megfeszítésének jelenlegi adatai: No. 1:  
Dátum: i.sz. 33, ápr. 3 (3793 Nisan 14, péntek) (223 évvel transzformálva)  
Telihold: i.sz. 33, ápr. 3; 100% 
Holdfogyatkozás: Jeruzsálemből esetleg gyengén látható holdfogyatkozás volt  

Ma félig-elfogadott adatok, No. 2: 
(Feltehetően a hiányzó holdfogyatkozás miatt félig-elfogadott.) 
Dátum: i.sz. 36, márc. 30 (3796 Nisan 14, péntek) (220 évvel transzformálva)  
Telihold: i.sz. 36, márc. 30; 100%    
Holdfogyatkozás: Nem volt holdfogyatkozás a közelében sem. 

Visszaszámolt új adatok; Jézus megfeszítésének új adatai: 
Dátum: i.sz. 256 márc. 28. (4016 Nisan 14, péntek) 
Teliholdfelkelte: i.sz. 256 márc. 28. 18:30 UT+2; LT Jeruzsálem; 100%  
Holdfogyatkozás: i.sz. 256 márc. 28. 13:21 UT; Jeruzsálemből nem látszott 
Tekintsük meg ezt a teliholdfelkeltét az alábbi „Stellarium” „fotón”.  
A kép Jézus megfeszítésének napján, i.sz. 256, március 28.-án készült, Jeruzsálemből 

megfigyelve; napnyugta után cca. 30 perccel: 

Teliholdfelkelte Jeruzsálemben, i.sz. 256 márc. 28.-án, zónaidő szerint 18:12-kor. (Stellarium) 
 
Megjegyzem: i.sz. 256. 03.28.-án, mínusz 9000 sec ΔT érték feltételezésével, Jeruzsálemből, 
holdfelkeltekor, látszott volna a fenti holdfogyatkozás. Természetesen ez a nagy negatív ΔT 
érték, mai tudásunk szerint valószínűtlen.  

Ennyivel aligha lehet téves a ΔT visszamenőleges interpolációja. 

http://www.eclipsewisecom/
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12 Szent Márk éveinek újra-számítása és a kopt egyház alapítása.  

 
Szent Márk a saját evangéliuma szerint még gyermek volt Jézus megfeszítésekor, tehát 

pl. 14 éves lehetett. Ez esetben Márk születési éve i.sz. 242-re esik, mert logikusan együtt 
mozog Jézus megfeszítésének i.sz. 256-os évével. Tehát Márk a kopt egyház alapításakor, 
i.sz. 284-ben mintegy 42 éves lehetett, ez reálisnak látszó életkor.  

Igaz lehet a kopt legenda, hogy a kopt egyházat Szent Márk alapította, [51] de ez 
i.sz. 284-ben történt. 

Ha Márk valóban az i.sz. 68-nak megfelelő évben halt mártírhalált, akkor halálának új 
éve i.sz. 288, tehát 4 évvel élte túl a kopt egyház általa történt, i.sz. 284 évi megalapítását.  

Márk azonban evangéliumában múlt időben beszél a jeruzsálemi templom ma i.sz. 70-re 
tett lerombolásáról, ezért talán inkább i.sz. 72 évben, 50 éves korában szenvedett mártírhalált 
Alexandriában, ami i.sz. 292-nek felel meg.  

Amennyiben Márk születési vagy elhalálozási éve néhány évvel eltérne attól, ahogyan 
most kiszámoltuk, az nem érinti a többi számításunkat. 

Számításunk lényege Márkkal kapcsolatban az a megfigyelés, hogy a Kopt egyház, 
a Mártír(ok) egyháza nem Diocletianus mártírjaira emlékezik.  

Dicletianus nem i.sz. 284-ben, hanem 220 évvel később, i.sz. 504-ben került trónra! 
A Kopt egyház Nero császár (ma i.sz. 64 évre tett) valójában i.sz. 284 évre eső, kegyetlen 
vérengzésének mártírjaira emlékezik! Elsősorban Szent Péterre, és Szent Pálra, akiket 
Néró császár, mai ismereteink szerint az i.sz. 64. év őszén végezett ki. (64+220=284) 

A kopt egyház még a római korban, i.sz. 451-ben, a fenti hipotézisünk szerint i.sz. 671. 
évben, elkülönült a római egyháztól, majd évszázadokig nem működtek együtt. Egyiptom már 
a 7. század első felében arab/iszlám fennhatóság alá került. Ezért, ha a mi időszámításunkat ezt 
követően elrontották, az biztosan nem érintette a kopt időszámítást!  

