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olyan irányt, amely állandóan válto-
zik? Akkád ékírásos szövegek részlete-
sen (az egyiptomiak felületesebben) 
kifejtve írják le a szakrális létesítmé -
nyek tengelyirányát kijelölő szertar-
tás-sorozatot. Az akkád teremtés-le-
írást, az Enúma Elist fordítók alaposan 
eltérő szövegei alapján, több fordítást 
összevetve sejthető, hogy a tájolás 
meghatározó mozzanata bizonyos 
kereszteződési helyek, „átjárók” kije-
lölése volt. 

Ne felejtsük: Platón Timaiosz-ában 
szerepel egy rejtélyes ötödik elsődle-
ges alakzat, amely az Univerzumban 
az égi fénylő égitestek hordozója. Az 
időszámítás kezdetén keletkezett ró-
mai kori feljegyzés megemlíti, hogy 
ahol egykor három út kereszteződé-
séről írtak, ott ez a képlet három isten-
séggé stilizálódott.

Miért volt fontos ez az égitesteket 
pályán tartó jelenség? Amikor az égi 
jelenségek konstellációit figyelték, ak-
kor egyidejűleg megállapíthatták az 
aktuális „lélek-szél” – ma mágnesmező-
nek nevezzük – irányokat. Ha a szak-
rális hely alapítása pillanatában meg-
jelölték az éppen jelen lévő fonatirányt, 
akkor az bizonyosan pontosan ott 
volt, és nem múltbeli vagy jövőbeli fel-
tételezések szerint létezett. Márpedig 
ennek a folytonosan fennálló jelenség-
nek, összefüggő hálónak az egész Föl-
dön folytonos mozgására történő rá-
csatlakozás lehetett a lényeg. Nem 
valamely kitüntetett irányra. Fix viszo-
nyítási alapot a Nap járása képezett. 

A Nap kiszámítható jellemzői mel-
lett a kiszámíthatatlan, levegőbeli lát-
hatatlan „szél” (ma magaslégköri ioni-
záló napszél) mozgásában, az időjárás 
alakulásában is jelentős szerepet ját-
szik. Az ókori időkben vélhető volt, 
hogy e szeles jelenség forrása a Jupi-
ter-Zeusz vagy a Vénusz, és a Nap sa-
játos színezése (vörös és fekete Nap-
ábrázolás) jelezte e forrás működését. 

A mezőrétegeket alkotó fonat-szá-
lak rengeteg pontban egymás felett 
kereszteződve haladnak, a hegyszerű-
en kiemelt szent helyek tövén megrit-
kulnak, felül pedig besűrűsödnek. A 

háló fenn összetorlódik. A föld alatti 
üregekben is jelen vannak a hálók, de 
nincs benne sűrűsödés vagy ritkulás. 

Az egymással nem ütköző, egy-
más felett áthaladó jellegre erős uta-
lás olvasható az akkádok teremtés-
története keretében, az Enúma Elis 
hatodik ékírásos tábláján. (Enúma Elis 
jelentése:„amikor fönn”, a Kr. e. II. évez-
red második felétől íródott akkád mi-
tológiai eposzról van szó.)

A mágneses mező és változásai 
mai műszereinkkel az északi saroktól 
való távolságtól, az érintett szárazföld 
nagyságától függő pulzálással észlel-
hetők. Keskeny földsávok mellett, így 
a közép-amerikai földrész mentén a 
mágnesmező-változások keskenyebb 
sávban, nagyobb dinamikával jelen-
nek meg, földrengések és viharok so-
kaságával, amelyek egyszerre vannak 
összefüggésben a földkéreg törésvo-
nalainál keletkező feszültségekkel, és 
a magaslégköri ionizált légrétegek ör-
vénylésével.

A széles szárazföldi területek felett 
a mágneses északi irány földrajzitól 
való eltérései sokkal kisebb dinamiká-
val jelennek meg. Ilyen értelemben 
erősen hasonló hatások alakítják a ha-

zai és a közel-keleti térség láthatatlan 
fonatvilágát.

Elítélő jelzőkkel illetted a Hartmann-
hálót, másutt a Ley-vonalakat. Miért 
vagy ilyen elutasító ezekkel kapcsolat-
ban?

