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RÖVID ÉS EGY KICSIT SEM UNALMAS ELŐSZÓ

Ha ön gondolkodó ember – ebben biztos vagyok, hiszen ezért 
vette kezébe ezt a művet – akkor nyilván feltette már magának  
a következő kérdéseket: Mi ez a világ, amelyben élünk? Mindig ilyen 
volt? Mindig ilyen marad? Ha változik, milyenné alakulhat később? 
De azt is megkérdezte bizonyára: Ugye, nem vagyunk egyedül  
a mindenségben? Ugye, nagyon érthetetlen lenne ez a Világmin-
denség, ha csak az Ember lenne (viszonylag) értelmes, és máshol 
nem számíthatnánk civilizációkra? Vannak-e másféle módon kiala-
kult, máshogyan szerveződött, más célokat követő civilizációk az 
Univerzumban? És ha vannak, mert lenniük kell, akkor azok jelen-
tenek-e ránk nézve veszélyt, vagy sem? 

Feltette már a kérdést: Ha vannak, akkor találkozhatunk-e velük? 
Lehetséges, hogy egyszer eljönnek ide is? Vagy ezen már túl 
vagyunk? És akár vannak Idegenek, akár nincsenek, mi lesz velünk, 
földi emberekkel? Ezer vagy több év után rá sem ismernénk mai 
önmagunkra..?

Nos, rövid előszót ígértem, és lám, olyan lett. Ha a fentiek közül 
akár csak egyetlen kérdés is érdekli önt, már érdemes elolvasnia 
a következő pár száz oldalt. Ha elérkezik az utolsó lapokra, ön már 
nem ugyanaz az ember lesz, aki most olvasta ezt az előszót.
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ELSŐ FEJEZET

Mi történt a Földön?

„A Világmindenség - vagy semmi!”
(– felelte Walter L. Hurd tudós, amikor az emberi faj jövőjéről 

kérdezték)

Az előszóban feltett kérdések közül kettőt máris megválaszolhatunk.
Az egyik: Idegenek vannak, léteznek, tevékenykednek, és erre 

számos bizonyítékunk is van, amiket e lapokon majd szépen sorban 
ismertetek Önökkel.

A másik: jártak-e már a Földön? Bizony erre is van számos 
bizonyíték, ezeket is elsorolom majd. A többi kérdést viszont már az 
Önök segítségével, közösen fogjuk megválaszolni.

Bár e lapokon többször szembemegyünk majd azzal, amit a „hi-
vatalos”, vagyis az intézményesített, „akadémikus” tudomány állít, 
majdnem minden érvet, amit felhozok, a földi tudomány segítsé-
gével szereztünk meg. Szinte az összes tény, amit egyik vagy másik 
állításunk igazolására felhozunk, azokat is az elmúlt évszázadok és 
főleg az utolsó ötven év földi tudósai szedték össze. Van tehát egy 
tagadhatatlan kettősség, de ez nem a szerző hibája. A tudomány 
képviselőinek 98 százaléka nem tud, nem mer, nem akar kitörni az 
intézmények által rájuk kényszerített keretek (láncok?) közül, talán 
mert úgy érzi, hogy akkor a szükséges támogatás, háttér és elisme-
rés nélkül marad, sőt mi több: társaik kitagadják a tudomány fel-
kent papjai közül, kutatási és publikálási lehetőségei megszűnnek. 
Számos példából tudjuk, hogy ez reális veszély.

De mi – szerző és olvasói – kívül állunk ezen az elátkozott körön, 
minket nem a kenyérharc vezérel, ezért szabadon szárnyalhat nem 
csak a fantázia (ebből elég kevés lesz a könyvben), hanem a szabadon 
megismerhető és értelmezhető világ utáni vágyakozás. Vágjunk is 
bele!
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Hány emberiség volt?

Az emberek nagy része természetesen pontosan azt feleli erre 
a kérdésre, amit több száz Tudományos Akadémia csaknem teljes 
tagsága válaszolna: egy. Csak egy! Ez a mienk, ez a mostani.