Kimondható, hogy a kopt időszámítás a miénktől független, nincs elrontva és a Szent 
Márk által alapított kopt egyház története valóban az i.sz. 284. évben kezdődik.  

A Kopt 1 év fix, referencia év a történelemben. 
 
13 Az I. niceai zsinat új, i.sz. 545 kontra i.sz. 325 évének vizsgálata 

 
A niceai zsinat új, 220 évvel hozzánk közelebb transzformált, új éve: i.sz. 545.  

A niceai zsinat naptárral kapcsolatos ügyeiről csak annyit tudunk biztosan, hogy: 
„Az akkori pápa, I. Leó, az alexandriai püspökhöz írt levelében megbízza azt a naptár 
kérdéseinek kidolgozásával” [19]5 

A ma elfogadott i.sz. 325 évben a VEQ időpontja márc. 20; 13:50-re esik. Olyan időszak 
ez, amikor a VEQ 4 évből 3-ban márc. 20-ra, 1 évben pedig márc. 21-re esett. A szökőév előtti 
években márc. 21.-ére esett még a VEQ, de a szökőévek mindig visszaugratták március 20.-
ára, ahol 3 éven át megmaradt. Tehát ha valóban akkor lett volna a zsinat, akkor látszott volna 
ugyan a Julián naptár hibája, de nem lett volna nagyon zavaró. 

Az i.sz. 545. évben a VEQ már visszatolódott márc. 18; 20:29-re.  
A VEQ ebben az időszakban 2 évenként, felváltva márc. 18.-ra vagy 19.-ére esett. Ez már 

nagyon zavaró volt, ezért a húsvétszámítás szempontjából be kellett avatkozni.  
Nyilvánvalóan azért rögzítették a zsinat hatására akkor vagy valamivel később a VEQ 

dátumát a húsvétszámítás szempontjából, rendeletileg márc. 21.-ére, mert látták, hogy a 
tavaszpont a naptárban visszacsúszott. Ez a döntés azt is mutatja, hogy pontosan tudták, mi 
szerint a VEQ helyes dátuma a Julian naptár szerint eredetileg március 21. napja volt! 
Akkor még nem gondoltak naptárreformra, ez a megoldás sokkal egyszerűbb volt. 

 

http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2013/02/2005_1_2_egedi.pdf
https://www.csillagaszat.hu/csilltort/egyetemes-csillagaszattortenet/egyetemes-naptartortenet-es-kronologia/hogyan-jott-letre-jelenlegi-naptarunk/
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14 Az 1582 évi Gergely naptárreform: a „Gergely dilemma” megoldása 

 
XIII. Gergely pápa pontosan tudhatta, hogy Augustus császár valójában 220 évvel hozzá 

közelebb, i.sz. 228 évtől kezdődően állította helyre a Julián naptárt és i.sz. 234. évben hunyt el. 
A jeles napfogyatkozás időpontja ismert volt, akkor még biztosan jól működött a Julian naptár. 

Ennek ismeretében XIII. Gergely pápának i.sz. 1582-ben nem Caesarig visszaszámolva, 
tehát nem 1582+44=1626, hanem csupán az Augustus császár halálának évéig visszaszámolva, 
1582-234=1348 eltelt Julián év által okozott VEQ-visszalépést kellett korrigálnia. A valóban 
eltelt 1348 év 10,517 nap (1348:128,1722=10,517) kihagyását igényelte volna. Még ha kerek 
128 évvel számoltak is: (1348:128= 10,53), az eltérés minimális. 

Gergely pápa azért választotta a 10 nap eltörlését 1582 őszén, mert 1582-re a tavaszi 
napéjegyenlőség időpontja már Julián március 11. hajnalára (0:48) tolódott vissza. Az ezt 
megelőző években, 2 évente, felváltva márc. 10.-re v. 11.-re esett a VEQ.  

