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Dolf Braat

JELEK A  GABONAFÖLDÖN

Talán akadnak olvasóink, akik már látták a Mi történik a
földön? címû videófelvételt, amely bámulatos és meggyõzõ
áttekintést nyújt azokról a szépséges ábrákról, amelyek a
termõföldeken évrõl évre megjelennek a világ minden
táján.

De minden bizonnyal hallottak már azokról a körökrõl,
amelyek egy-egy éjszaka folyamán jelennek meg a gabo-
natáblákban. Ezek 5  %-áról állítják, hogy azokat bizonyít-
hatóan ember készítette.Viszont az elmúlt tizenöt év során
a szántóföldeken ezrével megjelent képeknek  több mint
a  90 százalékát joggal tekinthetjük más intelligenciák mû-
veinek.

Minden országban, így Magyarországon is, a képek
kezdetben egyszerû körök, mintha csak szoktatni akarná-
nak bennünket ehhez a rendkívüli jelenséghez. A követ-
kezõ lépésben dupla kör, vagy körök tûnnek fel, amelyeket
bolygó gyanánt négy kisebb kör vesz körül. Az ezt követõ
években bonyolultabb, geometrikus képek jelennek meg,
például õsi hieroglifák, vagy primitív képírás. Az évek múl-
tával a képek lépésrõl lépésre mind összetettebbek lesz-
nek, s olyan ábrákká fejlõdnek, amelyeket csak számító-
géppel volna lehetséges megtervezni, mint például a
Mandelbrot-féle „alma-emberke”. Ez izgatja képzeletünket
s arra késztet, hogy túllépjünk értelmünk határain.

A legfejlettebb képek, a legbeszédesebb jelek a dél-
angliai Wiltshire és Hampshire tartományokban találhatók.

A köralakzatokon belül többféle módon helyezkedhet-
nek el a gabonaszálak: érintôlegesen, az óra járásával meg-
egyezõen, sugarasan, több rétegben, a földre hajló növényi
szárak alkotta önálló csoportokban.

Az angol farmerek olyannyira megelégelték a gabona-
kör-turizmust, és azt, hogy földjeiket folyton megkárosítják,
hogy több tízezer fontnyi jutalmat ajánlottak fel annak, aki
a kezükre adja  a körök készítõit! Évente mintegy kétszáz
alakzat tûnik fel Dél-Angliában, és még senkit sem sikerült
tettenérni. 24 órán át tartó katonai õrszolgálat és számos
országban (Németország, Japán, USA) hivatásos megfigye-
lõk által, hírközlõ eszközökkel folytatott kutatások ellenére

soha nem sikerült elcsípni azokat, akik a növényzetben
hagyott lenyomatokért felelõsek.

Noha az egyes ábrák elkészítésének technikája még
nem teljesen világos, vannak bizonyos tények, amelyek
megjelenésükkel kapcsolatosan már ismertek.

– Nagyon gyorsan keletkeznek; még a legbonyolul-
tabbak is alig fél óra, esetleg néhány perc alatt.

– A növények szára azonos szögben hajlik és nem törik
meg. Ezek több hétig a földre simulnak, míg a terményt le
nem kaszálják.

– Az ilyen gabonakör belsejébõl származó mag elültet-
ve 5-6-szor gyorsabban növekszik, mint a többi mag.

– Gyakran láthatók fényjelenségek – különösen éjsza-
ka – azon a helyen, ahol a rákövetkezõ reggelen különbözõ
alakzatokban fekszik a földön a gabona.

A fent említett videofelvétel bemutatja, hogy miképpen
jön létre kevesebb mint 12 másodperc alatt egy  megközelí-
tõleg 50 méter átmérõjû, 19 körbõl álló, hatágú csillag.
Két kicsiny, futballabda nagyságú fénygolyót láthatunk,
amelyek mintegy öt méterrel a búza fölött keringnek, körbe
járnak kétszer, s a gabona a képen látható formában a föld-
re simul.

Fizikai tény: ha nyáridõben felkeressük a Délnyugat-
Angliában található õsi emlékhelyeket, mint amilyen Stone-
henge, Avebury, Sillbury Hill és a többi, szomszédságukban
nagy számban találhatunk különféle gabonaalakzatokat.