Én is és mások is elfogadnánk, ha nem lennének nyugtalanító 
jelek, sőt bizonyítékok arra nézve, hogy már a mai emberi civilizáció 
előtt is létezett itt „valami”. Létezett egyfajta tudás, aminek 
értelemszerűen voltak művelői, gyakorlói és terjesztői is. Induljunk 
el abból a logikai sorból, hogy vajon elegendő volt-e az idő arra, hogy 
2, 3, 5 ezer évvel ezelőtti tudását összeszedjék, elsajátítsák? Nagyon 
egyszerű, de persze valós példával állok elő, ez pedig nem más, mint 
a mezőgazdaság, és azon belül a növénynemesítés kérdése. Máris 
ütközik két dolog: az egyik kőkemény fizikai realitás, a másik az 
egyes tudósok által önkényesen megállapított időrend.

Ez utóbbi azt állítja, hogy földműveléssel az őseink csak max. 
10 ezer évvel ezelőtt kezdtek foglalkozni, sőt a legtöbb helyen 
a magvak elvetése és learatása, mint normális gyakorlat, úgy igazán 
csak kb. 5 ezer éve vehette kezdetét. Ma már tudjuk, hogy egyes ha-
szonnövényeket az ember „túl régóta termeszt”. Ugyanis a tudomány 
oda jutott, hogy élő szervezeteket, így például a gabonafajtákat vizs-
gálva meg tudja állapítani a kromoszóma-számból és más jellem-
zőkből, mikor kezdtek azzal a nemesítők foglalkozni, meddig volt 
az egyszerű „gaz”, a mezőn egy a sok növény közül, és mikortól 
vették kezelésbe a nemesítők. Szóval az jött ki, hogy a Triticum- és 
más búza-alfajokat az embereknek már 20-25 ezer évvel ezelőtt kel-
lett nemesíteni ahhoz, hogy az őskorból éppen kilépő, letelepedő, és 
földműveléssel foglalkozni kezdő őseink vethessék és arathassák… 
Röviden: akkor kellett kezdeni mindezt, amikor a mai tudomány 
állításai szerint az emberek még túl primitívek voltak ahhoz, hogy 
ilyesmihez értsenek, vagy, hogy egyáltalán ilyen igények felmerül-
jenek közöttük. Miért kezdenének növények nemesítésével foglal-
kozni azok, akik hordákban vándorolnak a bolygó felszínén, nem 
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telepedtek le (és még sok ezer évig nem is fognak letelepedni), egy-
általán honnan jutna eszükbe ilyesmivel foglalkozni? 

Ugyanakkor számtalan olyan tudással rendelkeztek már az ókori 
népek (sumérok, babiloniak, kínaiak, maják, stb.), amelyek meg-
szerzéséhez sokkal hosszabb időre volt szükségük, mint amennyi 
a rendelkezésükre állt! Vagyis az a tény – mert tény –, hogy néme-
lyik ókori kultúra csillagászai képesek voltak megjósolni egy üs-
tökös megjelenését napra és órára, feltételezi, hogy azt az üstököst 
látniuk kellett az előző csillagász nemzedékeknek nem kétszer vagy 
háromszor, hanem tízszer vagy ötvenszer. Csak így tudták teljes bi-
zonyossággal kiszámítani, milyen gyakorisággal látható a Földnek 
arról a pontjáról, mikor tér vissza ismét a beláthatatlan kozmikus 
mélységekből. Csak az a „baj”, hogy ha a szóban forgó üstökös 
mondjuk 340 évenként jelent meg, és ezt a magabiztos tudást az 
ókori csillagászok megszerezték, ehhez az kellett, hogy az elődeik 
3-5, vagy több ezer éven keresztül megfigyeljék az üstökös felbuk-
kanásait, feljegyezzék pontosan az érkezés és távozás idejét, stb.  
De hogyan tehettek ilyen megfigyeléseket, ha abban a réges-régi 
korban még nem voltak csillagászok, nem is nagyon akadtak ilyes-
mivel foglalkozó ősemberek?