Hihetetlenül felületesek a megfigyelé-
sek, kétszer két méteresnél is nagyobb 
háló-elemeket feltételeznek, a háló-
szálak egymást érintve kereszteződ-
nek, függőleges irányú fonatszerke-
zetről egy szó sincs, holott legalább 
az ókori asszír domborművek életfa-
ábrázolásai gyanút ébreszthettek vol-
na. Mivel nem a valós térbeli szerke-
zettel foglalkoznak, hanem egy olyan 
ál-hálóval, amelyben csak minden 
harmadik-negyedik csomópontot kö-
tik össze, hogy kijöjjön a derékszöges 
háló, további ál-megoldásokat is kel-
lett kiagyalniuk. Ilyenek a vízszintesen 
a Hartmann hálótól kb. 45 fokban fer-
dén haladó Cury-háló vonalai, és a je-
lenséget leginkább lejárató vízér-kép-
zelődések.

Hartmann doktor tanösvényén 
megvizsgálták az általa vízérnek tulaj-
donított háló-szabálytalanságok he-
lyeit, és úgy találták, hogy ott helyi 

modellezési kísérlet 2007-ből. az ele-
mi fonatívek ellipszoidba foglalva, el-
csavarodó belső szerkezettel, egymás 
feletti csomópontokon áthaladva. a 
körülbelül 75 centiméterenként érzé-
kelhető csomópontok mindegyikén 
ilyen alakzatok sora észlelhető úgy, 
hogy a szomszédos függőleges cso-
mópont-sorba kapcsolódnak az ívek. 

Gerle János: Az ókori szakrális helyek 
tájolásáról kívántál előadást tartani a 
2010 októberre meghirdetett debreceni 
építészeti konferencián. Erről lemondtál. 
A felvezető szöveget még elküldted:

Ókori szakrális építmények tájolásá-
ra vonatkozó archeomágneses adatok 
arra utalnak, hogy e szent helyek 
átépítéseiben tapasztalható tájolási 
irányváltások a mágneses észak 
változását követik. Csakhogy a 
mágneses északnak az építés idejére 
becsült iránya és a szakrális létesítmé-
nyek főtengelyeinek iránya között 
eltérés van. Hipotézisem szerint az 
eltérés okának megvilágítása változást 
hozhat nemcsak e szakrális helyek 
teológiájának értelmezésében, hanem 
a mágnesmező-struktúrák kutatásá-
ban is.

kőszeghy attila: Azt gondoltam, cse-
les úton bizonyítom egy jelenség lé-
tezését, amelynek finomszerkezetét 
műszaki nehézségek miatt tu domá-
nyos igényességgel még néhány évig 
nem tudom bizonyítani. De feltétele-
zése nélkül lehetetlen az ókori és kora-
középkori szakrális helyek jó részének 
tájolására meggyőző magya rázatot 
adni. Feltételezem, hogy évezredeken 
át létezőként kezelték és életbevágó-
an fontosnak vélték a lát ha tatlan mág-
nesmező-hálót, amely  nek lényegi vo-
nása a folytonos jelenlét és változás. 

A közvetett bizonyítás során nem 
kívántam holmi láthatatlan, a Naptól 
is befolyásoltan mozgó földmágneses 
jelenségekről beszélni. Elegendőnek 
tartottam azt, hogy az eddigi tájolási 
elméletek tarthatatlanságát be tudom 
bizonyítani. 

Az időzítés jónak ígérkezett. Meg-
jelent számos olyan tudományos igé-
nyességű tanulmány, amely a föld-
mágnesség és az ókori, koraközépkori 
tájolási irányok közötti összefüggésre 

utal. Ehhez feltételezni kell, hogy a 
templomtájolási irány egyezik a szak-
rális hely létesítésének idején jellemző 
mágneses északi iránnyal. Csakhogy 
akkoriban nem ismerték az iránytűt 
vagy ahhoz hasonló szerkeze tet. Mi-
ként követhették a mágneses északi 
irány alakulását? Még kevésbé világos, 
miért vélték egykor fontosnak illesz-
kedni egy folyton változó mágneses 
északi irányra? Egyáltalán: tulajdonít-
hattak-e jelentőséget az irányvál tozá-
soknak? A változó irányú mágneses 
északot még az 1600-as évek Európá-
jában is az iránytű hibájának vélték. 
Kérdéses az archeomág neses (a mág-
neses észak időbeli változásának ré-
gészeti kutatása) vizsgálódás pontos-
sága. Az archeomágneses kutatások 
tárgyát képező, történetileg azonosít-
ható időben különféle okból felforró-
sodott majd megdermedt anyagok 
remanens (maradék) mágnességének 
iránya utó-melegedések kapcsán mó-
dosulhatott, az anyag elmozdulásával 
is számolni kell. A minta mágneses ar-
culatának keletkezési ideje is vitatható. 
A feltűnően kiugró adatok kiszűrése 
mellett azonban a mágneses északi 
irány több évezrednyi változásáról van 
már képünk. Láthatjuk, hogy a maja 
templomok tájolásának változása a 
mágneses északi irány mozgásával 
egyidejű, de a templomok tengelyirá-
nya egyáltalán nem egyezik a mágne-
ses északi iránnyal (Fuson, 1969).