Talán egy személyes beszámoló hozzájárulhat ahhoz,
hogy ezt a jelenséget a maga teljességében megérthessük.

A pompás alakzatokon , a felépítés precizitásán és a
képi világon fellelkesülve, ugyanakkor  pedig nyugtalan-
kodva amiatt, hogy a témával kapcsolatos hírek milyen
ellentmondásos módon kerülnek napvilágra, a múlt nyáron
elhatároztam, hogy ellátogatok Dél-Angliába, arra a szak-
rális színhelyre, ahol azok a csodálatos ábrák találhatók.

1997 augusztus 1-3-ig egy festõ barátommal  elmen-
tünk a  Gabonaköröket kutatva / korunk jelei  címet viselõ
szimpozionra, Glastonburybe. Oda, ahol azok, akik oda-
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adóan tanulmányozzák a növényi lenyomatokat, minden
évben összegyûlnek, és megosztják egymással fotóikat,
kutatási eredményeiket, elméleteiket, különbözõ elképze-
léseiket .

Ottlétem alatt a legjelentõsebb benyomást az a csak-
nem vallásos figyelem gyakorolta rám, amely korunknak
ezt a jelenségét övezi. Azok közül, akik ezeket a tényeket
komolyan veszik, amiként komolyak is; senki nincs, aki
teljes egészében képes volna azokat meg is érteni.

A megközelítõleg kétszáz embert befogadó tanácste-
rem mellett volt Stephen Alexander fényképboltja. Amint
újabb alakzat feltûnésérõl jelentés fut be a gabonaköröket
tanulmányozó központba (CCCS), õ repülõt bérel, hogy
légifelvételeket készítsen. A jelen cikkben közölt fotók
nagyrészt az õ munkái.

Ha azonban mi magunk látogatunk el valamelyik alak-
zathoz, az olyan különleges élmény, aminek kevés köze
van a fényképekhez. Kinn a mezõn, ami ki van téve az
elemek hatásának, a napsütésnek, esõnek, szélnek, köd-
nek, nincs a magasból rálátásunk a teljes képre, csak egy
részét láthatjuk, mivel a lenyomat a földre simul.

Szerencsére az angliai táj dimbes-dombos, és így fedez-
tük fel ott az elsõ gabonakörünket. Az alakzatok nagyrészt
körkörösek: ilyen volt ez is. Egy kis völgy szemközti olda-
lán lapos kör volt, amelyet néhány gyûrû vett körül. A föld-
darabka bejáratánál, ahol autónkkal is megállhattunk, volt
egy kis várakozóhely egy pulttal: egy font fejében a farmer
megengedte, hogy odamehessünk a földjén található alak-
zathoz. Néhány szabály :

– csak a traktor által hagyott keréknyomon járhatsz
(ez a minden képen látható párhuzamos vonalak hálózata)

– ne tégy kárt a növényzetben
– ne szemetelj
Bizonyos távolságból könnyedén kivehetõ a völgy

szemközti oldalán lévõ alakzat, amely 5 páros traktornyom
szélességû területet borít be. Amikor azonban mezõ egyik
sarkából elindulunk, nem láthatunk mást, csak az utat, az
autónkat, a pultot, az eget, és egy csomó búzát. Legalább
öt percen át meneteltünk, anélkül, hogy akár egy pillanatra
is átláttuk volna a helyzetet a tengerként hullámzó búzán
keresztül, hogy eljussunk egy hatalmas, kb. ötven méteres
alakzathoz, amely valahol a közelben kellett, hogy legyen.
Miután másodszor is visszatértünk a következõ három pá-
ros nyomhoz, beléptünk az elsõ alakzatba.

Mozdulatlan sziget volt ez, amit a szüntelenül hullámzó
búzából vágtak ki. Itt visszanyertem tájékozódó képessé-
gemet, úgy éreztem védelem alatt állok és közvetlen kap-
csolatban vagyok a természettel. E hatalmas alakzat (ma-
gunk is elkészíthetnénk, de Istenem, mekkora munka!)
középpontjában állva úgy érezzük, mintha mi magunk vol-
nánk a világ középpontja.  Pontosan olyan érzés ez, mint
amikor az ember egy katedrális középpontjában áll. Ami-
ként bármely egységes helyszín, egy tér, egy épület, egy
völgy; úgy a gabonakörök is a teljesség, az ottlét totali-
tásának érzését adják nekünk.

