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„Így szólt az Úr: Álljatok
az utakra, és nézzetek
szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől,
melyik a jó út, és azon
járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti
lelketeknek!”
(Jeremiás, 6/16)
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Templomtájolás
és archeomágnesség
A középkori szakrális építmények alapításának és tájolásának rendje asztronómiai és liturgiai megközelítéssel nem fejthető meg. A
keletre tájolás egykori zsinati követelménye
és a védőszentek ünnepnapjai nem adnak
biztató támpontokat. Vajon azok a kutatók,
akik jelentőséget tulajdonítanak a szinte eltérő napkelte-irányokra való tájolásnak, nem
érzékelik, hogy a déli irány és az attól eltérő
szögek kitűzése olyan elemi művelet, amely
aligha indokolja bizonytalan természeti körülményektől függő napkelték, napnyugták
figyelgetését? A Nap kiszámíthatóságával az
állandóság más jelenségek időrendjének mé
rőeszköze volt.
A Nap az iránytű nélküli évezredekben egy
kozmikus méretű, mágneses mezőként még
nem azonosított jelenség fenntartójaként, a
nappalok-éjszakák rendjét kimérve kaphatott
időtagoló, metronóm szerepet. Az újkorban
felfedezett ciklikus mágneses tevékenységével együtt mára őt magát is a földmágnességjellemzőket befolyásoló, mért jelenségként
észleljük.
Az elmúlt évtizedekben több tanulmány is
megpróbálta kapcsolatba hozni a szakrális
építmények tájolását az építés idején érvényes
mágneses északi iránnyal. Az elemzések közös jellemzője az a feltételezés, hogy az irány
tű megjelenése előtt is létezett alkalmas
eszköz a mágneses északi irány mérésére. Így
lehetségesnek vélték a mágneses északi pó

lus földrajzi északtól való eltérésének irányára,
deklinációjára vagy a rá merőleges keletközeli
irányra történő építménytájolást.
A kutatók által vizsgált eseteknél azonban
ezt a feltételezést nem támasztják alá mérő
eszközleletek, és a szakrális hely tengelyiránya (vagy a rá merőleges irány) az építmények többségénél jelentősen eltért az egyidejű mágneses deklináció irányától. Akkor
is, ha az egykori deklináció, az archeomágne
ses deklinációértékeknél figyelembe vesszük
a középkori naptármódosítások következtében lehetséges évszázadbetoldások hatását.
A régészeti leletek jelenleg elfogadott kormeghatározásaiból eredő deklinációértékeknél korábbi időpontra jellemző értékre mó
dosulhatnak, a mágnes mező változásával
minden esetben együtt mozgó templomtájo
lás melletti érvek erejét azonban nem gyen
gítik meg.
Ha a szakrális építmények tájolása összefügg a földmágnesség változásával, akkor
létezniük kell olyan eszközöknek, amelyek
az ókori és kora középkori ábrázolások körében láthatók, illetve olyan függvényes szabályosságoknak, amelyek meghatározása kielégíti a tudományos követelményeket.
Az eszközök egyrészt a mágneses jelenség
érzékelését, másrészt annak feljegyzését
szolgálják. Az érzékelés bizonyos irányokban
és pontokban határozott akaratlan kéz-elmozdulásokkal valósul meg. (Kétségbeejtő,
mennyire lejáratott ez a kis mozdult az ún.
földsugárzásmérők hihetetlenül felületes
méregetései és az ún. vízérérzékelés kudar-

cait tudományosan igazoló szkeptikusok
minden hasonló érzékelési eljárást dehonesztáló„racionalitása” miatt.)
A legősibb eszköz a kőkorszaktól alkalmazott, magasba tartott baltaalakzat, pontosabb
megfigyelésre alkalmas az egyiptomi kultúrában a Széth-fejes nehezékkel felszerelt bot,
a kereszténységben a püspöki pásztorbot
(pastorale). Hasonló funkciójú és jellegű botok
a maja kultúrában is jelen voltak. Az egyiptomi uralkodók több hatalmi jelvénye az érzékelt, ismeretlen arculatú legfőbb istenségekkel való kapcsolat jelzője. Néhány eszközt
említsünk meg a teljesség igénye nélkül.
A legkorábbi egyiptomi időkből származik
az ekének nevezett, inkább szögmérő alakzat,
amely a szakrális helyek felszentelésénél kapott szerepet. A feljegyzés fontosságát jelzi
az egyiptomi szakrális helyek kitűzésénél
megjelenő Seshat, a geometria és az írás istennője, és a megfigyelő Thot, illetve Széth,
mindkettő feltűnően hegyes orral. Vannak
olyan ábrázolások, ahol a két egymást keresztező nyíllal és íjjal is megjelenített Neith
geodéziai kitűzésnél használt T alakzata osz
tásokkal ellátott „mérőlécet” tart. Ez elsősorban a megfigyelt, egymás felett kb. 25 cm-re
átfutó hálóvonalak feljegyzését segítette. A
nem teremtett, kozmikus szőttesként létező
Neith az irányok és a szövés istennője.

Hogyan érzékelték
a földmágneses mezőt
és annak fő komponenseit
az ó- és kora középkorban?
Kultúrák évezredeken át léteztek az elektromosság és a mágnesség természettudományos megértése nélkül, de azok térbeli-időbeli jellemzőinek, hatásainak gondos megfigyelésével. A rejtélyes, de folytonosan érzékelhető, a Föld felett és a mélyben is megfigyelhető jelenség tudatukban mindenhatóvá, örökkévalóvá, határtalanná formálódott.
Számos nagy ókori kultúra a mágnességet
ilyen, egymást keresztező, rugalmasan összefűző-kötöző jelenségként értelmezte, változásai forrásaként pedig értelmes létezőt, az
összes látható égi-földi teremtmény elsődleges létrehozóját-fenntartóját jelölte meg.
Az ókortól jelentőséget tulajdonítottak egy
láthatatlan – akkor még nem mágnesesnek

elképzelt – három főirányban és számos gyen
gébb, köztes irányban elágazó-fonódó jelenségnek. Érzékelték, hogy a három főirányban
ferdén fel-le futó „szálak” alaprajzi nézetben
háromszögekből kirakva, hatszögbe rendeződve, azok sarkain kereszteződnek egymás
felett, egymást nem érintve. A középeurópai
hitvilágban zoomorf megjelenítéssel a főirányokat és azok ismétlődéseit agancsok, a
gyengébb impulzusok sorát szárnyak jelezték.
A mesék háromágú fái, az ókori világ szinte
minden táján megjelenített életfák, a földi és
égi világ között kapcsolatot tartó, alul kígyós,
felül szárnyas lények, mitikus mesék szereplőjévé degradált tollas kígyók és más „kétéltűek” nem a fantázia szülöttei, hanem olyan
fizikai jelenségekre utalnak, amelyek természettudományos megismerésre várnak. A
Menóra és a Vénusz bolygó által „képviselt”
csillag alakzat egyazon, körülöttünk térbe
szőtt jelenség szigorúan szerkesztett, de rugal
masan változó kereszteződésének modellje.
A Föld körüli mágnesmezőnek az emberi
szellemi-lelki folyamatok erősítésében-blokkolásában játszott jelentősége világossá
válhat.
A mágnesmező-érzékelésnek a vallási mitológiákban megfogalmazott elsőbbsége
nem halványítja el az asztrális jelenségek, elsősorban a Nap jelentőségét. A Nap egykor 1. ábra • Fent: a legkorábbi,
asztronómiai metronómként működhetett. balta jellegű érzékelő eszköz
Jól látható, szokatlan viselkedést lényegében – hatalmi jelkép, lent: a rejtélyes
csak a napfogyatkozások kapcsán mutatott. egyiptomi istennő, Neith mint
Láthatatlan mágneses erőivel beleavatkozott „geodéziai eszköz” , fogazott
magasságmérőt tart.
a Föld kiszámíthatatlan mágneses erőjátékába, a három főirányban futó, folyton változó
földi mágneses mező szálsokaságának moz
gásába. A változásokban a Nap kettős szerepet játszik. Égi útjának geometriája az emberi élet és történelem egyenletesen ismétlődő
mozzanatait adja. Mágneses erőinek működése – ma már műszerekkel érzékelhetően – a
Föld kiszámíthatatlannak tűnő saját mágnességképét színezi.
Amikor Ekhnaton a Nap szerepét az Amonpapok ténykedésével szemben hangsúlyozta,
ez nem csupán hatalmi harcot jelentett. A
mágnesmező-érzékelés szem elől tévesztése
vagy megmaradása volt a tét. Az elfelejtés az
utóbbi néhány évszázadban véglegesnek
tűnő módon megtörtént, holott nehéz más
olyan egyetemes hatókörű jelenséget fellelnünk, amely az ember számára a vallások –
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ma mágneses jelenségként létező – mindenható-örökkévalóját kiismerhetetlenségével
együtt mégiscsak sejteni engedi.
Megfogalmazható az alábbi hipotézis:
A szakrális építmények alapítása helyén
és idején jellemző mágneses deklináció
alapján – a régészeti kormeghatározás
szempontjait is figyelembe véve – megfejt
hető a szakrális építmények keletkezési
ideje. Amennyiben az építési idő rekonstrukciója – ismert alapítási időkhöz is viszonyítottan – sikeres, jelentőséget kap a mágnességérzékelés kutatása és a múltbeli – természettudományos tekintetben alaptalan hiedelmeknek, dekorációknak vélt – kulturális teljesítmények újraértékelése.
A mágneses deklináció változása és az
2. ábra • Egyiptomi Széth bronz
építmények tájolásának változása közötti
Széth-fejes érzékelő pálcával, összefüggésnek a vizsgált korok összes
azon alul kígyófogó villával
esetére fenn kell állnia. Az összefüggésnek
függvényesnek kell lennie. Olyan természettudományosan értelmezhető jelenségen is
alapulhat, amelynek a vizsgálatára alkalmas
műszerek, mérőeszközök még nem állnak
rendelkezésünkre. Ilyen jelenség az élőlények,
köztük az ember olyan földmágnesség-érzékelése, amely során – az iránytűtől eltérően
– a mágnesmező hullámszerkezetének három
fő komponense és rezonánsaik egyenként
észlelhetők.
Az eltérő irányokban, magassá3. ábra • Püspöki pásztorbot feje
gokban,
ismétlődő
távolságokon megjelenő
– mint érzékelést segítő nehezék.
csomópontok,
kereszteződések
feltérképezA lassan ide-oda forduló„szertartó”
hetők.
fejnehéz botját a mágneses
mezőkomponens irányába
Az érzékelt komponensek fonatos-szálas
karjának akaratlan elmozdulása
sokaságának Föld körüli térbeli szerkezetét
berántja, illetve kifelé mozdítja.
az ember nemcsak érzékeli, de működését is
legsűrűbben észlelt elmozdító
képes értelmezni. Az érzékelőképesség és az
csomópontok sora jelöli ki a
abból eredő tájékozódó viselkedés az állatok
templomtájolás irányát.
széles körében ismert. Az emberi érzékelés
eszközeiről, a tapasztalatok tudatos érvényesüléséről képet adhatnak az iránytű nélküli
korok szertartás-ábrázolásai, de szöveges
utalások is.
Rátalálhatunk-e egy olyan többváltozós,
függvényes összefüggésre, amely az archeo
mágneses kormeghatározás jelenlegi adatait, grafikonjait összefüggésbe tudja hozni az
egykori szakrális építmények tájolásával?
Rátalálhatunk-e olyan archeomágneses ada
tok alapján, ahol a kormeghatározás gerincét
főként olyan régészeti leletek képezik, amelyek keletkezési idejét a tradicionális régészeti vizsgálódás eszköztárával fogalmazták
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meg?Támaszkodhatuk-e a tavak üledékeinek
és a lávaömléseknek a vizsgálatára alapozott
archeomágneses vizsgálódás adataira, tudva
azt, hogy a tájolás a minták utólagos helyzetváltozásával, átmegneseződésével és a rétegek keletkezési idejének bizonytalanságaival
terhelt? A régészeti faleletek évgyűrűetalonokra alapozott dendrokronológiai kormeghatározása során a meghatározások csak
szűkebb térségekre érvényesek, és a száraz
évek gyűrűinek összemosódása valamint a
mintázatismétlődés okozhat bizonytalanságot. A C14 és termolumineszcenciás eljárások
többek között átszámítási bizonytalanságokkal terheltek. Ha évre pontos a dendrokrono
lógiai kormeghatározás, akkor a régészeti
leleteknek és a levéltári iratok tömegének e
kormeghatározáshoz társítása okoz nehézséget.