Ha akkor Gergely pápa 11 napot törölt volna el, túlkompenzálta volna a VEQ dátumát 
1583 márc. 22-re. Gergely a 10 nap eltörlésével viszont alul-kompenzált.  

Gergely azt sajnos nem vette figyelembe, hogy a közelgő i.sz. 1600-ban nem fog 
kimaradni a VEQ-et visszaléptető szökőév, ezért az 1600-as évek elejétől már sok éven át márc. 
20.-ra, sőt néha márc. 19.-re esett a VEQ. Ugyanezen alul-kompenzálás miatt esik a VEQ a 21. 
század közepétől ismét, többször is majd március 19.-ére. 
 
15 A 220 év betoldásának néhány fontos történelmi hatása  
 

Amikor a Nyugatrómai Birodalom elbukott, nem állhatott meg az élet, nem süllyedt 
minden „sötét középkorba”! Ellenkezőleg, a hatalmi vákuumban új erők, új gondolatok jutottak 
szerephez. A korábban leigázott népek helyi vezetői kisebb-nagyobb új hatalmi központokat 
hoztak létre. A nagy birodalmak bukása után ez így szokott történni. (Pl. Szovjetunió). A 
felhalmozott tudás az építészet, technika, művészetek, irodalom terén nem mennek át „sötét 
semmit-tevésbe”, sokkal inkább új lendületet kapnak. A középkor eleje azért tűnhet kulturálisan 
sötétnek, mert nem lehetett mindenre kiterjedően hamisítani az időrést! Kitalált 
uralkodókat, pápákat könnyű „beiktatni”, korábbi csaták leírását fiktív, másik helyszínnel és 
hadvezérrel „újra írni”, de a sokáig hiányzó emberi műveket, alkotásokat lehetetlen 
bepótolni! Már pedig emberi alkotások leleteiben komoly hiány, sokak szerint szünet 
mutatkozik… A sötétség csupán abban az értelemben nyilvánult meg, hogy nem volt erős 
államszervezet és a számos, új regionális központ belső és egymás elleni küzdelme a hatalomért 
hosszan tartó, zűrzavaros gazdasági állapotokat eredményezett. 

Amennyiben valóban visszatolták Jézus korát 220 évvel, annak számos kihatása volt 
illetve lenne mai történelmi világképünkre. Ezek közül itt csupán egyet emelnék ki:  

Milyen gondolatmenettel egyeztethető össze az iszlám naptár a fenti elmélettel?  
Az iszlám naptár alapja a holdhónap, ezért a miénknél kicsit rövidebb éveket használ. 

Kezdőnapja i.sz. 622, július 16. Ez az időpont biztosnak tekinthető pont a történelemben.  
Az iszlám naptár szintén a miénktől független, párhuzamos időszámítás. A két 

naptárt évszázadokkal a mi mai naptárunk bevezetése után szinkronizálták egymással, 
ezért a mi naptárunk esetleges, fentiek szerinti elrontása nem érintette az iszlám 
időszámítást. Ismert tény, hogy Mohammed (elhunyt i.sz. 632.-ben) és utódai mintegy 80 
év alatt Indiától, Egyiptomon, Észak-Afrikán és Ibérián át, egészen a mai Délfrancia-
országig (Narbonne) terjedő hatalmas „muszlim vallás-birodalmat” alakítottak ki. Az 
iszlám naptárt viszont csak ezt követően, Mohammedig visszatekintve, a mi naptárunk 
elrontásának ideje környékén alkották meg és csupán még sokkal később szinkronizálták 
a mi téves, akkor már meglévő időszámításunkkal. 
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Ma úgy tudjuk, hogy ezek a területszerző és iszlám-terjesztő háborúk a Nyugatrómai 

Birodalom bukása (i.sz. 476) után cca. 155 évvel kezdődtek.  
Amennyiben a 220 év betoldásának fenti hipotézise megállja a helyét, akkor az 

iszlám területfoglalások cca. 65 évvel a Nyugat-római Birodalom bukása (amelynek új éve 
i.sz. 696) előtt kezdődtek el, és nyilván hozzájárultak Róma bukáshoz. 