Elismerem, hogy ezek a benyomások esetleg eltúlzott-
nak, valószerûtlennek tûnhetnek. Mégis meg vagyok gyõ-
zõdve róla, hogy ha vesszük magunknak a fáradtságot és
odaképzeljük magunkat egy ilyen gabonakör közepére
ahol körülvesznek az alakzatot alkotó gyönyörû formák,
megközelítõleg olyan méretben, mint amilyenek valójá-
ban, akkor a bizonyosság és az áhítat érzése egyidõben
hat majd át bennünket.

Földi és kozmikus kapcsolat

Kicsoda, Isten vagy földi lény mûveli ezeket a dolgokat?
Kérem, ne legyenek csalódottak, ha itt nem adok köz-

vetlen választ, csupán csak néhány  lehetséges gondolati
irányt írnék körül.

Nem olyan egyszerû rámutatni egy angyalra, egy Mars-
ból jött kicsi zöld emberkére, vagy akár Istenre és hagyni,
hadd magyarázzák meg ôk a dolgot. Például megjelenné-
nek a tévében és a mi nyelvünkön kihirdetnék, hogy miért
is csinálják az egészet. Michael Glickman szerint a körök
készítõi a formák, alakzatok, a geometria és a számok nyel-
vén szólnak hozzánk, érzéki, fizikális szinten, amire a világ
szeme nyitott. Sugallatok révén is szólnak hozzánk, olyan
emberek csatornáin keresztül, akik ezekre a sugallatokra
érzékenyek. Mint a régi idõkben, amikor a látnokok vagy
a próféták is a bensõjükbõl kapták az üzenetet.

Geoff Boltwood szerint a Földet más naprendszerekbõl
legalább kilenc bolygóról látogatják lények. Akik az olva-
sók közül ismerik Erik von Däniken munkásságát, ismerik
azt a merész teóriát is, miszerint az emberiség õsi kultúrá-
jából és a világ minden tájáról származó valamennyi legen-
da egy ponton rokon egymással: mégpedig abban, hogy
az Isteneket, akik ûrhajókon, repülõkön vagy egész egy-
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szerûen a felhõkbõl érkeztek hozzánk, hogy kultúránknak
ösztönzést adjanak, materiálisan kell értelmeznünk. Nem
kelek a védelmére ennek a provokatív elméletnek, amely
azonban lehetséges kiindulópontul szolgálhat a számunkra
azokhoz megfigyelésekhez, amelyek a  világ minden táján
élõ, legkülönfélébb emberektõl származnak, szemtanúk
egész sorától, akik meggyõzõdéssel állítják hihetetlen tör-
téneteiket, amelyek  nincsenek összhangban a dolgokról
szóló jelenlegi tudásunkkal. Ezért ezeket a történeteket,
amiket mint szemtanúk mesélnek el, egészen egyszerûen
el sem hiszik nekik.

A kozmikus összefüggések mellett földi összefüggést
is találunk: a legtöbb gabonakör a földi energia-csatornák
mentén jelenik meg. A kínaiak több mint 5000 éve tanulmá-
nyozzák ezeket az energiacsatornákat, és ennek a tudo-
mánynak a Feng Shui  nevet adták Tanulmányozzák a kü-
lönbözõ földi helyszínek energiáját, hogy megtalálják a
legjobb helyet házak, leginkább szakrális épületek építésé-
re. A  Feng Shui képes átrendezni az energiacsatornákat
vagy biztosítani azt, hogy az illetõ épületben az élet men-
tesüljön a rossz behatásoktól. Pozitívan járul hozzá az élet
fenntartásához azáltal, hogy tulajdon energiáinkat akkumu-
lálja. Amiként a kínaiak az akupunktúrával összehangolják
a testünkön áthaladó  energia-csatornákat, meridiánokat,
úgy a  Feng Shui képes arra, hogy összhangba hozza a
meridiánoknak, energiacsatornáknak a föld testét beborító
hálózatát.