Archeomágnesség- grafikonok
szakadásokkal

4. ábra • Egymás felett kereszteződő mágneses
komponensek. Irányok a terepen és – szaggatott
vonalakkal – a térben. Kapcsolódások a szomszédos függőleges csomópontsorhoz

Az elmúlt évtizedekben számos archeomág
neses grafikon készült az időszámítás előtti
évezredtől a közelmúltig terjedő idősávra. Az
európai országok archeomágneses vizsgálódásaiban eltérő idősávokban lelethiányos
szakaszok jelentek meg, ami arra utalhat,
hogy a régészeti kormeghatározásban szinte
országonként eltérő értelmezések lehetségesek. Túl azon, hogy a feltárásokban fellelt
anyag eleve nem alkothat hézagmentes régészeti emléksort. Érthető a törekvés arra,
hogy a lelethiányos idősávok felé kinyújtsák
a fellelt leletek keletkezési idősávjait. Az is
megtörténhet azonban, hogy a középkori
naptári időszámítás-váltás – egyes kutatók
szerint 200 évnyi – üres időszakába olyan tör
ténések nyúlnak bele (az eltérő időkben eltérő nevekkel történő ismétlődéseket sem kizárva), amelyek a történeti folyamatok, művészettörténeti, építéstörténeti események
körében elfogadhatatlan zavart okoznak. Ha
a római kori julián-naptárt felváltó Gergelynaptár közel kétszázzal megnövelte az évszámokat, de az ókori írott, bevésett időpontfel
jegyzések nem változtak, akkor keletkezett
egy idősáv, amelynek üresnek kellene lennie.

Ha lehetséges, hogy a hetediktől a tizedik szá
zadig tartó évek iratait évszázadokkal később
elégették és újak sorát készítették, akkor annak az archeomágneses adatok körében
látszania kell.
Amikor az archeomágneses jellemzők és
tradicionális régészeti kormeghatározásuk
grafikonjaira (lásd a következő oldalon) tekintünk, látjuk a nyers adatokra épített görbék
szakadásait, a feltűnően nagy, évszázados
mintahiányos réseket. Kizárhatjuk-e azt, hogy
a mai naptárrendszer megtartása mellett a
koraközépkori és ókori kormeghatározás ada
tait a jelenkorhoz kétszáz évvel (plusz-mínusz
néhány évvel) közelebb kell hoznunk? Az
időkorrekció szükségességét a maja-azték
naptári adatok és régészeti kormeghatározás
valamint az asztronómiai szempontok összevetése kapcsán meggyőzően mutatta be
Andreas Fuls (Fuls, 2003, Berlini Műszaki Egye
tem Geodéziai és Térinformatikai Intézet).
Számítása szerint a közép-amerikai civilizáció
ismert történéseinek 208 évvel később kellett
történnie annál, mint ahogyan azt korábban
gondolták. Vagyis az egyházi naptárátállítás
ott is kétszáz év meg nem történt eseményekkel kitöltött többletidőt vitt a történetírásba
és a régészeti kutatások körébe.
Az újradatált archeomágneses görbék és a
szakrális építmények tájolása közötti össze-

5–6. ábra • Szövésgeometria
Ramesseum (II. Ramszesz
halotti temploma) falán

7. ábra • Luxor, a fáraó „felszentelő
művelete” eke-alakzattal
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függések eszközt adhatnak a kormeghatáro- dások keretében meghatározhatjuk egykori
zási bizonytalanságok rendezésére. Nyilván tűzvészek maradványaiban, kemencék téglái
csak akkor, ha az iránytűhasználat előtt álta- ban a meggyengült, maradék (remanens)
lánosan érvényes eljárás volt a földmágnes- mágnesség jellemzőit. Grafikonokon látjuk a
ség érzékelésére alapozott tájolás, és meg változások idejét, irányát és mértékét. Az ős
tudjuk fogalmazni a tájolás és a mágneses
kortól a közelmúltig létesült sokezer építmény
deklináció változása közötti összefüggés építési idejét megfejthetjük.
függvényszabályait.
Feltételezzük, hogy a baktériumok, teknőAz elmúlt évek előkészítő vizsgálódásai sök és madarak mellett az ember is rendelkeután Keszthelyi Sándor és felesége ezer temp- zik mágnesmezőirányokat érzékelő képeslom tájolását közreadó anyaga alapot ad séggel. Érvelünk egy tudományos igénnyel
annak mélyreható vizsgálatára, hogy az még feltáratlan mágneses erővonal-szöveókortól a középkorig – legalább a mohácsi
dék létezése mellett. Ezek az erővonalak
vészig – a Római Birodalom évszázadaiban, aligha közelíthetők meg a mágneses fluxus
Kínában, Közép-Amerikában is lényegében kapcsán elméletileg létezőnek feltételezett
minden szakrális építmény tájolásának alap- erővonalakkal, azok sűrűségével. Cseppet
ja egy a földmágnesség-érzékeléssel megál- sem elméleti mágneses hullámegyüttesünk
lapított irány, amely irány a mindenkori föld egy hatalmas Föld körüli szövedékben, térmágnességiránnyal együtt változott. Termé- beli erőjátékkal az erők futásirányainak stabiszetesen a pólusok közötti, dipól mágnesség
litást ad. A szálszerűen egymás mellett futó
mellett létezett az ún. nem dipól mágnesség és ezekkel szöget bezáró erők térbeli együtis, azonban ez a korábbi években vélthez tese három erővektorral modellezhető. Mai
képest csekélyebb, elemzéseink pontossági
iránytűink ezeket a komponenseknek nevelehetőségei mellett elhanyagolható szerepet zett, szálszerű összetevőket nem jelzik, de
játszott a mágneses jelenségek alakulásában. azok egyik fontos jellemzőjét, hogy a térbeli
Amikor azt tapasztaljuk, hogy néhány szak- erőknek a vízszintestől és függőlegestől eltérális építmény tájolási irányának változása rő, ferde irányokban futását egy eredő erőbe
egyezik a mágneses észak irányának változá- összefogottan, mágneses inklinációként jelsával, hajlunk arra, hogy a közelmúlt iránytű- zik. Az élőlények – az iránytűtől eltérő módon
használatát visszavetítsük olyan évszázadok- – elkülönülten érzékelik az erőkomponensera, amelyek régészeti emlékei között nyoma ket. A kiemelkedő impulzusok irányától eltésincs viszonylag pontos iránymeghatározás- rő irányokban pedig távolabbi, gyengébb
ra alkalmas mágneses eszközöknek.
hatások szárnyszerű sokaságát is érzékelhetik.
Több évezredet átfogó adataink vannak a Az emberi„elektromágneses műszer”is képes
8. ábra • Az archeomágneses
földmágnesség irányának folytonos változá- a három mágnesmező-főirányt és az azokon
deklináció változása
Európában ie. 900-tól 1200-ig
sáról. Archeo-vagy paleomágneses vizsgáló- belüli, gyengébben érzékelhető sávokat külön-külön érzékelni.
Megfogalmazunk egy összefüggést, és al9. ábra • Az archeomágneses deklináció változása (régészeti korfeltételezésekkel).
kalmazását is bemutatjuk. Kiemelve azt, hogy
példáink az összefüggés érvényességét valószínűsítik, de nem adnak végleges megoldást. Ahhoz, hogy a szakrális helyek pontos
irányait a múltbeli – jelenleg többnyire 3-5
fokos eltérés lehetőségét jelző – mágneses
deklináció adatokkal összekapcsoljuk, az
összefüggésben szereplő változók sorával is
számolni kell. Az eltérő helyszínek egyazon
időben eltérő mágneses deklinációs adatai
mellett a változások irányától, a mágneses
intenzitástól függően eltérő a mágneses
komponensek által alkotott hálózat geometriai kompozíciója. A középkori templomok
iránymeghatározásánál leggyakoribb észak-
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keleti-délnyugati komponensnél az irányeltérés elérheti a három fokot. Ez évszázados
adattévesztéshez vezethet.
Kísérleti modellünk, amely a jelenlegi intenzitási és deklinációs értékekre alapozott, csu
pán utalhat a jelentősen gyengébb egyenlítői,
közel kétszer erősebb sarkvidéki intenzitás
hálójelleget alakító következményeire. Az a
feltételezés, hogy a Föld körüli háló egyes
hálószemeinél – akár a csomópontokra, akár
a köztük lévő elemi térre vonatkoztatjuk –
azonos „erőmennyiségnek” kell helyi egyensúlyi rendszert fenntartania, szintén finomításra szorul. Bízunk abban, hogy a bizonytalanságok jelzése erősíti a függvényes modell
létjogosultságát.

A mágnesmező-szerkezet
kutatásáról
„A mérés lehet korlátozott
vagy esetenként teljesen lehetetlen,
ettől függetlenül gondolkodásunk
és következtetésünk lehet helyes
a méréssel meg nem mérhető
tulajdonságokra vonatkozóan is.”
(Kérdő Kálmán)
Egyszerre öveznek bennünket szellemi-lelki
világunkra vonatkozó tudományos állítások
és természetfeletti szellemi teremtő erőkről
szóló évezredes hittételek, hiedelmek. Ahol
pedig a hiedelmek a tudományos megismerés határain találkoznak, szellemi-lelki demilitarizált övezetek vannak. A kételkedő, aki ide
merészkedik, gyanús vámszedő, hittel feketén kereskedő megítélést kaphat mind a tudomány művelői, mind a hitfenntartó intézmények részéről.
Ma még iskolák ezrei oltják be bölcs kételkedésre még képtelen gyermekeinket a szak
rális épületek keletelésének két évszázados,
nyilvánvalóan téves „elméletével”. Változást
hozhat a földmágnesség tájolásban játszott
szerepét felértékelő tudományos kutatás. En
nek megindításához kivételes lehetőséget
kínálnak Keszthelyi Sándor kora középkori,
iránytűhasználat előtti magyarországi templomtájolási adatai.
A mexikói és kínai szakrális építmények
szűkebb körében prágai kutatók rokon vizsgálatai folynak. Már a múlt századelőn felmerült, hogy a szakrális építményeknek kapcso-

latuk lehet a földmágneses jelenségekkel.
Gyorsan nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a
mágneses északi pólus változásával nem
vonható szigorúan párhuzamba a szakrális
helyek főtengelyiránya.
Kiemelt figyelemre érdemes a maja szakrális építmények keletkezési korát és naptárhátterét kutató tanulmány (Fuls, 2003), amely
a szakrális helyek tájolásában a Nap szerepét
jelzi, a Vénusz, valamint a Plejádok csillaghalmaz szerepére is utal. Olyan szakrális szertartási eszközt is megjelenít, amelynek analógjai
a sámánok, sumér, akkár, egyiptomi, asszír
papok és a keresztény egyházak püspökei
kezében is láthatók. Kezünkbe adja a túlontúl
kézenfekvő megoldást: a fő mértékegységet
is adó alsó kar (egyiptomi mértékegységként
cubit) szertartási táncnak tűnő ide-oda körbemozgatása során a közel függőlegesen tartott
rúd bizonyos irányoknál akaratlan reakcióval,
határozottan elmozdul – de csak akkor, ha a
rúd felső végén külpontos terhelést okozó
nehezék van, hogy a kar bizonyos mértékig
erőt fejsen ki a függőleges helyzet megtartására. Hiszen ezt a helyzetet fogja látványosan
megváltoztatni bármelyik mágneses mezőkomponensre való ráfordulás.
(A közismert ingás, pálcás „földsugárzásmérés”nemcsak a felületes hálómodellek, de
a jelenség egésze térbeli szerkezetének meg
értését nélkülözi, a tudományos vizsgálódás
felé tovább nem fejleszthető.)
A régészeti leletek vizsgálata során adott
kormeghatározás ad időrend-alapot a szintén
régészeti leleteken elemzett egykori földmágnesség jellemzőinek megállapításához. A
szakrális építmények tájolási adatainak a mág
neses jellemzőkhöz kapcsolásához a megfeleltető összefüggés a mágnességre reagáló
emberi kar irányérzékeny működésére alapozott. A reagálás a kar kismértékű„összerezzenésével”, és a kézben tartott szakrális eszközök
által megnövelt elmozdulásokkal valósul
meg. Amit érzékelünk, az a jelenlegi tudományos méréstechnikai eszközökkel nem mérhető. De a mágnesmező-érzékelés emberi
képessége laborvizsgálatokban bizonyítható.
Az is, hogy az emberi test elvékonyodó, kinyúló részei reagálnak legkönnyebben – aka
ratlan elmozdulással – a mágnesmező kiemel
kedő intenzitású sávjaira. Nem véletlen, hogy
évezredeken át az emberi kar hossza volt a
legfontosabb hosszmértékegység.

10. ábra • Deklinációs értékek
változását kísérő három
érzékelési főirány keleti (+)
és nyugati (–) zónái

11. ábra • A tetszőlegesnek
látszó erősebb-gyengébb
impulzusok irányai és
csomópontjaik térbeli
rácsszerkezetet jelölnek ki.