Mert hát ősemberekről van szó, ne feledjük! Ha elfogadjuk a mai 
tudomány állítását, miszerint a homo sapiens („bölcs ember”, mi-
csoda indokolatlan beképzeltség!) még 5-6, vagy 8-10, meg 30-40 
ezer évvel ezelőtt is hordákban kóborló, a majom-sorból éppen hogy 
kikerült, primitív lény volt – hát bizony „kifutunk az időből”, amit 
visszafelé számolva az őseinknek már a tudás oltárán kellett volna 
áldozniuk. Ehelyett mamutokra vadásztak, vándoroltak, bogyókat 
szedegettek, barlangokban laktak, és aligha az volt a gondjuk, hogy 
a csillagok járását figyeljék tudományos alapossággal, majd ezek-
ről jegyzeteket készítsenek, hogy azokat átadhassák a következő tíz, 
húsz, harminc nemzedéknek (főleg úgy, hogy még az írást sem ta-
lálták fel…) Érdekes, hogy „az akadémiák lovagjai” itt sem látnak 
ellentmondást.
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Egy ógörög krónikás (Diogenész Laertiosz) szerint az egyiptomi-
ak 373 napfogyatkozást jegyeztek fel az i. u. 3-ik századig. Vagyis 
pontosan az az eset következett be, amiről tíz sorral feljebb írtam. 
Az egyiptomi pap-tudósoknak már legalább tízezer éve figyelniük 
kellett volna az égboltot, vagyis már akkor is, amikor ők még… nem 
is léteztek! Nem voltak egyiptomi emberek, tehát nem volt vallásuk, 
nem lehettek papjaik sem, akiket a nép eltartott volna, így nem is 
lehettek olyan emberek, akik égi megfigyelésekre áldozhatták volna 
az idejüket sok száz nemzedéken keresztül…

Ám ha mindez nem lenne elég, vegyünk elő másféle bizonyíté-
kokat is. Ezeket összevetve óhatatlanul arra a benyomásra jutunk, 
hogy valaha nem öt földrészen ötféle, egymásról mit sem tudó nép-
csoport élt, hanem igenis volt összefüggés közöttük. Voltak kultu-
rális és fizikai kapcsolatok, összeköttetések, érintkezések. Mindez 
szerintem egy korábban létezett egyetemes civilizációra utal. Vagyis 
egy olyan társadalomra, amely így vagy úgy, de jelen volt minden 
kontinensen, mély gyökereket eresztett a múltba, és szövevényes 
szálakkal kapcsolta egybe az emberiséget. Mi több, már eleve ők 
alakították ki a fogalmat: emberiség. Vagyis egyetlen csoportba so-
rolhattak minden, e bolygón egy időben élő embert, akikre sokféle 
módon tudtak hatni, elsősorban a tudásuk által.

Nézzünk néhány közös jellemzőt, amely erre utal. Ne felejtsük el, 
hogy még szinte ősemberekről beszélünk, akik éppen most kezde-
nek „kimászni” a tudatlanságból, a homályból. Elvileg semmit sem 
tudnak arról, hogy ők egy bolygón, vagyis egy gömb alakú valamin 
élnek, nem ismerik a természeti törvényeket, mit sem tudnak fiziká-
ról, kémiáról, ám minden nap megütköznek az elemekkel, azoknak 
kiszolgáltatva élnek. Eszközhasználatuk maximum a rézvésőkre, 
csákányokra terjed ki, tüzet tudnak gerjeszteni, és meglehetősen 
primitív módon érintkeznek is egymással.

Itt tartunk tehát, amikor utólagos kutatásaink során meglepő 
dolgokat fedezünk fel.

A babiloniak a ránk maradt ékírásos tábláik tanúsága szerint 
másod- és harmadfokú egyenleteket ismertek és használtak.
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Az ecuadori Cuenca város múzeumában arany- és ezüstlapokra 
többek között elefántokat véstek az ismeretlen, ezer évvel korábban 
élt alkotók. De ez hogyan lehetséges – kérdezzük joggal – ha azon 
a földrészen soha nem éltek elefántok? 

Az ősi indiai époszban, a Ramajánában megtaláljuk India és Sri 
Lanka szigetének pontos leírását, és azt, hogyan néznek ki… felülről. 
Ezt csak olyan valaki tehette meg, aki azt megelőzően valóban látta 
a magasból a jelzett helyeket.