Wigholt Vleer szerint minden szakrális létesítmény, így
a templomok, a szent fák, gyógyforrások, õsi kõkörök és
így tovább, kürülbelül 1300 -ig visszamenõleg az egyenes
irányú energiacsatornákhoz kapcsolódva keletkeztek. Ez
azt jelenti, hogy a spirituális energiának irányított csatornái
léteznek, amelyek ezeken a helyeken a világon mindenütt
áthaladnak.

Ha varázsvesszõvel, vagy ingával kutatjuk a földet,  fel-
vázolhatjuk a különbözõ energiacsatornák elhelyezkedé-
sét. Hamish Miller és  Paul Broadhurst  A Nap és a Kígyó
címû könyvében az egyéb csatornák mellett felvázolja a
pozitív és negatív elektromagnetikus energiacsatornák há-
lózatát, amit hagyományosan Michael ( + ) és Mary ( - )
csatornáknak neveztek el. A gabonakör alakzatok többsége
egzakt módon helyezkedik el a földön, az említett csator-
nák rácsozatával megfelelésben. Hogy erre a kapcsolatra

rámutassak, íme egy gabonakör példája, Hollandiából,
1994-bõl. A nyilak a gabona dõlésirányát mutatják. Az ener-
gia koncentrációja méginkább felerõsödik a harmadik
irányban: felfelé. Valamennyi körkörös, lapos alakzat ren-
delkezik egy fölébe magasodó térbeli, elliptikus energia-
formációval.

A gabonakör-jelenségnek létezik egy értelmes meg-
fejtése, amelyet a leggyakrabban hallani azoktól, akik ezt
a jelenséget kutatják. Eszerint a föld fejlõdése olyan sza-
kaszba érkezett, hogy az egyoldalú, pusztán materiális célú
kutatásokat a föld és az emberiség szellemi kibontakozásá-
nak kell felváltania. A 2000. év fordulójához közeledve  a
gabonakörök képe kísér minket, amikor majd átlépjük ezt
a határt. A gabonakörök egyetemesen, mindenütt megje-
lennek és a képekbe rejtett üzenet a szépségrõl, a szere-
tetrôl, a rendrôl, a fejlôdésrôl a nemzeti, sôt nemzetközi
politikai érdekek felett állnak. Egyesítenek bennünket,
mint földi lényeket, hogy lépést tartva a kozmikus fejlôdés-
sel elfoglaljuk jogos, minket megilletô helyünket a világ-
egyetemben, és megtegyük a földlakókra háruló következô
lépést. E nézet szerint a gabonajelekkel idegen bolygók
lakói segítenek abban, hogy figyelmünket a föld anyagi
és személyes fejlõdésére összpontosítsuk.

Sok olyan gabonakép is feltûnt az elmúlt években,
amely különbözõ hagyományos kultúrák szakrális képeire
emlékeztetnek. Michael Hesemann számos ilyen jelet, fel-
iratot és festményt helyezett az egyes gabonaalakzatok
mellé. Meggyõzõ ez a látvány, amely rádöbbenthet, hogy
olyan jelenséggel találkozunk, amely az egész világot átfo-
gó kultúrákkal áll kapcsolatban.

Mint láthatjuk, még sok kutatnivaló akad a land-art e
sajátos történéseivel. A mûvészek a földet behálózó ener-
gia-csatornák és az ôsi kultúrák szent helyeinek ismereté-
ben tevékenykednek. Fény-és hangjelenségek által kísért
technikájuk lehetôvé teszi, hogy rendkívül rövid idô alatt
csak számítógépekkel megtervezhetô bonyolultságú áb-
rákat nyomtassanak a gabonatáblákba. Mint minden mûvé-
szet, hatással van érzelmeinkre és értelmünkre is, lehetsé-
ges, hogy a kollektív tudatalattink pontos állapotát tükrözi
vissza, másrészrol pedig bizonyára segít kifejleszteni kol-
lektív tudatunkat a jövendõ korok számára.