12. ábra • Iránysorozat +4 fok
deklinációnál Debrecenben,
2011 januárjában
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függések eszközt adhatnak a kormeghatáro- dások keretében meghatározhatjuk egykori
zási bizonytalanságok rendezésére. Nyilván tűzvészek maradványaiban, kemencék téglái
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függvényszabályait.
Feltételezzük, hogy a baktériumok, teknőAz elmúlt évek előkészítő vizsgálódásai sök és madarak mellett az ember is rendelkeután Keszthelyi Sándor és felesége ezer temp- zik mágnesmezőirányokat érzékelő képeslom tájolását közreadó anyaga alapot ad séggel. Érvelünk egy tudományos igénnyel
annak mélyreható vizsgálatára, hogy az még feltáratlan mágneses erővonal-szöveókortól a középkorig – legalább a mohácsi
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egyezik a mágneses észak irányának változá- összefogottan, mágneses inklinációként jelsával, hajlunk arra, hogy a közelmúlt iránytű- zik. Az élőlények – az iránytűtől eltérő módon
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kalmazását is bemutatjuk. Kiemelve azt, hogy
példáink az összefüggés érvényességét valószínűsítik, de nem adnak végleges megoldást. Ahhoz, hogy a szakrális helyek pontos
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6

keleti-délnyugati komponensnél az irányeltérés elérheti a három fokot. Ez évszázados
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hálószemeinél – akár a csomópontokra, akár
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azonos „erőmennyiségnek” kell helyi egyensúlyi rendszert fenntartania, szintén finomításra szorul. Bízunk abban, hogy a bizonytalanságok jelzése erősíti a függvényes modell
létjogosultságát.
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mágneses északi pólus változásával nem
vonható szigorúan párhuzamba a szakrális
helyek főtengelyiránya.
Kiemelt figyelemre érdemes a maja szakrális építmények keletkezési korát és naptárhátterét kutató tanulmány (Fuls, 2003), amely
a szakrális helyek tájolásában a Nap szerepét
jelzi, a Vénusz, valamint a Plejádok csillaghalmaz szerepére is utal. Olyan szakrális szertartási eszközt is megjelenít, amelynek analógjai
a sámánok, sumér, akkár, egyiptomi, asszír
papok és a keresztény egyházak püspökei
kezében is láthatók. Kezünkbe adja a túlontúl
kézenfekvő megoldást: a fő mértékegységet
is adó alsó kar (egyiptomi mértékegységként
cubit) szertartási táncnak tűnő ide-oda körbemozgatása során a közel függőlegesen tartott
rúd bizonyos irányoknál akaratlan reakcióval,
határozottan elmozdul – de csak akkor, ha a
rúd felső végén külpontos terhelést okozó
nehezék van, hogy a kar bizonyos mértékig
erőt fejsen ki a függőleges helyzet megtartására. Hiszen ezt a helyzetet fogja látványosan
megváltoztatni bármelyik mágneses mezőkomponensre való ráfordulás.
(A közismert ingás, pálcás „földsugárzásmérés”nemcsak a felületes hálómodellek, de
a jelenség egésze térbeli szerkezetének meg
értését nélkülözi, a tudományos vizsgálódás
felé tovább nem fejleszthető.)
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emberi kar irányérzékeny működésére alapozott. A reagálás a kar kismértékű„összerezzenésével”, és a kézben tartott szakrális eszközök
által megnövelt elmozdulásokkal valósul
meg. Amit érzékelünk, az a jelenlegi tudományos méréstechnikai eszközökkel nem mérhető. De a mágnesmező-érzékelés emberi
képessége laborvizsgálatokban bizonyítható.
Az is, hogy az emberi test elvékonyodó, kinyúló részei reagálnak legkönnyebben – aka
ratlan elmozdulással – a mágnesmező kiemel
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13. ábra • Archeomágneses adatok, Magyarország (Márton Péter, 2010)

14. ábra • Archeomágneses adatok, Görögország.
Tört vonal: M. E. Evans (2006); görbe: Pavon Carrasco et al. (2009)

15. ábra • Archeomágneses adatok, Madrid. Görbe: Pavon Carrasco et al. (2009);
pontok: M. Gomez-Paccard et al. (2006)

16. ábra • Marokkó –Tunézia, a Mehhal és a Medjara folyó
üledékeinek vizsgálata (D. Faust, 2004)
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Az életfák, a tollas kígyók és mitikus állatok
nem maradhatnak fantáziatermékek, ha ter
mészettudományos alapon létező fizikai jelenségek szerkezetére, működésére utalnak.
A Menóra és a Vénusz bolygó által „képviselt”
csillagalakzat egyazon, körülöttünk térbe
szőtt jelenség szigorúan szerkesztett, de rugalmasan változó kereszteződésének modell
je. Az emberi szellemi-lelki folyamatok erősítésében-blokkolásában játszott jelentősége
is világossá válhat.
A már bemutatott érzékelő eszközökkel a
mágneses mező komponenseit egykor a
sámánok, ókori papok és középkori püspökök
pálcáikkal – talán a koraegyiptomi felszen
telési ekealakzattal is – ide-oda fordulva érzékelték. Az erős impulzusok irányai szakrális
helyek tengelyeivé válhattak.
Adott keretek között csak utalni lehet a ér
zékelő szertartás alapján megfogalmazott,
számos térbeli mozzanatot előadó életfa-áb
rázolásokra, az Asszurbanipal korában faragott domborművek asszír „démonai” között
álló fa-fonatszerkezet térbeliségére, de még
a fonatágak méretére, irányára is. A honfog
laláskori tarsolylemezek mintázataira, az osz
lopfők palmettás-fonatos mintázatai a térbeli szövedék oldalnézetére utalnak, ahogyan
teszik azt a magyar koronázási paláston látható fa-alakzatok is.
Vízszintes metszetben felülről vagy alulról
nézve rajzolódnak ki azok a mágneses mezőkomponens-irányok, amelyekben egy három
irányban szőtt alapszövet és távolabbi csomópontokra irányuló halványabb irányok
rajzolódnak ki. A három főirányban elágazó
szerkezet mindenkor a megfigyelő helyétől
indulva rajzolódik ki.
Az egyiptomi barlangsírok mennyezetén
ötágú csillagalakzatok láthatók. Mivel a három főirányból egy a megfigyelő mögé fut,
valóban csak két és fél főirány figyelhető meg.
A főirányok közötti szögek is érzékeltetik ezt,
hiszen az ötágú csillagok alsó két ága között
dupla szögtávolság van. Az egyiptomi Shesat,
a geometria isennője fején egy hétágú alakzat látható. A mágneses szövedék negyedik
főirányában – mivel a szövedék alapszerkeze
te nem négyzetes – jelentősen gyengébb
érzékelési impulzusok érvényesülnek, mint a
másik három irányban. De ideális esetben ez
az irány is helyet követel a „táncos”-botos
iránymegfigyelés során.

17. ábra • Ezernyolcvan kora
középkori magyar templom
irány-tüskéi Keszthelyi Sándor
mérései alapján. Minden tájolási
irányra két deklinációs érték
vonatkoztatható. Az
archeomágneses grafikonok
alapján lehet megállapítani, hogy
melyik érvényes az alapítás becsült
időpontjában. Egy deklinációs
értékre három irány tűzhető ki
egymástól kb. 120 fok eltéréssel.

Erőjáték-kép
Évezredek óta méltósággal mozdulnak
templomaink jobbra, balra, néha egészen
sarkon fordulnak, ahogyan a mágneses erők
magukkal ragadják őket. A mágneses északot
körülringják, túl szoros ölelést nem engedve.
A Föld körüli, két vagy több pólusnál toroi
dálisan befűződő mágnesmezőszövet ru
galmas stabilitása két, egymásra közel me
rőleges szálrengeteg és egy átlós szálsoka
ság együttesében alakulhat ki. További át
lós szálak egy sajátos rácsszerkezetet hoz
nak létre.
Elvileg létezhetne ilyen átlós szálak nélkül
is stabil szerkezet. Azonban a Föld körüli szálszerkezet a Föld szélességi körei mentén
változó kerület mentén (azt nem mechanikusan követve) és a pólusoknál beszűkülő dél-

körök mentén fokozatosan ritkuló keresztszálakkal formálódik. (További halványabb szálak
is formálódnak, ezeket egyelőre mellőzzük.)
• Az eltérő irányú szálak egymás felett áthaladva, egymást nem érintve kereszteződnek.
E kereszteződések között sajátos mágneses
„sejtek”fogalmazhatók meg. De a csomópontok is szemlélhetők úgy, mint szomszédos
csomópontoktól fél távolságban elválasztott
térrész centrumai.
Akár így, akár úgy; ahhoz, hogy az említett
rugalmas stabilitás fennálljon és fennmaradjon,
• valamennyi „sejtben” lényegében azonos
erőegyüttesnek kell működnie. Intenzitássejtként szemlélve: olyan belső nyomással kell
rendelkeznie, amely eltérő irányokban eltérő,
ráadásul eltérő tempóban és kiterjedéssel
változó külső nyomást folytonosan ellensúlyozni képes.

18. ábra • Változó szélességi
köröknél változó főirányok
hatszöges szerkezetben
megjelenítve

9

13. ábra • Archeomágneses adatok, Magyarország (Márton Péter, 2010)

14. ábra • Archeomágneses adatok, Görögország.
Tört vonal: M. E. Evans (2006); görbe: Pavon Carrasco et al. (2009)

15. ábra • Archeomágneses adatok, Madrid. Görbe: Pavon Carrasco et al. (2009);
pontok: M. Gomez-Paccard et al. (2006)

16. ábra • Marokkó –Tunézia, a Mehhal és a Medjara folyó
üledékeinek vizsgálata (D. Faust, 2004)
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Az életfák, a tollas kígyók és mitikus állatok
nem maradhatnak fantáziatermékek, ha ter
mészettudományos alapon létező fizikai jelenségek szerkezetére, működésére utalnak.
A Menóra és a Vénusz bolygó által „képviselt”
csillagalakzat egyazon, körülöttünk térbe
szőtt jelenség szigorúan szerkesztett, de rugalmasan változó kereszteződésének modell
je. Az emberi szellemi-lelki folyamatok erősítésében-blokkolásában játszott jelentősége
is világossá válhat.
A már bemutatott érzékelő eszközökkel a
mágneses mező komponenseit egykor a
sámánok, ókori papok és középkori püspökök
pálcáikkal – talán a koraegyiptomi felszen
telési ekealakzattal is – ide-oda fordulva érzékelték. Az erős impulzusok irányai szakrális
helyek tengelyeivé válhattak.
Adott keretek között csak utalni lehet a ér
zékelő szertartás alapján megfogalmazott,
számos térbeli mozzanatot előadó életfa-áb
rázolásokra, az Asszurbanipal korában faragott domborművek asszír „démonai” között
álló fa-fonatszerkezet térbeliségére, de még
a fonatágak méretére, irányára is. A honfog
laláskori tarsolylemezek mintázataira, az osz
lopfők palmettás-fonatos mintázatai a térbeli szövedék oldalnézetére utalnak, ahogyan
teszik azt a magyar koronázási paláston látható fa-alakzatok is.
Vízszintes metszetben felülről vagy alulról
nézve rajzolódnak ki azok a mágneses mezőkomponens-irányok, amelyekben egy három
irányban szőtt alapszövet és távolabbi csomópontokra irányuló halványabb irányok
rajzolódnak ki. A három főirányban elágazó
szerkezet mindenkor a megfigyelő helyétől
indulva rajzolódik ki.
Az egyiptomi barlangsírok mennyezetén
ötágú csillagalakzatok láthatók. Mivel a három főirányból egy a megfigyelő mögé fut,
valóban csak két és fél főirány figyelhető meg.
A főirányok közötti szögek is érzékeltetik ezt,
hiszen az ötágú csillagok alsó két ága között
dupla szögtávolság van. Az egyiptomi Shesat,
a geometria isennője fején egy hétágú alakzat látható. A mágneses szövedék negyedik
főirányában – mivel a szövedék alapszerkeze
te nem négyzetes – jelentősen gyengébb
érzékelési impulzusok érvényesülnek, mint a
másik három irányban. De ideális esetben ez
az irány is helyet követel a „táncos”-botos
iránymegfigyelés során.

17. ábra • Ezernyolcvan kora
középkori magyar templom
irány-tüskéi Keszthelyi Sándor
mérései alapján. Minden tájolási
irányra két deklinációs érték
vonatkoztatható. Az
archeomágneses grafikonok
alapján lehet megállapítani, hogy
melyik érvényes az alapítás becsült
időpontjában. Egy deklinációs
értékre három irány tűzhető ki
egymástól kb. 120 fok eltéréssel.

Erőjáték-kép
Évezredek óta méltósággal mozdulnak
templomaink jobbra, balra, néha egészen
sarkon fordulnak, ahogyan a mágneses erők
magukkal ragadják őket. A mágneses északot
körülringják, túl szoros ölelést nem engedve.
A Föld körüli, két vagy több pólusnál toroi
dálisan befűződő mágnesmezőszövet ru
galmas stabilitása két, egymásra közel me
rőleges szálrengeteg és egy átlós szálsoka
ság együttesében alakulhat ki. További át
lós szálak egy sajátos rácsszerkezetet hoz
nak létre.
Elvileg létezhetne ilyen átlós szálak nélkül
is stabil szerkezet. Azonban a Föld körüli szálszerkezet a Föld szélességi körei mentén
változó kerület mentén (azt nem mechanikusan követve) és a pólusoknál beszűkülő dél-

körök mentén fokozatosan ritkuló keresztszálakkal formálódik. (További halványabb szálak
is formálódnak, ezeket egyelőre mellőzzük.)
• Az eltérő irányú szálak egymás felett áthaladva, egymást nem érintve kereszteződnek.
E kereszteződések között sajátos mágneses
„sejtek”fogalmazhatók meg. De a csomópontok is szemlélhetők úgy, mint szomszédos
csomópontoktól fél távolságban elválasztott
térrész centrumai.
Akár így, akár úgy; ahhoz, hogy az említett
rugalmas stabilitás fennálljon és fennmaradjon,
• valamennyi „sejtben” lényegében azonos
erőegyüttesnek kell működnie. Intenzitássejtként szemlélve: olyan belső nyomással kell
rendelkeznie, amely eltérő irányokban eltérő,
ráadásul eltérő tempóban és kiterjedéssel
változó külső nyomást folytonosan ellensúlyozni képes.