A muszlimok elfoglalták az Újperzsa Birodalmat és attól északra, az Aral-tó környékét, 
a Szkíta-Hun birodalom egy részét is, valamint a korábbi Pártusország Kaukázustól délre fekvő 
területeit. Az itt élő vegyes népek egy része behódolt az iszlámnak, a keletiek közül sokan 
azonban a Kaszpi-tengertől észak-nyugatra illetve a déliek a Kaukázus völgyein át északra, 
majd mindkét ember-tömeg, egyesülve nyugat felé vonult. Így alakult ki Attila haderővel 
összetartott, sok-nemzetiségű és talán részben ezért, rövid életű birodalma.  

Ez azt jelenthetné, hogy a Földközi Tenger medencéjében az iszlám hadseregek, 
Európa északabbra fekvő részein pedig Attila hun seregei közel egyidőben, a 7. század 
közepén és az után szorították harapófogóba a Nyugatrómai Birodalmat.   

A naptárhamisítók pedig láthatóan nem számoltak azzal, hogy a Szt. Márkról, mint 
egyházalapítóról szóló kopt legenda és maga a kopt egyház hosszú távon túléli Egyiptom  
–arabok, ill. iszlám általi–, meghódítását, ami a hamisítás vélhető éve, a 8. század eleje 
előtt, már a 7. század első felében megtörtént. 

Utolsóként említve hagytam a számunkra, magyarok számára legérdekesebb és fontos 
következtetést. 

A magyar krónikák szerint az Árpád-házi, honfoglaló uralkodó család Attila közvetlen 
leszármazottja. Közismert, hogy Árpád „honfoglalói” éppen arra hivatkoztak, hogy ők 
csupán „visszatértek Attila örökébe”. (Árpádék „Attila leszármazottjainak” nevezték 
magukat, a „honfoglalás” utólag kierőltetett, utólag bevezetetett szóhasználat.) 

Attila családfáját (az egyeneságit) többé-kevésbé ismerni véljük, „csupán” az a gond, 
hogy az ismertnek tekintett 8 generáció számára túlságosan hosszú a jelenleg történelmileg 
elfogadott, eltelt időszak. (845-410=435 év, 54-55 év lenne egy-egy apa-fiú generáció-év-
távolság időtartama.)  

Abban az esetben, ha a teljes évtávolság valóban kevesebb lenne 220 évvel, akkor az 
egyenesági családfa a következők szerint alakulna: 

Attila mai felfogás szerint i.sz. 410 körül született és i.sz. 453-ban hunyt el. 
A római kort és Attila ahhoz kapcsolódó élettörténetét a mai korunkhoz 220 évvel közelebb 
húzva, Attila utódainak életévei, jó közelítéssel a következők: 
 

Attila szül.(630); (410+220= 630), halála 673 (453+220=673);  
Irnik/Ernák/Csaba (660) Legkisebb fiú, Attila pl. 30 éves lehetett 

Kovrát/Kuvrat/Hovratu (687) (avar uralkodó, itt maradt unoka) 
Kuber/Küber/Kuver/Csaba (714); Kovrát negyedik fia  

Ed (741);    
Ügek (767);   -818 után halt meg  

Előd-Levedi (793);   
Álmos; (819-895) 

Árpád (845-907).   
Piros szín jelöli a ma ismert adatokat. 
Kék szín jelöli a generációk között átlagosan eltelt, 27 évvel számolt születési éveket, 

220 év előre-tolással, amely előre tolás visszatolja a helyére a történelmet.  
Attila és Árpád között eltelt 8 generáció, 27 generáció-évvel számolva, 8*27=216 év,  

A fentiekből kiadódó Attila-Árpád évtávolság: 845-630=215 év. 
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Mivel csupán átlagos generáció-évtávolságokkal számoltunk, ez jól megfelel a 220 év 
betoldásának. 

Megállja a helyét az időben az Attila-Árpád családfa, helyesek lehetnek a magyar 
krónikák fontos alap-adatai! (Természetesen ez nem zárja ki Szekeres Sándor azon meg-
állapítását, hogy a krónikák bizonyos évszámokat a pártus időszámítás szerint datáltak.) 

