
  
 

 
 

 
 

 
 

 VÀZLAT > kiegészìtés ld. Internet                        1     
 
Capitoliumi farkas, i.e. 5.sz etruszk, majd 15.sz 
i.e. 8.sz Ròma alapìtàsa>ab urbe condicta=auc.. 
Romulus megöli Remust, Ròma 1. kiràlya,  
paraszt naptàr >10 hònap, holdsarlò bejelentése 
>Calenda, holdtölte>IDUS,  màrcius (Mars)- 
december (10), hétfô=MondTag, Mars, …….. 
vasàrnap=SonnTag,  szerda>szlàv???> Csìk-
szereda????? 
i.e.153- januar (Janus)- juni (Juno), quintilis(5), 
sextilis(6), september(7)- december(10), 
lunaris(hold)- naptàr.

A tropikus èv: a Nap az évi làtszòlagos 
pàlyàjàn az Ekleptikàn a tavaszi 
napéjegyenlôség (TE>MEQ) pontjàtòl a TE 
pontig visszatér. A tavaszi (TE, màrc. 21) és 
az ôszi (ÖE, szept 23.) napéjegyenlôségek  
az egyenlìtô égi vetületének és az Ekleptikà-
nak a metszéspontjai. Az Ekleptika 
„sarokpontjai“ a nyàri (juni 21) és a téli 
(dec.22) napfordulò idôpontjai. 
 

Egyiptom i.e 8.sz. III Ptolemaios> szolàris(Nap)-
naptàr szökôévekkel>Kanopuszi Dekrét 
 
Az idô mèrésének problémài> semmi kerek 
matematikai összefüggés  
Nap> òra, nap, év 
Hold> a hét és a hònap   

A tropikus év hossza 365 nap és 5h 48`47`` 
az az 365,2422 középnap 
A naptàri év hossza (3x365+366)/4= 365,25 
középnap 
Az „égi naptàr“ 3 éven àt egy egy ~ ¼ 
nappal megelôzi a „földi naptàr“-t, majd a 
„szökônap“ beiktatàsàval a  „földi naptàr“ 
nem csak behozza a lemaradàst, de évi 
àtlagban ~11.43 perccel meg is elôzi azt. 
Ez az elôny 128.2 esztendô alatt 24 
òràra=1napra növekszik.  
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Diktàtor, fôpap, hadvezér, a ròmai naptàr/hold 
naptàr, évi ca. 11napos, ez idôtàjt màr összesen 
90 napos lemaradàssal a TE mögött, amit 
màrcius 25.én ünnepeltek. 
Egyiptomi hadjàrat> Kleopàtra + naptàr 
Szoszigénesz egyipt. csillagàsz>ùj naptàr 
Ròmànak, „az ünnepek kerüljenek vissza a 
helyükre és a naptàr sokàig jò legyen!“ 
auc.708 (i.e.46) 455 napos> a zürzavar éve 
auc.709 (i.e.45) 366 napos>szökôévvel és jan. 
1.-én ùjholddal indul (informàciò az utòkornak) 
Quintilis>Julius, 4 éventi szöktetés, „Ave Ceasar“ 

auc.710 (i.e.44), merénylet Ceasar ellen >“et tu 
Brute?“, polgàrhàborù Antonius><Brutus, 
Antonius Kleopàtràval>< Octavianus (actiumi 
csata) > Augustus Ceasar 
A naptàr 3 évenkénti szöktetése, stopp, i.sz. 8 
ismét ott, ahol Szoszigénesznél volt. 
Sextilis>Augustus, késôbbieknek màr nem siker. 
Napòra, obeliszk 30 m, ÖE bejelölésével= 
Augustus szülinapja, Béke Oltàr, Mausoleum 
Halàl: i.sz.14 aug.14. Nola>napfogyatkozàs 

Niceai Zsinat i.sz.325 (Nagy Konstantin 306-337) 
325+44=369/128~2.9 nap màr az „ègi naptàr“ 
lemaradàsa. Arius kiàtkozàsa és a hùsvét 
rögzìtése a naptàrba. Itt elôször jegyzik fel a TE 
idôpontjàt màrcius 21.-t.  Hùsvét  a TE-t követô 
holdtölte utàni vasàrnap!  
I.sz. rendszerek: Diokletianusi èra i.u.248-tòl, 
Spanyoléra, anno mundi éràk> Bizànc i.e 5508-
tòl, Zsidò i.e 3761-tôl, Arszakida/Pàrtus i.e 247- 
476 Odaker kifosztja Ròmàt>vége a központi 
i.sz.-nak. Keresztény i.sz. Dyonisus Exiguus> 
>Hùsvéttàblàzata>Anno Domini 1= auc.754= 
=i.sz.1,  III.Bonifàc>1300 szent év, vatikàni 
okmànyok 1431-tôl,  
1582-ben az „égi naptàr“ màr közel 11napos 
késésben van > XIII.Gergely Bullàja >  



Egyszerû kéziszàmìtàsokkal bizonyìthatòan a cézàri kor ~200 évvel közelebb kerül hozzànk.       3 
Gazdasàgi jelentòsége nincs. A nemlètezô idôket valakik feltöltötték nemlétezô tört. eseményekkel. 
Hivatalos àllàspont> az antik Ròmàban a tavaszi napfordulò ünnepe (TE) hagyomànyosan màrcius 
25.-én volt. A naptàr keletkezésénél vannak rendellenessàgek (anomàliàk).> ????????? 
 