18. ábra • Változó szélességi
köröknél változó főirányok
hatszöges szerkezetben
megjelenítve
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19. ábra • Komponensnézetek.
A földmágneses eltérő irányú szálak
– a három főirány az 1-3 komponens
értelmezésünk szerint – egymás
felett áthaladva, egymást nem
érintve kereszteződnek. A kereszteződéseknél a szálak erővektorai
egymással egyensúlyi rendszert
alkotnak. A kereszteződések elemi
háromszöges erőcsoportokkal
hatszöges sejteket formálnak.

20. ábra • Kecskebak-fej háromszöggel, Shupparak. Minden elemi
háromszög bármely térbeli hálózónában a környező háló irány- és
„sejt”-jellemzőiről teljes képet ad.
A sumér-akkád kultúrkör szakrális
állatfej-alakjai homlokukon a
háromszög-„dísszel” erre utalhatnak.
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• nincs lehetőségünk valóságos eredő erőt,
eredő nyomatékot működtetni, mivel a mágneses erőcsomagokat egyik egységből másikba átvivő tárcsák, falak nem léteznek. Az,
hogy e szövedékbe merülve egy dipól-mágnes egy határozott irányt mutat, éppen e
mágnestest tárcsaszerű viselkedéséből ered.
A nem mágneses szilárd testek is falszerűen,
olyan szerkezetként működnek, amelyen a
mágnesszövedék – bizonyos energiavesztéssel – áthalad.
• A térbeli „sejtek” gyengébb mágneses
térerő mellett nagyobb térfogatúak, az erősebbek kisebbek. A Föld körüli kerület behatárolja a szélességi övek mentén lehetséges
kiterjedésváltozást. Mérsékelt bővítésre-szűkítésre lehetőséget ad a szélességi övek közötti hullámzás. Jelentősebb változás lehetséges a hosszúsági övekhez (délkörök) közeli irányokban, miközben az összes „sejttérfogat” közel állandó marad.
• A mágnesmező dipól É-D-közeli szálai az
északi és déli, vagy más, további pólus jellegű
hely folytonos mozgását követik, és feltételezhetően a Föld forgása miatt elcsavarodnak.
Az elemi „sejtek” a Földfelszín közelében az
ún. nem dipól mágnesmezők által kapják az
É-D-közeli szálakhoz képest 108-120 fokkal
eltérő szögben futó szálakat néhány százalékkal erősítő-gyengítő impulzusokat. A szé
lességi körök közelében futó szálak ugyanúgy,
mint a ferdén futók az É-D-közeli egymás
melletti szálak hullámszélesség-méreteltéréseiből eredeztethető csomósodások révén
alakulnak ki.
• A dipól-mágneses szálak a Föld felszínéhez
képest a Földbelső felé hajlanak laposabban
(az Egyenlítőnél) és egyre meredekebben a
sarkok felé közelítve. A földfelszíntől távolodva a meredekség változik. A földfelszín közelében jellemző meredekség mellett a szálak
egymás feletti magassága is jelentőséget kap.
Az Egyenlítő közelében a három eltérő irányú
szál által alkotott függőleges távolság – a
meredekség változása mellett is csak csekély
változással – 50- 54 cm közötti – valószínűsíthetően évezredek óta. A függőleges távolság
a közép-dél-európai térségben 47-48 cm-re,
Skócia vidékén már 45-46 cm-re csökkenhet.
• A Föld körüli mágneses szövedék alapszerkezete és módosulása a mágneses észak
vándorlásának függvényében földrészenként
közelítően modellezhető. Többezer évre

meghatározhatók statisztikailag releváns,
nagy gyakorisággal előforduló deklinációs
értékek, azokból képezett görbék. Csakhogy
ezek az archeomágneses meghatározások
tucatnyi sebből véreznek. (Régészeti leletek
datálási bizonytalansága, C14, termoluminesz
cenciás és dendrokronológiai datálás bizonytalansága, naptárak körüli – esetenként manipulált történetírással színezett – bizonytalanság, az archeomágneses vizsgálat alá vont
égett anyagok helyzetváltozása, újramelegedésekből eredő változása, üledékek vizsgálatánál az eltérő szemcsék eltérő feltételek
mellett eltérő elfordulásai.)
• Az világosan látszik, hogy a tájolások három fő irányhalmaza határolható el. Az ezek
re vonatkozó összefüggés megfogalmazása
a deklinációs értékek felől csak durva közelítésként fogadható el. A deklinációs értékek
csökkenő-növekvő változása, az inklináció és
az intenzitás csökkenése-növekedése irányának változása a deklinációs értékek 2-5 fokos
eltolódásának beszámítására lehetőséget ad.
Különösen lényeges, hogy eltérő évek azo
nos deklinációs értékei esetén más tényezők,
és nem csupán a régészeti megfigyelések
alapján tudjuk elválasztani szakrális (ezen
belül temetkezési) létesítmények keletkezési
idejét.
Több évezredet átfogó adataink vannak a
földmágnesség irányának folytonos változásáról. Archeomágneses vizsgálódások keretében meghatározhatjuk egykori tűzvészek
maradványaiban, kemencék tégláiban a meg
gyengült, maradék (remanens) mágnesség
jellemzőit. Grafikonokon látjuk a változások
idejét, irányát és mértékét. Az őskortól a kö
zelmúltig létesült sokezer építmény építési
idejét nagy pontossággal megfejthetjük.
Az ó- és kora középkori szakrális ábrázolások
főként átlósan kereszteződő térbeli fonatos
alakzatai nem tekinthetők babonás, misztikus
képzetek megjelenítésének. A bibliai menóra,
az asszír életfaábrázolások és a maja kötélfonatos anyagistennő szobrok új olvasatai lehetségesek.
A Nap és a Hold a szakrális jelenségek köré
ben az ó – és kora középkorban tagadhatatla
nul lényeges szerepet kapott. Dokumentáltan
és elsődleges jelentőséggel létezett azonban
az a világértelmezés, hogy a Nap helyzetének
kiszámíthatósága, a Hold rafinált, de kiszámítható arculatváltozásai hordozó közegét egy

látható formák előtti, elsődleges, mindenhol, Nappal, Holddal egyenrangú isteni jelenség
mindenben jelenlévő örökkévaló és minden- szimbólumává azzal a jellegzetességgel, hogy
ható képezheti.
e harmadik égi főszereplő időről időre némely
A következő években az iránytű nélküli tá- kitüntetett bolygóhoz rendeltetett, a Jupiter,
jolás kutatása nyomán az emberi mágnesség- a Vénusz és Merkur, de némely északi sark
érzékelés, a mágneses jelenségek élettani közeli csillag is„képviselőjévé”válhatott. Istenhatásai terén is radikális szemléletváltozás ség-alapvonásai az Irány, a Kereszteződés, az
történhet.
Út, a láthatatlanság és arcnélküliség fogalAz ókori és középkori hatalmi jelvények, makkal közelíthetők. E jelenség hármas (nébeavatási rítusok eszközei, Isten-attribútu- gyes) irányai folytonosan változtak. A„kitapinmok a szakrális terek tájolásában új szerepkört tott” keskeny ösvények, utak és keresztezőkaphatnak, az asztrális jelenségek megfigye- dések esőben-szélben, de a föld alatti tereklésére és feljegyzésére szolgáló eszközök, ben is érzékelhetők voltak. Ilyenként az emszertartások jelentőségét nem csökkentve.
beri tájékozódásnak, a jövőben tájékozódásSzámos szakrális ábrázolásban a fonatos
nak is elsőrendű szereplőivé válhattak.
szerkezetek gyakoriak, a magyar korai középA rejtőző és a rejtőzőben úszó látszó világ
kor évszázadainak régészeti anyagában is együtt létezik. A láthatatlan világ minden élőt
jelentős számban fellelhetők.
és élettelent nemcsak örökké átjár, de benne
A nem látható, de érzékelhető jelenségek rejlik a hatások minden lehetősége. A láthaföld felett és alatt egyaránt jól érzékelhetően tatlan mágneses jelenségek élettani hatásai
mutatkoztak, a szilárd közegen is áthatoló – a lelki és szellemi élet dimenzióiban is – köhullámminőségüket égi vízként, a tűz és le- nyörtelenül, félelmetes lassúsággal és drámai
vegő sajátos elegyeként fogalmazták meg, gyorsasággal is érvényesülhetnek. Az embetérbeli jellemzőit gondosan modellezték.
ri mágnességérzékelés, iránytű nélküli tájolás
Hérakleitosz, Platón, Hermész Triszmegisz képességének jövőbeli kutatása az emberi
tosz Smaragdtábla-szövege, de bibliai szö- társadalmak együttélési és életszervezési
vegrészek is utalnak arra, hogy az ókori és rendjében radikális változást hozhat.
déleurópai Közel-Kelet hiedelemvilágában a
föld felett és alatt egyaránt jól érzékelhető Archeomágneses adatok
nem látható, de kitapintva-érzékelhető jelena magyarországi körtemplo
ségek a szilárd közegen is áthatolnak.
E hullámjelenséget mint a Nap, Hold terem- mok alapítási idejének
tőjére-hordozójára velük egyenrangúan elő meghatározásához
adott csillagalakzatot jelenítették meg. Tehát
ez a csillag nem egyetlen égitestre utalt.
A kora középkorban, a 360 és 953 közötti 593
A mágnességérzékelés jelentőségét tekin- esztendős időszakban valóban egyetlen szak
tetbe véve az ókori és középkori hatalmi jel- rális épület sem létesült hazánk mai területén?
vények, beavatási rítusok eszközei, Isten-att- Vagy épülhetett több száz körtemplom, és a
ribútumok a szakrális terek tájolásában új
bizánci keresztény szomszédság révén karészerepkört kapnak. Ez nem csökkenti az jos templomok is keletkezhettek a nyolcadikasztrális jelenségek megfigyelésére és feljegy- kilencedik században?
zésére szolgáló eszközök, szertartások jelenA körtemplomok kormeghatározásánál a
tőségét.
legkésőbbi alapítási idő becslésére támponA csillag-szimbólum mellett jelentős szám- tot kínálnak a ráépítések és átépítések időban és kiemelt fontosságú helyeken lelhetők pontjai. Csakhogy eredeti és hiteles dokumen
fel a rejtőző mágneses jelenség fonatos szer tumok ez utóbbiak körében is ritkán vannak.
kezetének szinte naturális felmutatásai szá- A tájolás és a korabeli deklináció szoros kapmos ókori és középkori szakrális ábrázolásban, csolata esetén legalább a keletkezés évszázaa magyar korai középkor évszázadainak ré- da meghatározható. A kapcsolat hitelessé
gészeti anyagában is.
válhat, ha – Keszthelyi Sándor mérései nyoA sumér, akkád, asszír kultúrkörben nyolc- mán – a több mint harminc, pontos tájolási
ágú, az egyiptomi, zsidó kultúrkörben hatágú adatokkal rendelkező körtemplom dekliná„csillag” képlet fogalmazódott meg és vált a ciós jellemzői „gyöngysort” alkotnak a régé-

21. ábra • A kőbe vésett tatárlaki
ANZU madár

22. ábra • Az oroszlánfejű ANZU
madár. A lapislazuli kőből
csiszolt szárnyas alak tízezer
évvel korábbi kőbe vésett
előzményét lelték fel Tatárlakon.
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19. ábra • Komponensnézetek.
A földmágneses eltérő irányú szálak
– a három főirány az 1-3 komponens
értelmezésünk szerint – egymás
felett áthaladva, egymást nem
érintve kereszteződnek. A kereszteződéseknél a szálak erővektorai
egymással egyensúlyi rendszert
alkotnak. A kereszteződések elemi
háromszöges erőcsoportokkal
hatszöges sejteket formálnak.