(Fordította Bökönyi Teodóra, a képeket Stephan
Alexander gyûjteményébôl válogattuk)
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(A szerzô építészmérnök, aki a nyolcvanas évek végén
több hónapon át dolgozott a Makona építészirodában,
azóta Hollandiában van saját irodája. Utolsó budapesti
látogatásán hozta a hírt, hogy egyre nagyobb érdeklôdéssl
fordul a gobonakörök jelensége iránt, amely, minél alapo-
sabban foglalkozik vele, annál több megfejthetetlen rejtélyt
állít elé. Ezt a beszámolót kérésünkre küldte, mint eddigi
ismereteinek nagyon rövid összefoglalását. Elbeszélésébôl
és más forrásokból néhány érdekes ténnyel érdemesnek
látjuk kiegészíteni az írását.

 A gabonakörök meghajolt búzaszárai jól megkülön-
böztethetôk a szél, esô vagy emberi kéz által ledöntött szá-
raktól, mert az elôbbieken a meghajlás helyén természetes
növekedési csomó található, ahonnan a szár eltérô szög-
ben nô tovább és ez a szög a gabonakör mintázatának
azonos helyzetû területein azonos. A geometriai jelek nem-
csak gabonatáblákban jelennek meg, hanem ismeretesek
hasonló minták befagyott tavak, tengerek jegében, ahol a
vízfelület nem fagy be újra a felolvadt területen, mert a
mintázat sajátos energiaállapota hosszú ideig fennmarad.
Ismeretesek sziklákon, a kôfelületbe mélyedô jelek is, egy
ilyet Kubában katonákkal vésettek széjjel, ami általában
jellemzô hivatalos válasz a jelenségre: eltitkolás, emberi
kéz munkájaként való leleplezés – elôfordulnak valóban
ilyen esetek is –, nyomok eltüntetése, amit talán az ismeret-
lentôl való félelem indokol egy olyan korban, amely a
tudomány mindenhatóságába vetett hitre építi fel a jövôt.

Stonehenge, Wiltshire, Nagy Britannia, 1996

SÁROS LÁSZLÓ ÉS MUNKATÁRSA, RÉVAI ATTILA az
egyik elsô díjat kapták zenepavilon-tervükkel a Fôváros
által két helyszínre kiírt építészeti pályázaton. Tervük
Budafok fôterén fog megépülni. Sáros László ajánló sza-
vai a tervdokumentációhoz:

ÉVEKIG
HITTEM,

ERÕSEN HITTEM, HOGY A
VECSÉSNEK NEM KELLETT
ZENEPAVILONOMAT MAJD

EGYSZER MEGSZERETI VALAKI MÁS.
HA VAN ELÉG IDÕ, S HA VAN ELÉG HIT,

ÍGY A DOLGOK MEGÉRHETNEK, MEGÉRNEK.
MOST MEGTÖRTÉNT.
MERT A DÖNTNÖKÖK

FELFIGYELTEK ERRE A KIS MICSODÁRA.
TÉNYLEG MICSODÁRA?

JÁTÉKSZERRE,
MELY MODELLEZNI AKARJA AZ IDÕT.

AZ ÁHÍTOTTAT, DE SOSE VOLTAT, A GERINCETÖRT
JÓSOLHATÓT, AMI, HA HELYIÉRTÉKÉT VESZÍTVE

IS, DE JELENTÕSÉGÉBEN
UGYANOLYAN FONTOS NAPJAINKBAN,

HA NEM FONTOSABB,
MINT LETT VOLNA SAJÁT KORÁBAN.

EBBÕL ERED A FRICSKA LÉPTÉKBEN, FORMÁBAN,
ANYAGBAN, SZÍNBEN.

DE AMI TÖRETLEN, AZ A SZERETET,
AZ ITT ÉS MOST EGYSZERI KOMOLYSÁGA,

A TUDATOSAN VÁLLALT JELKÉP LÉTE.
REMÉLEM ÉS HISZEM,

HOGY MÁSOK IS TLIDJÁK MAJD SZERETNI.
ÉS HINNI – HA NEM IS BENNE, DE –

NEKI.