Az avarok pedig Attila népének maradéka lehetett a Kárpát-medencében, ahogyan 
László Gyula régészprofesszor is feltételezte a „Kettős honfoglalás” c. művében… 
(Pontosabban László Gyula azt feltételezte, hogy az avarok 670 körül, mint „griffes-indás” 
jelrendszerű, „el(s)ő-magyarok” már elfoglalták a Kárpát-medencét.  

Ez csupán annyiban módosul, hogy tkp. Attila foglalta el a Kárpát-medencét és a 673. 
évben bekövetkezett hirtelen halála után itt maradtak a hunok, akiket utólag átneveztek 
avaroknak. Feltehetően azért nevezték át Attila maradék népét avaroknak, hogy legyen egy 
„látszólag új, másik” nép, amely ellen látszólagos, soha meg nem történt „győztes” csatákat 
lehetett röviddel később a Karolingoknak (Kis Pipin, majd fia, Nagy Károly, majd az ő fia, 
Pipin), pápai felkérésre és áldással vívnia… )  
 
16 Milyen lényeges pontokban tér el a 220 fiktív év hipotézise a korábbi elméletektől? 

 
• Fenti hipotézis a csillagászati ciklusidők alapján vizsgálja, hogy milyen hosszú 

fiktív történelmi időszakot lehetett (volna) nehezen észrevehető módon betoldani. 
• Magyarázatot ad Jézus korának (kezdve Julius Caesar-tól) jelenleg pontatlannak, 

problémásnak látszó csillagászati illeszkedéseire. 
• Egyszerűen, (Occam borotvája) egységesen, 220 éves transzformációval adódnak 

ki a láncolt adatsort alkotó történelmi események új csillagászati adatai, dátumai. 
• Nem csupán 220 év 8. századi, visszamenőleges betoldásában, de cca. ugyanennyi, 

ókori év „összezsugorításában” is gondolkodik. Ez magyarázatot ad arra, hogy 
miért nem romlott el a miénkkel együtt pl. a miénknél korábbi szeleukida, a 
miénkhez Jézus miatt kapcsolódó kopt, továbbá a későbbi, iszlám időszámítás.  
Tisztában vagyok azzal, hogy mindezen csillagászati illeszkedések lehetnek a 
véletlen (periodikus illeszkedés) szeszélyes játékai is és csupán javaslom számos 
további történelmi adat csillagászati illeszkedésének tudományos újra-vizsgálatát! 

 
Epilógus  

 
A fenti csillagászati adatok elismert intézmények (pl. NASA) és szakemberek meg-

bízható számítógépi programjaiból származnak, amelyek már figyelembe veszik a tudomány 
legutóbbi eredményeit a Föld egyenetlen forgási sebességére vonatkozóan.  

A hivatkozott programok a régmúltra vonatkozó ΔT értékeket Morrison and Stephenson 
2004-ben publikált tudományos értekezése, vagy későbbi, ettől csak alig eltérő ΔT számítások 
alapján vették figyelembe. 

Feltéve, hogy a ΔT régi időkre kiszámított értékei nem lennének pontosak, és/vagy 
bizonyos események időbeli távolságának 220 évvel való csökkenése miatt kissé változnának, 
akkor is csupán az óra-perc értékek változnának, a lényeg érvényben maradna. 

Itt jegyzem meg, hogy a ritka napfogyatkozások megfigyelésének időpontja alig érzékeny 
a Delta T értékére, a gyakoribb holdfogyatkozások megfigyelhetőségi helye viszont érzékenyen 
reagál a Delta T különböző értékeire, amint arra már a 11. fejezetben utaltam.  

  
 