20. ábra • Kecskebak-fej háromszöggel, Shupparak. Minden elemi
háromszög bármely térbeli hálózónában a környező háló irány- és
„sejt”-jellemzőiről teljes képet ad.
A sumér-akkád kultúrkör szakrális
állatfej-alakjai homlokukon a
háromszög-„dísszel” erre utalhatnak.
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• nincs lehetőségünk valóságos eredő erőt,
eredő nyomatékot működtetni, mivel a mágneses erőcsomagokat egyik egységből másikba átvivő tárcsák, falak nem léteznek. Az,
hogy e szövedékbe merülve egy dipól-mágnes egy határozott irányt mutat, éppen e
mágnestest tárcsaszerű viselkedéséből ered.
A nem mágneses szilárd testek is falszerűen,
olyan szerkezetként működnek, amelyen a
mágnesszövedék – bizonyos energiavesztéssel – áthalad.
• A térbeli „sejtek” gyengébb mágneses
térerő mellett nagyobb térfogatúak, az erősebbek kisebbek. A Föld körüli kerület behatárolja a szélességi övek mentén lehetséges
kiterjedésváltozást. Mérsékelt bővítésre-szűkítésre lehetőséget ad a szélességi övek közötti hullámzás. Jelentősebb változás lehetséges a hosszúsági övekhez (délkörök) közeli irányokban, miközben az összes „sejttérfogat” közel állandó marad.
• A mágnesmező dipól É-D-közeli szálai az
északi és déli, vagy más, további pólus jellegű
hely folytonos mozgását követik, és feltételezhetően a Föld forgása miatt elcsavarodnak.
Az elemi „sejtek” a Földfelszín közelében az
ún. nem dipól mágnesmezők által kapják az
É-D-közeli szálakhoz képest 108-120 fokkal
eltérő szögben futó szálakat néhány százalékkal erősítő-gyengítő impulzusokat. A szé
lességi körök közelében futó szálak ugyanúgy,
mint a ferdén futók az É-D-közeli egymás
melletti szálak hullámszélesség-méreteltéréseiből eredeztethető csomósodások révén
alakulnak ki.
• A dipól-mágneses szálak a Föld felszínéhez
képest a Földbelső felé hajlanak laposabban
(az Egyenlítőnél) és egyre meredekebben a
sarkok felé közelítve. A földfelszíntől távolodva a meredekség változik. A földfelszín közelében jellemző meredekség mellett a szálak
egymás feletti magassága is jelentőséget kap.
Az Egyenlítő közelében a három eltérő irányú
szál által alkotott függőleges távolság – a
meredekség változása mellett is csak csekély
változással – 50- 54 cm közötti – valószínűsíthetően évezredek óta. A függőleges távolság
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meghatározhatók statisztikailag releváns,
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látható formák előtti, elsődleges, mindenhol, Nappal, Holddal egyenrangú isteni jelenség
mindenben jelenlévő örökkévaló és minden- szimbólumává azzal a jellegzetességgel, hogy
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e harmadik égi főszereplő időről időre némely
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történhet.
Út, a láthatatlanság és arcnélküliség fogalAz ókori és középkori hatalmi jelvények, makkal közelíthetők. E jelenség hármas (nébeavatási rítusok eszközei, Isten-attribútu- gyes) irányai folytonosan változtak. A„kitapinmok a szakrális terek tájolásában új szerepkört tott” keskeny ösvények, utak és keresztezőkaphatnak, az asztrális jelenségek megfigye- dések esőben-szélben, de a föld alatti tereklésére és feljegyzésére szolgáló eszközök, ben is érzékelhetők voltak. Ilyenként az emszertartások jelentőségét nem csökkentve.
beri tájékozódásnak, a jövőben tájékozódásSzámos szakrális ábrázolásban a fonatos
nak is elsőrendű szereplőivé válhattak.
szerkezetek gyakoriak, a magyar korai középA rejtőző és a rejtőzőben úszó látszó világ
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mutatkoztak, a szilárd közegen is áthatoló – a lelki és szellemi élet dimenzióiban is – köhullámminőségüket égi vízként, a tűz és le- nyörtelenül, félelmetes lassúsággal és drámai
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nem látható, de kitapintva-érzékelhető jelena magyarországi körtemplo
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adott csillagalakzatot jelenítették meg. Tehát
ez a csillag nem egyetlen égitestre utalt.
A kora középkorban, a 360 és 953 közötti 593
A mágnességérzékelés jelentőségét tekin- esztendős időszakban valóban egyetlen szak
tetbe véve az ókori és középkori hatalmi jel- rális épület sem létesült hazánk mai területén?
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zésére szolgáló eszközök, szertartások jelenA körtemplomok kormeghatározásánál a
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legkésőbbi alapítási idő becslésére támponA csillag-szimbólum mellett jelentős szám- tot kínálnak a ráépítések és átépítések időban és kiemelt fontosságú helyeken lelhetők pontjai. Csakhogy eredeti és hiteles dokumen
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kezetének szinte naturális felmutatásai szá- A tájolás és a korabeli deklináció szoros kapmos ókori és középkori szakrális ábrázolásban, csolata esetén legalább a keletkezés évszázaa magyar korai középkor évszázadainak ré- da meghatározható. A kapcsolat hitelessé
gészeti anyagában is.
válhat, ha – Keszthelyi Sándor mérései nyoA sumér, akkád, asszír kultúrkörben nyolc- mán – a több mint harminc, pontos tájolási
ágú, az egyiptomi, zsidó kultúrkörben hatágú adatokkal rendelkező körtemplom dekliná„csillag” képlet fogalmazódott meg és vált a ciós jellemzői „gyöngysort” alkotnak a régé-

21. ábra • A kőbe vésett tatárlaki
ANZU madár

22. ábra • Az oroszlánfejű ANZU
madár. A lapislazuli kőből
csiszolt szárnyas alak tízezer
évvel korábbi kőbe vésett
előzményét lelték fel Tatárlakon.
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a hozzájuk tartozó deklináció-értékekkel.
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település neve
2

szeti leletek alapján meghatározott archeo
mágneses deklinációk vonala közelében. Ha
a régészeti leletek feltételezett keletkezésének kora bizonytalanul körvonalazott, akkor
az archeomágneses-mágneses deklinációs
értékek nem feltétlenül arra az időpontra
vonatkoznak, amelyet a grafikonok jelölnek.
Számolni kell azzal is, hogy a történelmi események és régészeti leletek olyan naptári
időmeghatározásra illeszkednek, amelybe
időbetoldás került.
Amennyiben a szakrális épületeket, sírokat
a kora középkorig a mindenkori mágneses
északi iránnyal összehangoltan változó mágnesmező-komponensek irányára, mint tengelyirányra állították, és nem csupán pontos
ókori, kora középkori alapítási adatokkal
rendelkezünk, hanem azokat az adatokat a
mai időszámításhoz illesztjük (ahogyan azt a
mexikói maja történésekre vonatkozóan kez
deményezi Fuls (2006), akkor a dendrológiai
adatolással összehangolható korrigált ar
cheomágneses deklinációs abatbázis alakulhat ki. A görög Apolló-templomok tájolásához függvényesen hozzákapcsolt archeo
mágneses datálásnál legalább 100 éves „idő-

egyéb megnevezése

azimut

mágn.
dekl.

ép. ideje
évsz/év

Apostag

körtemplom előzményből

83,7

-6

9-10

75

Vésztő

körtemplom

82,2

-9,5

9-10

94

Boldva

körtemplom

69,4

-9

9-10

117

Karcsa

körtemplommal együtt (Mindenszentek)

93,5

-1

10

123

Kissikátor

temető, körtemplom

57,9

+16

11-

167

Sárospatak

körtemplom

72,1

-11,5

9-10

238

Kiszombor

kerektemplom (körtemplom)

76,9

-8

9-10

261

Székesfehérvár

négykaréjos templom alapfalai (Péter)

55,7

+13

973

294

Hidegség

temető (a templom körtemplommal együtt) (András)

87,2

-3

10

309

Rábaszentmiklós

háromkaréjos körtemplom (Miklós)

66,7

-13,5

8-10

318

Sopron

Szent Jakab kápolna (körtemplom)

87,7

-3

10

338

Debrecen

Újlak (Szentjános) temploma, „körtemplom” (János ev.)

86,3

-4

9-10

370

Eger

rotunda (körtemplom)

83,7

-5

9-10

427

Baj

Pusztatemplom (körtemplom)

72,6

-10,5

9-10

442

Környe

Rotunda (körtemplom)

77,1

-8

9-10

509

Biatorbágy

körtemplommal együtt (Szent Kereszt)

57,3

+7,5

11-

521

Isaszeg

körtemplommal együtt

45,2

+13

11-

599

Kaposvár

Centrális (nyolcszögletű) templom

92,7

-1

10

684

Nyírbátor

Krisztus Teste kerek kápolna a templom É-i oldalán

77,7

-8

9-10

789 Ják

Szent Jakab kápolna (körtemplom)

68,2

-13

8-10

790

Ják

háromkaréjos körtemplom

51

+11

9-10

811

Nádasd

körtemplom szentélye

67,8

-13,-15

9-10

826

Pápoc

temető, temetőkápolna (körtemplom) (Mihály)

67,2

-13,-15

9-10

952

Öskü

kerektemplom (körtemplom) (Szentkereszt)

73,9

-10

9-10

1005

Veszprém

I. Szent György kápolna (kör alaprajzú)

89,6

-3

10

1006

Veszprém

II. Szent György kápolna (nyolcszögletű alaprajzú)

57,9

+14

10

1014

Bagod

temető, temetőkápolna (körtemplom) (Pál)

83,5

-5,5

9-10

1029

Kallósd

kerektemplom (körtemplom) (Miklós)

98,9

+3

9-10

1036

Keszthely

Szent Lőrinc körtemplom

103,6

+4

9-10

1. táblázat • Körtemplomok deklinációs adatai
és építési idősávok táblázata

25. ábra • Körtemplomok deklinációs adatai és az építési idősávok. Az
archeomágneses görbe Márton Péter (2006) nyomán.
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betét”észlelhető, amely idősávnak egy részébe valójában fiatalabb leleteket datálhattak.
A körtemplomok sora az archeomágneses
deklinációs görbe mentén sorakozik. Ez meg
erősíti azt a hipotézist, hogy a tájolás a mágne
ses deklinációval függvényes összefüggésben áll. Az archeomágneses kormeghatározás,
annak történeti-régészeti háttere és az általunk felállított, a tájolás és a mágneses deklináció közötti összefüggés finomítása nyomán
a körtemplomok keletkezési idejét néhány
évtizedes pontossággal meg lehet határozni.

Két példa a tájolás
és a mágneses deklináció
kapcsolatáról a mai időszámí
tás kezdete előtti évszázadokból

26. ábra • Asszír dombormű:
„életfa”-ábrázolás;
valójában mágnesmező
szerkezet-modell

14

Feltételezhető, hogy valamennyi ókori templom tájolásánál elsődleges szempont volt a
mindenkori elsődleges – egyetlen érzékletes
jegyével, irányaival jellemezhető – láthatatlan
teremtő istenséggel kapcsolatot teremtő szer
tartás, a bizonyos földrajzi irányok felé fordulás. Az így meghatározható irányok által kínált
keretek között kapnak helyet az asztrológiai
jelenségek.
Mivel az alapítás során uralkodói pálcákkal
(a középkorban pl. püspöki pásztorbottal)
körbefordulva akaratlan elmozdulásokkal
érzékelt jelenség iránya adta a templom-tengelyirányt, ez rögzíti az alapításkor aktuális
mágneses deklinációs értéket. A mai értelemben vett földmágnességet ugyan nem ismerték, iránytűt nem használhattak ugyan az
ókoriak, de a templomok erőteljesen változó
iránya és a mágneses deklináció között már
feltárt, de jellegében tisztázatlan kapcsolat
arra utal, hogy a pálcás érzékelésekkel meghatározott iránysokaság szoros kapcsolatban
áll a földmágneses deklináció változásával.
Az összefüggést két évtized érzékelési kísérletei alapján több ezer évre kiterjeszteni
akkor lehet, ha a ma megfigyelhető három
tájolási főirány és a hozzá tartozó deklinációs
értékek modellje rendelkezésre áll. A modell
az archeomágneses kor- és deklinációmegha
tározások pontossága mértékében adhat
adatot a szakrális építmények keletkezési
idejéről. A modellalkalmazási kísérletek arra
utalnak, hogy az archeomágneses kormeghatározásban egyirányú, 200 év körüli időel-

tolódás jelentkezik. Feltételezhető, hogy ha
van olyan korszak, amikor a régészeti leletek
jelentős mértékben megritkulnak, a leletek
kormeghatározásánál nem szándékos időponteltolások keletkeznek a lelet nélküli
idősáv kitöltésére.
A mai időszámítás szerinti keletkezési idő
és a mai időszámítás szerinti, de a középkori
naptárzavarokkal számoló korrigált archeo
mágneses kormeghatározás kapcsolata tekintetében számolni kell az ókori leletek és
szakrális építmények korára adott meghatározások felülvizsgálatával.
Itt kétféle, alapvetően eltérő esettel számolhatunk. Az egyiknél az ókori naptárhasználattal megadott és a naptárváltozások által a
mai időrendbe épített üres évekkel létrejött
mai évszámhoz közelebb hozzuk az ókori
éveket – ahogyan Fuls javasolja (2003) a mexikói archeológiai leletek kapcsán. Ezzel fix
pontokat kapunk az ókori többi lelet korának
újrameghatározásához. A másik eset, amikor
nem számolunk a régészeti leletek körében
megjelent naptári időeltolódásokkal és üres
évekkel.
Mivel feltételezzük, hogy egykor valamen�nyi szakrális építmény irányát (akaratlanul) a
mágneses északi irány változását követve
határozták meg, egyetlen kivétel sem engedhető meg. Ahol a szakrális helyek körében
kivétel tűnik fel, ott feltétlenül kell lennie korábbi építménynek.
A mellékelten előadott 13 Apolló-templom
kapcsán jól látható, hogy a tanulmányt készítő Liritzis hol nem támaszkodott már ismert
régészeti előzményekre. Pedig a leggyakoribb hibaforrás, hogy egy korábbi templom
irányát megtartva építenek új épületet. Így
az új és pontosan datált épület iránya, valamint az építési kor mágneses deklinációiránya alaposan különbözhet.
Az archeomágneses deklinációértékek
meghatározására a görögországi és a szomszédos bulgáriai grafikonok szolgáltak. Az
archeomágneses deklinációk grafikonján a
legrégebbi becsült építési időre vonatkozó
templomtájolások időpontjai világosan kirajzolják azt az időeltolódást, „múlt-többletet”,
amely a naptárátrendezések következtében
alakult ki. Az időbetoldásnak azonban csak
egy része jelenik meg az ókori adatoknál,
mivel a régészeti leletek korát a korábbi időszámítás szerint pontosan ismert keletkezési

időhöz, ezek körében az építések idejéhez is
viszonyítva becsülték. Másrészt az üres évek
utáni leletek egy részét visszacsúsztathatták
a korábbi üres idősávba, így a lelet nélküli
idősáv leszűkülhetett.
Az Apolló-templomok kapcsán látható,
hogy az épületek eredeti, időtöbblet nélküli
datálással meghatározott keletkezési ideje
50-100 évvel tolódott el a régészeti leletek
kormeghatározásai révén. Ez felhívja a figyelmet az archeomágneses kormeghatározás
és az asztrológiai – nap- és holdfogyatkozásokra számolt – datálás együttes vizsgálatának szükségességére.