Egy dél-afrikai vasbányában felfedezték, hogy ott már 43 ezer (!) 
évvel korábban is folytattak érckitermelést. Engem érdekelne, és 
gondolom, Önöket is, hogy kinek volt akkoriban kapacitása a forró 
égöv alatt tízezer tonna számra érceket kitermelni – és miért, mi 
célból? Mire használta fel? Arról nem is szólva, hogy abban az idő-
ben a Földön javarészt még csak a nagyon primitívnek hitt nean-
dervölgyi ősemberek éltek…

De az amerikai Michigan állam területén 6 ezer évvel ezelőtt 
valakik 200 ezer tonna vörösréz ércet termeltek ki, és vittek el 
onnan – senki nem tudja: hová? És kik tették ezt, milyen műszaki 
berendezésekkel, és ismét itt a kérdés: mihez kezdtek ennyi rengeteg 
érccel? Hová lett az a sok vörösréz?

Ha már  a bányászatnál és érceknél, fémeknél tartunk: a kuta-
tók meglepő felfedezéseket tettek Európában is. Abban az időben, 
amikor a kőkorszaki embereknek értelemszerűen kőből voltak 
a szerszámaik, akkor „valakik” fémérceket szállítottak az angli-
ai Cornwallból a mai francia Lyonon keresztül… Kréta szigetére. 
Az útközben elhullajtott, elvesztett, de egyazon bányából szárma-
zó cinkérc-darabokat fellelték például a jelzett útvonalon. Az itt 
a kérdés: a kőkorszakban ugyan kinek volt szüksége ezekre az ér-
cekre? Kik igényeltek kisebb-nagyobb, olykor gigantikus mennyi-
ségben cinket, vörösrezet, vasércet?

De tehetünk egy rövid kitérőt a számok, a matematika világába 
is. Minél távolabb megyünk vissza az időben, annál többet tudtak 
az emberek ebben a tárgyban, ami persze már önmagában is non-
szensznek tűnik. Míg a görögök nem tudtak mit kezdeni a 10.000-es 
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szám fogalmával, sőt a „millió” is csak a 19. században jelent meg 
Európában – addig a sumérok a ránk maradt vésett számtani műve-
letekben eljutottak a 195 billió 955 milliárd 200 millióig…

A sumér csillagászok különben 5 ezer évvel ezelőtt töredék 
másodpercnyi pontossággal számították ki a holdfogyatkozások 
bekövetkeztének időpontját – vagyis éppen úgy, ahogyan a mai 
csillagászok képesek rá.

Ha igaz lenne, amit az akadémikus tudomány állít, miszerint 
az őskorban és valamivel később a kontinensek között nem létez-
hetett semmilyen közlekedés, így információcsere sem – a perui 
Marcahuasiban talált szobrok és egyéb ábrázolások bizonyítják: az 
ott élők tudták, hogy más földrészeken más fizikai külsejű emberek 
(feketék, mandulaszemű sárgák, stb.) élnek, és ezeket ábrázolták is.

Egy franciaországi barlangban 12 ezer éves kőkorszaki rajzokat 
találtak. Ezeken a nők és gyerekek… huszadik századi ruhákat vi-
selnek! Nadrágot, kabátot, zsebeket és tengerészsapkát látunk raj-
tuk. Felmerül a kissé gúnyos kérdés, hogy a cromagnoni ősemberek 
számára ez volt a legújabb divat-trend?

Bolíviában, az amúgy sok egyéb szempontból is rejtélyes 
Tiahuanaco városában találtak olyan szobrokat, amelyek egyiptomi 
papokat ábrázoltak. Túl azon, hogy az egyiptomi papok ruhaviseletét 
és egyéb tárgyait miképpen tudták ábrázolni egy másik földrészen, 
ahol sohasem láttak ilyen öltözetű embereket – van még egy nagy 
bökkenő: a bolíviai szobrok i.e.16 ezer körül készültek, mint azt 
megállapították róluk. Vagyis akkor, amikor az egyiptomi kultúra 
még nem is létezett! 