Valószínűnek tartom, hogy Béda –fiktív húsvéttáblák szerkesztésével–, betoldott a saját 
életévei elé 200 fiktív évet; 200 évvel önmaga elé helyezte kortársát (vagy talán kitalált 
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kortársát?), Exiguus-t. Ezt követően Exiguus új éve elé betoldott további 20 évet, így Jézus 
valódi születési évétől Exiguus 20 évvel és Béda 220 évvel eltávolodott. Majd Exiguus 7 év 
„tévedése”, 7 évvel csökkentette Exiguus ill. Béda látszólagos évtávolságát Jézus új, 
látszólagos születési évétől, AD1-től. A valódi, történelmi adatokhoz képest történt 7 év 
”tévedés” tulajdonképpen Jézus életéveit rövidítette le, mert csupán Jézus születési évét tette 7 
évvel későbbre. Amint láttuk, Jézust nem élete 33., hanem 43. évében feszítették meg; a +3 év 
abból adódik ki, hogy mostanáig 3 évvel korábbra, i.sz. 33 alias i.sz. 253 évre tették Jézus 
megfeszítésének évét, i.sz. 36 alias i.sz. 256 helyett. A 7 év „tévedés” a valódi és a rontott 
történelmi évek 220 évnyi távolságát természetesen nem befolyásolja, de „kicsit eldugja” a 
betoldást, hiszen AD1-hez képest 213 évnek láttatja a 220 évet, ami nehezíti a visszafejtést.  

Fenti számításaink összefoglalásához jelöljük Jézus valódinak tekintett születési évét 
AJ1-el, Exiguus ehhez képest 7 évvel kisebb évszámait pedig AJEX-el. Ezzel a jelöléssel az 
AJ1 év helye a mai időszámítási rendszerünkben az i.sz. 214 év. (lásd Függelék) 

Úgy vélem, hogy a miért, mikor, ki és hogyan rontott időszámítást kérdések mindaddig 
nem lényegesek, ameddig a szakértők nem elemezték alaposan és nem bizonyították be,   
–amennyiben tudományosan bizonyítható–, a 220 év fiktív történelem betoldását, annak 
hatását, számos, további történelmi eseményre, történelmünk egészére vonatkozóan is.  

  
Tisztán látom, hogy a fenti fejtegetés nem elégséges bizonyíték időszámításunk 

elrontására, meghamisítására. Írásom legfeljebb amatőr gondolatébresztő, merész hozzá-
értőknek. Ezért, új hipotézisem kapcsán csupán a következőt állítom:  

A 220 fiktív év betoldásának jelen hipotézise alapján fent kiszámolt dátumok, a 
„csillagok szerint” jobban illeszkednek a korai történelmi szövegekhez, legendákhoz és az 
evangéliumokhoz, mint a jelenlegi, tudományosan elfogadott dátumok! 

  
Természetesen nem várom, hogy a történelem és a kronológia szaktekintélyei késznek 

mutatkoznak megvizsgálni, mi több elfogadni elméletemet. Tudatában vagyok annak, hogy 
nem tudományos értekezést írtam és az érintett tudomány-területeken „kívülálló” vagyok. 

 Ugyanakkor a csillagászati adataimat az elfogadott tudományos eredményekből 
merítettem, majd szokatlan módon foglaltam rendszerbe. Éppen ezért él bennem a halovány 
remény, hogy a tudomány képviselői közül valaki majd veszi a fáradtságot és érvekkel 
alátámasztva mutatja meg, miért helytelen a fentiekben vázolt, valóságos elemekből, mozaik-
lapkákból, összerakott, de az eddigitől mégis eltérő, új mozaikkép?  

Avagy netán miért helyes? 
 
„Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rendszer.” (Shakespeare: Hamlet) [52]  
 
Bizakodjunk, hogy: „…nincs elrejtve semmi, amire fény ne derülne, és nincs titok, 

amely nyilvánosságra ne jutna.” [Márk 4.22.] [53] 
 
Ennek jegyében ajánlom soraimat a tisztelt olvasónak és alázattal várom bárkinek a 

véleményét. Kitüntetetten értékelném a szakértelemmel megalapozott ellenvetéseket.  
 
 
Lohonyai Miklós Mihály 
villamosmérnök, digitális rendszertechnika szakmérnök 
Az elmélet született: Szentendre, 2017, szeptember 30.  
Függelék: Az IDŐOPERÁCIÓ összefoglaló táblázata