Egyiptom,
Napata-királyság temetkezései
A későegyiptomi nubiai Napata királyság
uralkodói és feleségeik temetkezési helye ie.
750-től a Nílus két oldalán fekvő El-Kurru és
Nuri volt. Az egymás melletti kis piramisaik
tengelyiránya kismértékben eltérő sírok
„gyöngysorát” alkotta. Ha a tengelyirány a
mágneses észak irányának változását követte,

akkor ennek az alig több mint 100 éves korszak uralkodói sírjainak fokozatosan eltérő
irányában egyértelműen meg kell jelennie.
Az irányoknak a magyarországi mágnesesdek
lináció-változás és tájolási irány kapcsolathoz
hasonlóan kell érvényesülnie tekintettel arra,
hogy az időszámítás előtti évezredtől az időszámítás utáni évezred végéig a deklinációs
értékek a hazai deklinációs értékek közelében
haladtak.
A két helyszínről rendelkezésre álló internetes térképek alapján az uralkodók sora, uralkodásuk utolsó éve, a sír iránya és a hozzá
tartozó archeomágneses deklináció értéke a
következő:
A táblázat szerinti magyarországi archeo
mágneses adatokhoz képest átlag 4 fokkal
kisebbek az értékek a közel-keletre készült
archeomágneses grafikonokon. Van olyan
görbejavaslat, amelyen 25 foknál is nagyobb
deklinációs értékeket becsülnek. Ez azonban
kizárható, mivel adott deklinációs értékeknél
vagy a táblázat szerinti II.”keleti”komponenst
figyelték egykor, vagy 30-35 fokos deklinációs
értékeknek kellett volna léteznie, ami a globális adatok vizsgálata mellett nem reális.

27. ábra • A Napata-királyság uralkodói temetői;
balra Nuri, jobbra El Kurru
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betét”észlelhető, amely idősávnak egy részébe valójában fiatalabb leleteket datálhattak.
A körtemplomok sora az archeomágneses
deklinációs görbe mentén sorakozik. Ez meg
erősíti azt a hipotézist, hogy a tájolás a mágne
ses deklinációval függvényes összefüggésben áll. Az archeomágneses kormeghatározás,
annak történeti-régészeti háttere és az általunk felállított, a tájolás és a mágneses deklináció közötti összefüggés finomítása nyomán
a körtemplomok keletkezési idejét néhány
évtizedes pontossággal meg lehet határozni.

Két példa a tájolás
és a mágneses deklináció
kapcsolatáról a mai időszámí
tás kezdete előtti évszázadokból

26. ábra • Asszír dombormű:
„életfa”-ábrázolás;
valójában mágnesmező
szerkezet-modell
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Feltételezhető, hogy valamennyi ókori templom tájolásánál elsődleges szempont volt a
mindenkori elsődleges – egyetlen érzékletes
jegyével, irányaival jellemezhető – láthatatlan
teremtő istenséggel kapcsolatot teremtő szer
tartás, a bizonyos földrajzi irányok felé fordulás. Az így meghatározható irányok által kínált
keretek között kapnak helyet az asztrológiai
jelenségek.
Mivel az alapítás során uralkodói pálcákkal
(a középkorban pl. püspöki pásztorbottal)
körbefordulva akaratlan elmozdulásokkal
érzékelt jelenség iránya adta a templom-tengelyirányt, ez rögzíti az alapításkor aktuális
mágneses deklinációs értéket. A mai értelemben vett földmágnességet ugyan nem ismerték, iránytűt nem használhattak ugyan az
ókoriak, de a templomok erőteljesen változó
iránya és a mágneses deklináció között már
feltárt, de jellegében tisztázatlan kapcsolat
arra utal, hogy a pálcás érzékelésekkel meghatározott iránysokaság szoros kapcsolatban
áll a földmágneses deklináció változásával.
Az összefüggést két évtized érzékelési kísérletei alapján több ezer évre kiterjeszteni
akkor lehet, ha a ma megfigyelhető három
tájolási főirány és a hozzá tartozó deklinációs
értékek modellje rendelkezésre áll. A modell
az archeomágneses kor- és deklinációmegha
tározások pontossága mértékében adhat
adatot a szakrális építmények keletkezési
idejéről. A modellalkalmazási kísérletek arra
utalnak, hogy az archeomágneses kormeghatározásban egyirányú, 200 év körüli időel-

tolódás jelentkezik. Feltételezhető, hogy ha
van olyan korszak, amikor a régészeti leletek
jelentős mértékben megritkulnak, a leletek
kormeghatározásánál nem szándékos időponteltolások keletkeznek a lelet nélküli
idősáv kitöltésére.
A mai időszámítás szerinti keletkezési idő
és a mai időszámítás szerinti, de a középkori
naptárzavarokkal számoló korrigált archeo
mágneses kormeghatározás kapcsolata tekintetében számolni kell az ókori leletek és
szakrális építmények korára adott meghatározások felülvizsgálatával.
Itt kétféle, alapvetően eltérő esettel számolhatunk. Az egyiknél az ókori naptárhasználattal megadott és a naptárváltozások által a
mai időrendbe épített üres évekkel létrejött
mai évszámhoz közelebb hozzuk az ókori
éveket – ahogyan Fuls javasolja (2003) a mexikói archeológiai leletek kapcsán. Ezzel fix
pontokat kapunk az ókori többi lelet korának
újrameghatározásához. A másik eset, amikor
nem számolunk a régészeti leletek körében
megjelent naptári időeltolódásokkal és üres
évekkel.
Mivel feltételezzük, hogy egykor valamen�nyi szakrális építmény irányát (akaratlanul) a
mágneses északi irány változását követve
határozták meg, egyetlen kivétel sem engedhető meg. Ahol a szakrális helyek körében
kivétel tűnik fel, ott feltétlenül kell lennie korábbi építménynek.
A mellékelten előadott 13 Apolló-templom
kapcsán jól látható, hogy a tanulmányt készítő Liritzis hol nem támaszkodott már ismert
régészeti előzményekre. Pedig a leggyakoribb hibaforrás, hogy egy korábbi templom
irányát megtartva építenek új épületet. Így
az új és pontosan datált épület iránya, valamint az építési kor mágneses deklinációiránya alaposan különbözhet.
Az archeomágneses deklinációértékek
meghatározására a görögországi és a szomszédos bulgáriai grafikonok szolgáltak. Az
archeomágneses deklinációk grafikonján a
legrégebbi becsült építési időre vonatkozó
templomtájolások időpontjai világosan kirajzolják azt az időeltolódást, „múlt-többletet”,
amely a naptárátrendezések következtében
alakult ki. Az időbetoldásnak azonban csak
egy része jelenik meg az ókori adatoknál,
mivel a régészeti leletek korát a korábbi időszámítás szerint pontosan ismert keletkezési

időhöz, ezek körében az építések idejéhez is
viszonyítva becsülték. Másrészt az üres évek
utáni leletek egy részét visszacsúsztathatták
a korábbi üres idősávba, így a lelet nélküli
idősáv leszűkülhetett.
Az Apolló-templomok kapcsán látható,
hogy az épületek eredeti, időtöbblet nélküli
datálással meghatározott keletkezési ideje
50-100 évvel tolódott el a régészeti leletek
kormeghatározásai révén. Ez felhívja a figyelmet az archeomágneses kormeghatározás
és az asztrológiai – nap- és holdfogyatkozásokra számolt – datálás együttes vizsgálatának szükségességére.

Egyiptom,
Napata-királyság temetkezései
A későegyiptomi nubiai Napata királyság
uralkodói és feleségeik temetkezési helye ie.
750-től a Nílus két oldalán fekvő El-Kurru és
Nuri volt. Az egymás melletti kis piramisaik
tengelyiránya kismértékben eltérő sírok
„gyöngysorát” alkotta. Ha a tengelyirány a
mágneses észak irányának változását követte,

akkor ennek az alig több mint 100 éves korszak uralkodói sírjainak fokozatosan eltérő
irányában egyértelműen meg kell jelennie.
Az irányoknak a magyarországi mágnesesdek
lináció-változás és tájolási irány kapcsolathoz
hasonlóan kell érvényesülnie tekintettel arra,
hogy az időszámítás előtti évezredtől az időszámítás utáni évezred végéig a deklinációs
értékek a hazai deklinációs értékek közelében
haladtak.
A két helyszínről rendelkezésre álló internetes térképek alapján az uralkodók sora, uralkodásuk utolsó éve, a sír iránya és a hozzá
tartozó archeomágneses deklináció értéke a
következő:
A táblázat szerinti magyarországi archeo
mágneses adatokhoz képest átlag 4 fokkal
kisebbek az értékek a közel-keletre készült
archeomágneses grafikonokon. Van olyan
görbejavaslat, amelyen 25 foknál is nagyobb
deklinációs értékeket becsülnek. Ez azonban
kizárható, mivel adott deklinációs értékeknél
vagy a táblázat szerinti II.”keleti”komponenst
figyelték egykor, vagy 30-35 fokos deklinációs
értékeknek kellett volna léteznie, ami a globális adatok vizsgálata mellett nem reális.
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2. táblázat • A Napatakirályság uralkodóinak és
asszonyaiknak uralkodási
évei, sírjaik iránya és az
egykorú mágneses
deklináció.

ideje

sír helye
és jele

sír iránya azimut fok
északtól keletre

archeomágn.
deklináció

Alara

ie. 770-750

El-Kurru K6

116,5

9,9

Kashata

ie. 750-730

El-Kurru K8

111,5

7,6

-2,8

Piye

ie. 730-716

El-Kurru K17

106,5

5,3

-1,7

uralkodó

eltérés
fokban

Shebaka

ie. 716-702

El-Kurru K15
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6,1

+0,8

Shebitka
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El-Kurru K18
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8,0

+1,9

Taharqa

ie. 690-664

Nuri

114,5 (116)

8,8

+0,8

Tanutamani
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El-Kurru K16

111

7

-1,8

Taharqa neje

El-Kurru K4

114,5 (115)

8,8

Qaltha

E-Kurru K2

112

8,5

Khensa neje

El-Kurru K5

111

7,3

Apollo-templomok
az időszámítás előtti hetediktől az
első századig
Boutsikas (2009) görög templomok tájolását tárgyaló nagy tanulmánya elsők között tárgyalja a görög
templomok át- és újraépítése során történt tájolási
iránytartást és irányváltozásokat. Kiváló alapanyag
modellünk tesztelésére és további finomítására.
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Délosz (Nissen)

11

Rodosz, Erethimius

12

Rodosz, Apollo Pythius
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II.

első kitűzés naptár-idő
csúszás nélkül,
mai időszámítás i. e.