De hát számos ilyen fogas kérdést tehetünk fel, hiszen nem ez az 
egyetlen tárgyi bizonyíték arra, hogy „valami nincs rendben” az 
akadémikus tudomány időrendjével, az általuk elképzelt őstörténe-
tünkkel. Nehéz ábrázolni valamit, ami csak a szobrok keletkezése 
után 12 ezer évvel jön létre – de lehet, nem ez itt a baj. Hanem hogy 
a bolíviai szobrok nem egyiptomiakat, hanem valamilyen másféle 
papokat, férfiakat ábrázoltak, akik minden kontinensen megjelen-
tek, majd évezredekkel később felbukkantak Egyiptomban is, és az 
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ott élő korabeli tudósok lemásolták azok öltözetét? Ez sok dolgot 
megmagyarázna.

Vagy mit kezdjünk azzal a ténnyel, hogy a Földön többfelé talá-
lunk több száz évvel ezelőtt keletkezett sziklarajzokat, amelyek di-
noszauruszokat ábrázolnak? Ne feledjük, az egykor élt ősállatokról 
lényegében csak a 19. században szereztünk tudomást, és a 20. szá-
zadban derített fel róluk sok adatot a tudomány. Akkor észak-ame-
rikai sziklafestő indiánok és más népek honnan tudhattak róluk? 
De van ennek egy más, sokkal furcsább vetülete is. A perui Ica és 
a mexikói Acambaro városokban (a két hely között több ezer ki-
lométeres a távolság) több tízezer vésett követ találtak, amelyekre 
ismeretlen technikával száz- és százezer rajzot vittek fel. Sok millió 
évvel korábban élt különféle ”szauruszok” láthatók, és olyan állatok 
is, amelyek soha nem éltek Amerikában. Láthatunk dinókra vadá-
szó embereket, de éppenséggel kölyök-dinókkal játszadozó gyere-
keket is…

Ne feledjük: a rajzolt-vésett kövek már a 19. században felbukkan-
tak, köztük a dinó-ábrázolások is, amikor még a Földön a tudósok 
sem tudtak a dinoszauruszok néhai létezéséről. És több tízezer 
darabot találtak e rajzokból! Az akadémikusok persze hamisítást 
kiáltottak, bár nehéz elképzelni, kik és miért vésték volna évti-
zedeken keresztül ezeket a rajzokat, ráadásul úgy, hogy egyben 
a paleontológia, a régészet, a biológia, stb. tudósainak kellett len-
niük? Mert a kövek, akárha egyfajta „leltár” lennének, bemutatják 
egy sokmillió évvel korábbi világ tudományos színvonalát és ered-
ményeit. Láthatunk távcsövező csillagászokat, császármetszéssel le-
vezetett szülést, vérátömlesztést, szervátültetéseket. Olyan földraj-
zi környezetben, amelynek térképein ma nem ismert kontinensek 
körvonalait szemlélhetjük.

Hogy ezt mikor, kik, és milyen céllal készítették, nem tudható. 
Van benne egy logikai ellentmondás: ha olyan nagyon fejlett volt 
az a civilizáció, amilyennek az ábrákon mutatják, akkor talán nem 
kézzel, kőre vésve kellett volna bemutatni az eredményeit? Én a ma-
gam részéről arra gondolok, hogy valamilyen természeti katasztrófa 
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semmisítette meg azt a világot, de nem teljesen – az eszközök nélkül 
maradt pár száz vagy ezer túlélő így szerette volna valamiképpen 
megőrizni az egykorvolt eredményeket, vagy legalább azok hírét, 
az utókornak.

Ide kell sorolnunk a térképek titkait is. Egyfelől az 1500-as évek 
elején készült egy olyan világtérkép (egy isztambuli múzeumban 
láthatók a részletei), amelyen jól látszanak az Antarktisz egyes 
partvonalai, amelyeket a készítés pillanatában és évtizedeiben, de 
még jóval később sem ismerhetett senki. Előkerültek más  térkép-
maradványok, amelyek azt bizonyítják, hogy ezek egy valaha ké-
szült, nagyon pontos, az egész bolygóra kiterjedő, és feltehetően 
légi technikával készült ős-térkép másolatai, vagy azok részletei.  
Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy sok, ma ismert és múze-
umokban is látható 1400-as, 1500-as évekből származó térképeken 
olyan földrészek szerepelnek, amelyeket csak 150-200 évvel a térkép 
elkészülte után fedeztek fel!