Irodalom 

                                          
 
Heribert Illig német történészcsoport vezetôje „ A kitalàlt középkor“ ~2000, Econ Verlag 
EU 7.-9. sz.-i történelme kitalàlt, a „fantomkor“ >614-911 > 297 év, a korabeli dokumentumok eddig 
bizonyìtott 90%-a hamisitvàny, A Karoling kor nem létezett, Nagy Kàroly tèli Alpokon valò többszöri 
àtkelése, avar verés, stb.  Régészeti leletek; érmék, mûtàrgyak, épìtészeti alkotàsok  hiànya.  
Az Acheni Dòm ~i.sz. 800 (közèpen) épìitészeti megoldàsai koràt többszàz évvel megelôzik 
A bizànci nagy tömegû kronikaàtìràsok, az eredetik megsemmisìtése, a Hagia Sofia (szélén)  537-es 
csodàja utàn szàzadokig semmi.  
Az Islam ariànizmusbòl valò születése, az arab hòdìtàsok helyett > perzsa hòdìtàsok  
A fô hamisìtòk> VII.(biborbanszületett) Konstantin bizànci csàszàr 913-959  
                          III. Otto németròmai csàszàr 983-1002 > Nagy Kàroly kultusz 
                           II. Szilveszter pàpa 938-1003 > egyhàzi hatalom kiépìtése 
 

  
 

 

Szekeres Sàndor Ôsgesztàink >Anonymus: Gesta Hungarorum 
~1200, Kézai Simon: Gesta Hunnorum et Hungarorum ~1280,  Kàlti 
Màrk: Képes Krònika ~1358, eddig megmagyaràzhatatlan i.sz. adatai 
segìtségével keresi a fantomkort. Pàrtus/arszakida i.sz.>I.Arszak i.e. 
247 (urszag=orszàg születése>anno Domini), hun uralkodòréteg  
>hosszùhajù Merovingek (~450-750) = Frank birodalom, Krimhilda 
csatàja, Aladàr, Csaba. A ròmai egyhàz elfogadja a màr hasznàlatban 
lévô pàrtus i.sz.-t., az elejére teszi Krisztus születését (AD), szentesìti 
és ezzel lehetôséget teremt egy 247 éves fantomkorra.  
K.S.> Attila halàla i.sz. 700-247>453 = hiv. datum > XIII. Gergely 
>1629-247= 1382:128~10.8 nap, Hun és az avar kor egybe- 
csùszàsa, a „Honfoglalàs” story megszünése,  napfogyatkozàsok

Tòth Gyula A hivatalos törtönelmi eseményeket elemzi, szintén a 
krònikàkkal hasonlìtja össze>hun-avar- magyar- kazàr. Àrpàdék be-
jövetele >453+100=553>< hivatalos 896. A hun korszak eseményei-
nek ismétlôdése a 3.-a 8.sz.-ig màs màs szereplôkkel: 
III.sz. A hunok galliai hadjàratànak màsa, gòt résztvevôkkel 
IV.sz. A tetrachia (3 csàszàr) kora: Bonfini> 352 Attila galliai hadjàrata 
V.sz. A hivatalos hun korszak. Attila halàla 453 
VI.sz.Totila keleti gòt fejedelem>Attila hasonmàsa és tettei azonosak 
VII.sz. Kuber és Kovràt kora, onugor-bolgàr, avar, bizànci szereplôk  
VIII.sz. Kézai szerint 700-tòl a valòdi hun korszak 
Akàr 532 fantomév > Cyclus Solaris = 28 év x Cyclus Lunaris=19 év 
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 Hunnivàri Zoltàn mérnök, történész> matematika + logika, astronòmiai programok felhasznàlàsa,  
A fantomkor 880-1080,  a fô hamisìtòk mint Illignél 
Ha a hivatalos kronològia (1582+45) igaz lenne>a TE dàtuma> màrcius 23-ra szàmolhatò vissza 
Ha a  hivatalos ròmai TE dàtum màrcius 25 igaz lenne> + 2x128 év Ceasar elôtt 
 

   
 
A naptàr feladata, hogy az „égi” TE dàtuma „sokàig” egybeessen a „földi” naptàr TE dàtumàval. Ez a 
„sokàig”  intervallum az „égi” TE dàtuma èvi lemaradàsàbòl (11.43 perc) és a 4-éventi szöktetés 
matematikai összefüggésébôl szàmìthatò ki. Az abszolut dominàns intervallumban, ami 36 év, a 
szöktetési periodus mind a 4 évében összeesnek a dàtumok, az elôtte és utànalévòkben màr csak 3 
évben, aztàn màr csak 2-ben és végül màr csak egy évben a 4-bôl egyezik meg az égi és a földi TE 
datuma.  Ismerve az 1582/84-es év adatait ez a 244 éves intervallum elhelyezhetô az idôszallagon 
i.sz. 96-319 között . Szoszigénesz üzenetének segìtségével (szökôév, januàri ùj hold) és Augstus 
reformjàval (auc.761-tôl) beazonosìthatò az auc. 709-es esztendô= i.sz. 154 
 

                    
Az asztronomiai szàmìtàsokon kivül napfogyatkozàsokkal is bizonyìt > Augustus halàla>Nola i.sz.14 
aug.14.>154+44+14= i.sz. 212 aug.14. 

                      

A kezdô TE = màrcius 21> 
Szoszigénesz üzenete>szökôév kezdés> 
elôzô évi TE màrc. 20, januàr „Caledea”-ja 
Egyiptomi TE, a 82.nap a régi és az ùj 
naptàrban, Niceai Zsinat,   Augustus 
napòràja, XIII. Gergely bullàja 