1

~ 1000

tájoláshoz tartozó
archeomágneses
deklináció

kitűzés naptár-idő
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(archeomágneses adat)

Didyma (v.Marees)

bejárat felé azimut
fok északról keletre

0

építés ideje
Liritzis szerint (i. e.)

hely

szakirodalom szerinti
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3. táblázat és ábra • Apolló-templomok. Tájolásuk és a hozzá
tartozó deklinációs érték alapján
meghatározott alapítási idejük
mai időszámítás szerint.
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A kronológiai pontosság
és megbízhatóság kérdőjelei
Az ókori és kora középkori földmágnességre
tájolás kísérleti modelljének előadása volt
jelen tanulmány fő célja. De egy az ókori és
kora középkori templomok földmágnesme
zőre tájolásának hipotézisét előadó dolgozat
nem kerülheti ki az archeomágneses kormeghatározás körüli bizonytalanságok legsúlyosabb tényezőjének, a naptármódosításokra
visszavezethető zavaroknak a tárgyalását.
A hazai középkori körtemplomok építésének feltételezett évszázadaiban a mágneses
deklináció értéke igen gyorsan változott. Ha
ezzel összhangban változtak a templomirányok, akkor jó eséllyel - az archeomágneses
görbék mentén – ki lehet jelölni a deklinációs
értékhez tartozó keletkezési évtizedet. Az
archeomágneses görbe fix időadatainak vél
tük az ismert templomalapítási időpontokat.
Csakhogy a templomirányokhoz függvényesen kapcsolódó deklinációs értékek nem az
ismert időpontoknál, hanem évszázadnyi
vagy nagyobb eltéréssel korábbi időpontokban voltak jellemzők. Tehát vagy az Európa
több térségében (Kréta, Wales, Közép-Európa
több országa) folytatott, a jelenlegi mágneses
deklináció érzékelésére vonatkozó iránymegfigyeléseink extrapolációja volt erősen
pontatlan, vagy a régészeti kormeghatározásban szerepelnek többletévek, vagy a fix
adatok forrásai megbízhatatlanok, de mindhárom együttesen is fennállhat. A kísérleti
függvényes modell terepen megfigyelt ada
tainál a legerőteljesebb érzékelési impulzusok melletti zónákra tévedés vehető figyelembe. Az így megjelölhető deklinációs értékek azonban az archeomágneses görbével
párhuzamosan megjelenő megfeleléseket
torzítanák.
A mágneses deklináció kormeghatározási
bizonytalanságait megtapasztalva kerestük
a legmegbízhatóbbnak tűnő dendrokrono
lógiai elemzéseket. Feltételezve, hogy a kísérleti modellben rejlő bizonytalanság mértékét
egy dendrokronológiai alapozással pontosított archeomágneses modell segíthet elkülöníteni.
GrynaeusAndrásrégész,dendrokronológus
2003-ban írt megállapítása az európai dend
rokronológiai kutatásról: szerinte vizsgálataik

alapján„a római korig gond nélkül tudni le
het az egyes fafajok évgyűrűvastagságait”,
sőt. Grynaeus Ki lopja el az idő(nke)t? – néhány
rendhagyó megjegyzés Illig könyve kapcsán
című írásából röviden idézzünk:
„A Rajnán Koblenznél 1980 márciusában
előkerült egy régi híd, ahol a készítése során
facölöpöket vertek le a folyó ágyába. (…)
„298 évet átfogó évgyűrűvastagság-adatsorról megállapították, hogy a legfiatalabb évgyűrűk Kr. u. 48-ban nőttek, és mivel kéreg is
volt a fákon, a kivágásukra Kr. u. 48-49 fordulóján, a téli hónapokban került sor. Ez megegyezett a régészek kerámia, fémeszközök,
pénzek és egyéb ott talált tárgyak által megállapított dátumával.
Mindez azért lényeges, mert ha igaza lenne
Illignek, akkor komoly „gubanc” keletkezne!
Ugyanis a cölöpök (több tucatnyi!) évgyűrűi
egy kb. 2000 évvel ezelőtti időpont évgyűrűvastagságaival egyeznek meg. Ha„kivesszük”
az ominózus 297 évet a történelemből és a
naptárunkból, akkor ennek a közel 2000 adat
ból álló adatsorunknak a kezdőpontja hátratolódik 297 évvel, mert a hídban megtalált
legfiatalabb évgyűrűtől a tegnap az erdőben
kifűrészelt fában lemért legkülső évgyűrűig
folyamatos az adatsorunk! Azaz a híd cölöpei
nem Kr. u. 48-ból származnak, hanem az általunk Kr. e. 249. évvel azonosított évből. Ez
pedig nem egyezik a történelmi ismereteinkkel, mert ekkor (ab Urbe condita CIV) a római
köztársaság katonái még Szicíliát sem hódították meg, hisz az első pun háború csak 8 év
múlva (Kr. e. 241-ben) fog befejeződni… Kar
thágó, Hispánia, Gallia, Germánia elfoglalása
pedig legjobb esetben az álmaik között
szerepel! Így ha elfogadnánk Illig elméletét,
akkor azt kellene mondanunk, hogy ezt a
római technikával, római eszközökkel, római
stílusban épült hidat, amiről római tárgyakat
ejtettek a folyóba és partjára nem a rómaiak
csinálták, hanem a kelták… Ez pedig a sci-fi
műfajba tartozik…”
(Grynaeus András: Ki lopja el az idő(nke)t?
– néhány rendhagyó megjegyzés Illig könyve
kapcsán. 2003. április 4. 14:25 :www.gondola.
hu)
Az igazi meglepetést a Larsson-szerzőpár
(Larsson & Larsson, 2010) tanulmánya jelentette. A 2000 évig folytonosnak tartott adatsorban közel 140 év ismétlődést találtak. Ha
csupán ezzel az idővel csökken a Grynaeus-i
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2. táblázat • A Napatakirályság uralkodóinak és
asszonyaiknak uralkodási
évei, sírjaik iránya és az
egykorú mágneses
deklináció.

ideje

sír helye
és jele

sír iránya azimut fok
északtól keletre

archeomágn.
deklináció

Alara

ie. 770-750

El-Kurru K6

116,5

9,9

Kashata

ie. 750-730

El-Kurru K8

111,5

7,6

-2,8

Piye

ie. 730-716

El-Kurru K17

106,5

5,3

-1,7

uralkodó

eltérés
fokban

Shebaka

ie. 716-702

El-Kurru K15

108

6,1

+0,8

Shebitka

ie. 702-690

El-Kurru K18

112,8

8,0

+1,9

Taharqa

ie. 690-664

Nuri

114,5 (116)

8,8

+0,8

Tanutamani

ie. 664-653

El-Kurru K16

111

7

-1,8

Taharqa neje

El-Kurru K4

114,5 (115)

8,8

Qaltha

E-Kurru K2

112

8,5

Khensa neje

El-Kurru K5

111

7,3

Apollo-templomok
az időszámítás előtti hetediktől az
első századig
Boutsikas (2009) görög templomok tájolását tárgyaló nagy tanulmánya elsők között tárgyalja a görög
templomok át- és újraépítése során történt tájolási
iránytartást és irányváltozásokat. Kiváló alapanyag
modellünk tesztelésére és további finomítására.

Aetolia

550 átépítve 330

~ 630 - 610 630 a telep alapítása

III.

56,41

-18,8

8

-630 (-550)

-480 -440

-12,7

-670 (-650)

-480 -44 0

12,9

I.
15,5

2

Korinthosz

~ 600

3

Théra (Wilberg)

~ 600

Szirakúza

~ 600
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91,75

-1,8

Arta, Epirusz

~ 600

c.550

95

6

Szelinunt

~ 550

620-600

96,66

7

Metapont

~ 550

8

Bassae, Phigaleia

~ 450-425

9

Delphoi

~ 366-320

10

Délosz (Nissen)

11

Rodosz, Erethimius

12

Rodosz, Apollo Pythius
Letoon

4
5

13

16

540

II.

első kitűzés naptár-idő
csúszás nélkül,
mai időszámítás i. e.

1

~ 1000

tájoláshoz tartozó
archeomágneses
deklináció

kitűzés naptár-idő
csúszással
(archeomágneses adat)

Didyma (v.Marees)

bejárat felé azimut
fok északról keletre

0

építés ideje
Liritzis szerint (i. e.)

hely

szakirodalom szerinti
alapítási idő (i. e.)

3. táblázat és ábra • Apolló-templomok. Tájolásuk és a hozzá
tartozó deklinációs érték alapján
meghatározott alapítási idejük
mai időszámítás szerint.

69,17
137

126,66

-20

15

-520 (–)

-330 -290

-720 (740)
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24

-580
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-390 -350

0

25,5

-600 /530,
470/
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1

26,5

-620/500/

-430 -390

-650 (610)

-460 -420

20

14,7

2,6

11

-17,5

-650 (590)

-460 -420

51

-21

5,7

-620 (560)

-430 -380

84,75

-5

21

-430 (370)

-370 -340

5. – 4. sz.

242,23

-16,5

11,5

-650 (590)

-360 -320

3. – 2. sz.

96,8

0,8

26,4

-300 (-)

~ -130

4. – 2. sz.

153,5

-370,-230
(-280, -150)

~ -200

~ 350

négyszer újraépítve

-12,5
-15

425-417

-3

25,7

A kronológiai pontosság
és megbízhatóság kérdőjelei
Az ókori és kora középkori földmágnességre
tájolás kísérleti modelljének előadása volt
jelen tanulmány fő célja. De egy az ókori és
kora középkori templomok földmágnesme
zőre tájolásának hipotézisét előadó dolgozat
nem kerülheti ki az archeomágneses kormeghatározás körüli bizonytalanságok legsúlyosabb tényezőjének, a naptármódosításokra
visszavezethető zavaroknak a tárgyalását.
A hazai középkori körtemplomok építésének feltételezett évszázadaiban a mágneses
deklináció értéke igen gyorsan változott. Ha
ezzel összhangban változtak a templomirányok, akkor jó eséllyel - az archeomágneses
görbék mentén – ki lehet jelölni a deklinációs
értékhez tartozó keletkezési évtizedet. Az
archeomágneses görbe fix időadatainak vél
tük az ismert templomalapítási időpontokat.
Csakhogy a templomirányokhoz függvényesen kapcsolódó deklinációs értékek nem az
ismert időpontoknál, hanem évszázadnyi
vagy nagyobb eltéréssel korábbi időpontokban voltak jellemzők. Tehát vagy az Európa
több térségében (Kréta, Wales, Közép-Európa
több országa) folytatott, a jelenlegi mágneses
deklináció érzékelésére vonatkozó iránymegfigyeléseink extrapolációja volt erősen
pontatlan, vagy a régészeti kormeghatározásban szerepelnek többletévek, vagy a fix
adatok forrásai megbízhatatlanok, de mindhárom együttesen is fennállhat. A kísérleti
függvényes modell terepen megfigyelt ada
tainál a legerőteljesebb érzékelési impulzusok melletti zónákra tévedés vehető figyelembe. Az így megjelölhető deklinációs értékek azonban az archeomágneses görbével
párhuzamosan megjelenő megfeleléseket
torzítanák.
A mágneses deklináció kormeghatározási
bizonytalanságait megtapasztalva kerestük
a legmegbízhatóbbnak tűnő dendrokrono
lógiai elemzéseket. Feltételezve, hogy a kísérleti modellben rejlő bizonytalanság mértékét
egy dendrokronológiai alapozással pontosított archeomágneses modell segíthet elkülöníteni.
GrynaeusAndrásrégész,dendrokronológus
2003-ban írt megállapítása az európai dend
rokronológiai kutatásról: szerinte vizsgálataik