https://hu.wikiquote.org/wiki/William_Shakespeare
http://szentiras.hu/SZIT/Mk4,22
http://szentiras.hu/SZIT/Mk4,22
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Jézus valódi születési évéhez képest a Kopt időszámítás (Anno Kopt AC oszlop) 70 évvel később indult.  
Exiguus 7 év tévedése miatt ez a 70 év ma (AD1-hez képest) 63 évnek látszik: AJ 71= AJEX 64 (AJEX=AJ-7)  
Diocletianus AD*1 éve valójában 220 évvel az AC1= i.sz. 284 év után volt, ami megfelel i.sz. 504-nek. (AD oszlop) 
Az AC 1 év AJEX 64 évre esik az AJEX  oszlopban és 220 évvel későbbre,  i.sz. 284 évre esik a jobb oldali, (rontott) Mai i.sz. oszlopban.  
A jobb oldali, Mai i.sz. oszlopban látszik, hogy a mai időszámításunk: az i.sz. 505-ig terjedő, 220 évvel visszatolt, de 7 évvel előre „eltévesztett” 
AJEX évekből, a betoldott, 220 fiktív évből; és az ezt követő, 220 évvel megnövelt évszámú, hozzánk közelebbi évekből tevődik össze.  
A Visszaszámolt mai i.sz. oszlop azt mutatja, hogy időszámításunk szerint melyik évre estek az egyes történelmi események valójában. 
A táblázat feltételezi, hogy a naptárrontás i.sz. 725 évben történt, de könnyen átszerkeszthető más, lehetséges, ehhez közeli év esetére is. 
A táblázat önkiszámoló, csak az eltelt éveket kellett a baloldalon és a fiktív éveknél beírni, az évszámok kiadódtak. 
 
Lohonyai Miklós Mihály 
Szentendre, 2017, szeptember 30.  

IDŐ OPE RÁCIÓ   © LOHONYAI Miklós Mihály; Szentendre, 2017 szeptember 30.

Vissza Mai időszalag 220 fiktív évvel
Valódi Valódi FIX Anno Exiguus számolt Eltelt Átnevezték (Beda?) az eredeti 
elte lt Anno Anno Diocle év AJ AJ mai i.sz. évek AJEX 505 évet AD 725-re, 

évek Jesu Kopt tiani AJ-7 +20 +220 AJ+213 220 ezzel betoldottak 220 fiktív évet Mai
ESEMÉNYEK AJ AC AD* AJEX AJ1T AJ2T AD fiktív ESEMÉNYEK i .sz .

436 Jelen év 1805 1735 1515 1798 1825 2025 2018 436 Jelen év 2018
857 XIII. Gergely naptárreformjának éve 1369 1299 1079 1362 1389 1589 1582 857 XIII. Gergely naptárreformjának éve 1582
29 Bede és Exiguus eredeti éve 512 442 222 505 532 732 725 200 Bede jelenlegi éve: eredeti + 220 725
23 Nyugatrómai Birodalom bukásának éve 483 413 193 476 503 703 696 20 Exiguus jelenlegi éve: eredeti + 20 525
16 Attila halálának éve 460 390 170 453 480 680 673 29 Bede és Exiguus eredeti éve 505

153 Alexandriai Cirill húsvéttábla 1. éve 444 374 154 437 464 664 657 23 Nyugatrómai Birodalom bukásának éve 476
212 Diocletianus 1. éve 291 221 1 284 311 511 504 16 Attila halálának éve 453

8 Szt. Mark halálának éve (50 éves) 79 9 72 99 299 292 153 Alexandriai Cirill húsvéttábla 1. éve 437
28 Kopt egyházalapítás éve (Mark 42 éves) 71 1 64 91 291 284 212 Diocletianus 1. éve 284
14 Jesus megfeszítésének éve (43. évében) 43 36 63 263 256 8 Szt. Mark halálának éve (50 éves) 72
21 Szt. Mark valószínű születési éve 29 22 49 249 242 28 Kopt egyházalapítás éve (Mark 42 éves) 64
7 Jesus 7 évvel "eltévesztett" születési éve 8 1 28 228 221 14 Jesus megfeszítésének éve (43. évében) 36
0 Jesus valódi születési éve 1 -6 21 221 214 21 Szt. Mark valószínű születési éve 22

20 Az AJ oszlop mutatja, hogy Jézus valódi születési éve 1 201 7 Jesus 7 évvel "eltévesztett" születési éve 1
200 szerint 2018. évben AD 1805 = i .sz  1805 évet kellene írnunk. 1 0 Jesus valódi születési éve i .e . 7

Eredeti Transzformált
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