Már azon is megdöbbenhetünk, hogy eddig a tudomány nem 
foglalkozott ezzel a kérdéssel. Vajon miért nem? Mert nem szabad 
megbolygatni az akadémiák által felállított, dogma-szerű Szent 
Időrendet?

Nem egy térképet ismerünk a 15-ik és 16-ik századból, amelyeken 
a Földközi-tengerben sokkal több szigetet ábrázolnak, mint ameny-
nyit ma ismerünk – kiderült, hogy azokon a helyeken tényleg voltak 
szigetek, amelyeket a később felemelkedő tengervíz szintje elöntött. 
De hadd tegyem hozzá: e térképek a 9-10 ezer évvel ezelőtti álla-
potokat ábrázolták… Készítőik honnan vették az adatokat, milyen 
régi térképeket másoltak?

De vannak más bizonyítékok is. Szoktam mondani, hogy nem kell 
ide ica-i köveket, térképeket és egyéb leleteket mutogatni, elég, ha 
elviszünk egy kételkedő, szkeptikus, ámde szerfölött akadémikus 
beállítottságú mai tudóst az egyiptomi Abüdoszba, ahol a szentély 
falán négyezer éves ábrázolásokat láthat. A hieroglifák és más képek 
között megmutatjuk neki azt, amelyik három tárgyat ábrázol:
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- egy tengeralattjárót,
- egy tankot,
- és egy helikoptert.
Nem véletlen, hogy azt a táblát a hivatalos kiadványokban soha 

nem mutatják egészében, együtt, mindig csak gondosan kiválasztott 
részleteit láthatjuk – természetesen az említett három ábra kivéte-
lével. Amíg a tudomány nem magyarázza meg, hogy ezek a teljesen 
modern ábrák hogyan kerültek oda több ezer évvel ezelőtt, addig 
nem szabad elhinnünk semmit a mai akadémikus történészek em-
beri történelemről tartott előadásaiból. Ezeket az ábrákat nem most 
hamisították, már a 19. században is látták, lerajzolták, és lefényké-
pezték őket az összes többivel együtt.

Mondanom sem kell, még százával sorolhatnánk a hasonló le-
leteket. Mert voltak és vannak, makacsul felbukkannak újra és 
újra, bár a tudomány begyepesedett agyú képviselői mindent 
megtesznek azért, hogy ezekről szó se essék, ne is tudjanak róluk 
az átlagemberek Mindig voltak, akik félnek a kényelmetlen kérdé-
sektől, pláne, ha azok egy meglévő „építményt” rombolnának le.  
Márpedig itt erről van szó. A továbbiak során majd sorolom még 
a többi érvet is, amelyek mind-mind azt látszanak bizonyítani 
(sőt valljuk be: igenis bizonyítják!), hogy ezen a bolygón nem mi 
vagyunk az első civilizáció, és ha olykor csupán közvetetten is, de 
egyben arra is utalnak: abban az elsőben (?) nagy szerepük lehetett 
az idelátogató Idegeneknek.

Mások megtették már más művekben, ezért csak annyit jegyzek 
meg: vannak régészeti leletek, amelyek régen, akár több millió évvel 
korábban élt emberek létét bizonyítják, vannak semmilyen más földi 
(ismert) kultúrában nem honos tárgyak is. Annak, hogy Atlantisz 
létezett (legfeljebb nem ez volt a neve) akadnak elvont, vagy éppen 
konkrét bizonyítékai is. A piramis-építési láz, amely gyakorlatilag 
az összes mai kontinensen nyomokat hagyott, kétségtelenül egy 
valamikori közös civilizációra utal. Ahogyan a földi mondák, 
mítoszok többsége is.