alapján„a római korig gond nélkül tudni le
het az egyes fafajok évgyűrűvastagságait”,
sőt. Grynaeus Ki lopja el az idő(nke)t? – néhány
rendhagyó megjegyzés Illig könyve kapcsán
című írásából röviden idézzünk:
„A Rajnán Koblenznél 1980 márciusában
előkerült egy régi híd, ahol a készítése során
facölöpöket vertek le a folyó ágyába. (…)
„298 évet átfogó évgyűrűvastagság-adatsorról megállapították, hogy a legfiatalabb évgyűrűk Kr. u. 48-ban nőttek, és mivel kéreg is
volt a fákon, a kivágásukra Kr. u. 48-49 fordulóján, a téli hónapokban került sor. Ez megegyezett a régészek kerámia, fémeszközök,
pénzek és egyéb ott talált tárgyak által megállapított dátumával.
Mindez azért lényeges, mert ha igaza lenne
Illignek, akkor komoly „gubanc” keletkezne!
Ugyanis a cölöpök (több tucatnyi!) évgyűrűi
egy kb. 2000 évvel ezelőtti időpont évgyűrűvastagságaival egyeznek meg. Ha„kivesszük”
az ominózus 297 évet a történelemből és a
naptárunkból, akkor ennek a közel 2000 adat
ból álló adatsorunknak a kezdőpontja hátratolódik 297 évvel, mert a hídban megtalált
legfiatalabb évgyűrűtől a tegnap az erdőben
kifűrészelt fában lemért legkülső évgyűrűig
folyamatos az adatsorunk! Azaz a híd cölöpei
nem Kr. u. 48-ból származnak, hanem az általunk Kr. e. 249. évvel azonosított évből. Ez
pedig nem egyezik a történelmi ismereteinkkel, mert ekkor (ab Urbe condita CIV) a római
köztársaság katonái még Szicíliát sem hódították meg, hisz az első pun háború csak 8 év
múlva (Kr. e. 241-ben) fog befejeződni… Kar
thágó, Hispánia, Gallia, Germánia elfoglalása
pedig legjobb esetben az álmaik között
szerepel! Így ha elfogadnánk Illig elméletét,
akkor azt kellene mondanunk, hogy ezt a
római technikával, római eszközökkel, római
stílusban épült hidat, amiről római tárgyakat
ejtettek a folyóba és partjára nem a rómaiak
csinálták, hanem a kelták… Ez pedig a sci-fi
műfajba tartozik…”
(Grynaeus András: Ki lopja el az idő(nke)t?
– néhány rendhagyó megjegyzés Illig könyve
kapcsán. 2003. április 4. 14:25 :www.gondola.
hu)
Az igazi meglepetést a Larsson-szerzőpár
(Larsson & Larsson, 2010) tanulmánya jelentette. A 2000 évig folytonosnak tartott adatsorban közel 140 év ismétlődést találtak. Ha
csupán ezzel az idővel csökken a Grynaeus-i
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adatsor (nem Illig háromszáz évének, hanem
valamely későbbi másfél évszázadnak kimetszésével), a Gyraneus által említett koblenzi
hídnál római stílusban építők tevékenykedhettek . Hiszen az időszámítás előtti évszázad
kezdetén a kései La Téne Kultúra térségében
a még római uralom alá nem került Rajna
határon gallo-római provinciális római kultúra volt jelen, amely nyilvánvalóan érvényes
lehetett a hídépítésre is. Az sem zárható ki
azonban, hogy további „szelídebb” ismétlődések is kiderülnek. Az Egy európai kronológia
érvényessége és érvényesítése c. tanulmányuk
bevezetőjéből idézzünk:
„A dendrokronológia segítségével először is
bizonyítani kívántuk, hogy Heribert Illig elmúlt
években kigondolt elmélete a mi kronológiánkban bármilyen szempontból jó-e vagy teljesen
rossz.
Ernst Holstein adatainak, kézzel rajzolt görbéinek és kronológiájának letöltése után egyértelműen ki tudtuk mutatni, hogy a Hollstein-év
gyűrűk 142 év hosszú szegmensében a Meroving idő (i.sz. 401-543) szélességi adatai egyeznek
a Hollstein késő nyugat-római kori adataival (AD
195-336) magas korrelációs értékekkel. Egy ilyen
több illeszkedéses referencia-görbe nagyon
nagy hibát jelent. Hollstein ezzel a nagy hibával
nem teremthetett helyes és folyamatos évgyű
rűelemzési kronológiát mától vissza a nyugatrómai időkig. Következtetésünk: a Hollsteinreferenciaadatoknak a kelta és római blokkja
(1980) a jelek szerint egyáltalán nem megfelelő,
de legalábbis lebegő!
Fel kellett ismernünk, hogy a római korra
vonatkozó franciaországi és németországi abszolút datálásos fagyűrűadatok (AD és BC jelzéssel megadottak) ismeretlen számú évre kiterjedően valószínűleg tévesek, hasonlóképpen
Bernd Becker későbbi görbéi, amelyeket Holl
stein adataira alapozott. Ez nem jelenti annak
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Science 1975 Jun 6;188(4192): 977-85.
Belmonte,Juan Antonio – Shaltout, Mosalam: Keeping
Ma’at: an Astronomical Approach to the Orientation of
the Temples in Ancient Egypt. Advances in Space Research (2007)
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bizonyítását, hogy a felfedezett évek tekintetében igaza van Heribert Illignek. Csak azt mutattuk be, hogy a jelenleg alkalmazott dendrokro
nológiai görbék római kori faadatai minden
bizonnyal tévesek – vagy legalábbis 'nem bizonyulnak helyesnek'!
Ha a hibáról megállapítják, hogy az néhány,
vagy akár több mint 70 év, azt esetleg kompenzálni lehet az 'AD 1 pont mozgatásával', a referenciagörbe mentén aktualizált, módosított
változattal. Csak akkor kell szembenéznünk a
Heribert Illig előrejelzése szerinti időrendi hibával, amennyiben kiderül, hogy a hiba sokkal
nagyobb.
A Belfast-adatok
Ha a közép-európai nyugat-római kori és a koraközépkori dendroadatok nyíltan megjelenhet
tek, talán már képesek vagyunk létrehozni egy
megfelelő és folyamatos időre (korra) vonatkozó hivatkozási görbét. (Korlátozás nélkül hozzáférhető adatokkal, mások hosszú idővel előttünk
már biztosan megszerezhették). Adat-kereskedelmi okok lehetnek a fő okai a dendroloógiai
adatok titkolásának. A laborok meg akarják
tartani az adatokat, hogy azokért mint keresztdatálási famintákért pénzt kapjanak. Azonban
annyi adat áll rendelkezésre manapság francia
laboratóriumok és egyetemek körében, amelyek hajlandóak együttműködni, és egy keletangliai incidens szerint előfordul, hogy a kiadott
adatok részben hibásak, és mint a Hollstein
honlapján elérhető adatoknál látható, még
mindig kevés okunk van az adatok titokban
tartására. A fő görbék már szabadon hozzáférhetők, még hiányoznak a részletek, hogy fel
lehessen használni azokat a jelenlegi referenciagörbék korrigálására.” (Lars-Uke Larsson &
Petra Ossowski Larsson: Egy korrekt és folytonos közép-európai tölgy-kronológia keresése. ford.: Kőszeghy A.)

Boutsikas, Efrosyni: Placing Greek Temples: An archeo
astronomical Study of the Orientation of the Ancient
Greek Religieus Structures Archaeoastronomy, The
Journal of Astronomy in Culture, 2009, vol. 21 pp 4–16 •
http://kent.academia.edu/EfrosyniBoutsikas/Papers/
329846/
Carrasco, Pavón Javier – Osete, Maria Lujza, Torta, J. Miquel,
Gaya-Piqué, Luis R.: A Regional Archeomagnetic

Model for Europa for the last 3000 years SCHA.
DIF.3K Applications to archeomagnetic dating.
G3, 2009.
Costable Catherine G. – Johnson Catherine L. –
Lund, Steven P.: Global Geomagnetic Field
Models for the Past 3000 years. Transient of
Permanent Flux Lobes? Phil Trans. Roy. Soc.
Lond. A, 2000.
Evans, M. E.: Archimagnectic Investigations in
Greece and the Bearing on Geomagnetic Secular
Variation. Physics of the Earth and Planetary
Interiors, Science Direct 159. (2006) 90-95.
Fuls, Andreas: Die astronomische Datierung der
klassischen Mayakultur (500-1100 n. Kr.) Implikationen einen um 208 Jahre verschobenen
Mayachronologie. Norderstedt, Books on
Demand GmbH 2007.
Hongre, L. – Hulot, G. – Khokhlov, A. (1998) N. n:
Magnetic Declination Maps for Europe from
BC 1000 to AD 1800, • www.staff.science.uu.nl/
~gent0113/magdec/archmag/archmag.htm
Keszthelyi Sándor – Keszthelyiné Sragner Márta:
Magyarországi középkori templomok tájolása. Országépítő, melléklet, 2012/1
Klokočník, Jaroslav – Kostelecký, Jan – Vítek
František: On an Unsolved Orientation of Pyramids and Ceremonial Centers in Mesoamerica.
J. K., Astronomical Institute, Czech Academy
of Sciences
Korte M. – Genevey A. – Constable C. G. – Frank
U. – Schnapp E.: Continous Geomagnetic Field
Models for the Past 7 Millenia. I. A New Global
Data Compilation, Geochemistry, Geophysics,
Geosystems (G3) 6, 2, Q02 H15 2005.
Kovacheva, Mary – Jordanova, Neli – Karlovkovski, Vassil: Geomagnetic Field Variations as
Determined from Bulgarian Archaeomagnetic Data II., The Last 8000 Years, 1998, 431–
460, Kluwer Academic Publishes, Netherland
Kőszeghy Attila: Láthatatlan tájolók T4TERV 2007
Liritzis, Ioannis – Vassiliou, Helen: Greek Temple
Orientation. Were Greek temples oriented towards aurorae? Royal Astronomical Society, A
and G 2006 febr. Vol. 47.
Larsson, Lars-Uke & Larsson, Petra Ossowski: In
search for a correct and continuous Middle European Oak chronology. An introduction to "The
validity of the European chronology" • www.
cybis.se/forfun/dendro/hollstein/2010 szept.
Márton P. – Ferencz E.: Hierarchical Versus Stra
tification Statistical Analysis of Archaeomagnetic Directions: the Secular Variation Curve
for Hungary Gaophysical Journal International, 2006, Wiley Online Library
Salt, Alun: An analysis of astronomical alignments of Greek Sicilian Temples (Submitted
on 21 Jan 2010)
Shaltout, M. – Belmonte J. A.: On the orientation
of ancient Egyptian Temples I.: upper Egypt
and lover Nubia PP03 /2005

28. ábra • A világ köldöke. Kőfaragvány, az elemzésekben szereplő
mágneses háló ókori megjelenítése (Museum of Delphoi)

19

adatsor (nem Illig háromszáz évének, hanem
valamely későbbi másfél évszázadnak kimetszésével), a Gyraneus által említett koblenzi
hídnál római stílusban építők tevékenykedhettek . Hiszen az időszámítás előtti évszázad
kezdetén a kései La Téne Kultúra térségében
a még római uralom alá nem került Rajna
határon gallo-római provinciális római kultúra volt jelen, amely nyilvánvalóan érvényes
lehetett a hídépítésre is. Az sem zárható ki
azonban, hogy további „szelídebb” ismétlődések is kiderülnek. Az Egy európai kronológia
érvényessége és érvényesítése c. tanulmányuk
bevezetőjéből idézzünk:
„A dendrokronológia segítségével először is
bizonyítani kívántuk, hogy Heribert Illig elmúlt
években kigondolt elmélete a mi kronológiánkban bármilyen szempontból jó-e vagy teljesen
rossz.
Ernst Holstein adatainak, kézzel rajzolt görbéinek és kronológiájának letöltése után egyértelműen ki tudtuk mutatni, hogy a Hollstein-év
gyűrűk 142 év hosszú szegmensében a Meroving idő (i.sz. 401-543) szélességi adatai egyeznek
a Hollstein késő nyugat-római kori adataival (AD
195-336) magas korrelációs értékekkel. Egy ilyen
több illeszkedéses referencia-görbe nagyon
nagy hibát jelent. Hollstein ezzel a nagy hibával
nem teremthetett helyes és folyamatos évgyű
rűelemzési kronológiát mától vissza a nyugatrómai időkig. Következtetésünk: a Hollsteinreferenciaadatoknak a kelta és római blokkja
(1980) a jelek szerint egyáltalán nem megfelelő,
de legalábbis lebegő!
Fel kellett ismernünk, hogy a római korra
vonatkozó franciaországi és németországi abszolút datálásos fagyűrűadatok (AD és BC jelzéssel megadottak) ismeretlen számú évre kiterjedően valószínűleg tévesek, hasonlóképpen
Bernd Becker későbbi görbéi, amelyeket Holl
stein adataira alapozott. Ez nem jelenti annak
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bizonyítását, hogy a felfedezett évek tekintetében igaza van Heribert Illignek. Csak azt mutattuk be, hogy a jelenleg alkalmazott dendrokro
nológiai görbék római kori faadatai minden
bizonnyal tévesek – vagy legalábbis 'nem bizonyulnak helyesnek'!
Ha a hibáról megállapítják, hogy az néhány,
vagy akár több mint 70 év, azt esetleg kompenzálni lehet az 'AD 1 pont mozgatásával', a referenciagörbe mentén aktualizált, módosított
változattal. Csak akkor kell szembenéznünk a
Heribert Illig előrejelzése szerinti időrendi hibával, amennyiben kiderül, hogy a hiba sokkal
nagyobb.
A Belfast-adatok
Ha a közép-európai nyugat-római kori és a koraközépkori dendroadatok nyíltan megjelenhet
tek, talán már képesek vagyunk létrehozni egy
megfelelő és folyamatos időre (korra) vonatkozó hivatkozási görbét. (Korlátozás nélkül hozzáférhető adatokkal, mások hosszú idővel előttünk
már biztosan megszerezhették). Adat-kereskedelmi okok lehetnek a fő okai a dendroloógiai
adatok titkolásának. A laborok meg akarják
tartani az adatokat, hogy azokért mint keresztdatálási famintákért pénzt kapjanak. Azonban
annyi adat áll rendelkezésre manapság francia
laboratóriumok és egyetemek körében, amelyek hajlandóak együttműködni, és egy keletangliai incidens szerint előfordul, hogy a kiadott
adatok részben hibásak, és mint a Hollstein
honlapján elérhető adatoknál látható, még
mindig kevés okunk van az adatok titokban
tartására. A fő görbék már szabadon hozzáférhetők, még hiányoznak a részletek, hogy fel
lehessen használni azokat a jelenlegi referenciagörbék korrigálására.” (Lars-Uke Larsson &
Petra Ossowski Larsson: Egy korrekt és folytonos közép-európai tölgy-kronológia keresése. ford.: Kőszeghy A.)
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28. ábra • A világ köldöke. Kőfaragvány, az elemzésekben szereplő
mágneses háló ókori megjelenítése (Museum of Delphoi)

19