A napkeltére-napnyugtára tájolás 
feltételezése a szakrális terek és épít-
mények jelentős részénél értelmezhe-
tő volt. (Dodwel, 1964; Sitchin, 1999) 
De harmadánál-negyedénél nem. Az 
sem, hogy miért tájoltak száz szakrális 
teret százféle, egymástól néhány fok-
kal eltérő irányba. Miért tért el néhány 
fokkal a korábbi helyén vagy mellette 
épített új templom tengelye a régitől? 
Lehet, hogy nem is a Napra tájolás, ha-

nem valami más napkelte-napnyug ta 
zónájában megfigyelt jelenség volt a 
tájolások főszereplője.

A csillagok kelési-eltűnési idejének 
ismerete az ókorban a naptárkészítők 
számára fontos volt, már 100 éven-
ként több mint 1 fok irányeltéréssel 
kellett számolni a precesszió jelensé-
ge miatt. Mivel a szakrális helyeket 
nem száz évre építették, változtak a 
fel- és eltűnő fények vagy akár évszá-
zadokra teljesen eltűntek. Azonban 
bizonytalanságok merülnek fel: mit 
értsünk a feltűnés helyét jelző horizon-
ton, mely égitestek figyelése lehet gya-
korlati jelentőségű, és milyen módon 
sikerült a mérési adatokat több évszá-
zadon át rögzíteni? Lehet, hogy a csil-
lagok megfigyelése inkább naptárké-
szítésre szolgált, és csak eszköze volt 
olyan jelenségek feljegyzésének, ame-
lyek létfontosságúak voltak.

Ha észleljük, hogy van egy évezre-
dek óta figyelt, nem látható, de érzé-
kelhető, térben három főirányban ha-
ladó, ferdén, egymástól kb. 120 fokkal 
eltérő szögben futó háromágú jelen-
ség, amelynek észak közeli ága a mág-
neses északi iránytól nyugati irányban 
mintegy 20 fokkal, Közép-Ameriká-
ban 25–26 fokkal tér el, akkor az ókori 
és középkori szakrális helyek szinte 
teljes körének tájolási kulcsát megta-
láljuk. A Hartmann-dokto rok „áldásos” 
tevékenysége miatt azonban holmi 
láthatatlan hullámok közelébe tu do-
má  nyos kutató nem megy, hisz azon-
nal diszkreditálódik. Az ókori Egyip-
tomban a beavatottak három méteres, 
felül Set kutyafejjel dekorált pálcák el-
mozdulásával próbáltak a láthatatlan 

„lélek”-jelenségről tapasztalatot sze-
rezni, de a mérési mód már akkor is 
kiábrándító látvánnyal, ide-oda topor-
gással járt, így tanulni inkább remete-
ként volt célszerű. Ennél rázósabb kér-
dés: mi az ördögért választottak 

jövőjelző mágneses mezők
gerle jános beszélgetése kőszeghy attilával
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olyan irányt, amely állandóan válto-
zik? Akkád ékírásos szövegek részlete-
sen (az egyiptomiak felületesebben) 
kifejtve írják le a szakrális létesítmé -
nyek tengelyirányát kijelölő szertar-
tás-sorozatot. Az akkád teremtés-le-
írást, az Enúma Elist fordítók alaposan 
eltérő szövegei alapján, több fordítást 
összevetve sejthető, hogy a tájolás 
meghatározó mozzanata bizonyos 
kereszteződési helyek, „átjárók” kije-
lölése volt. 

Ne felejtsük: Platón Timaiosz-ában 
szerepel egy rejtélyes ötödik elsődle-
ges alakzat, amely az Univerzumban 
az égi fénylő égitestek hordozója. Az 
időszámítás kezdetén keletkezett ró-
mai kori feljegyzés megemlíti, hogy 
ahol egykor három út kereszteződé-
séről írtak, ott ez a képlet három isten-
séggé stilizálódott.

Miért volt fontos ez az égitesteket 
pályán tartó jelenség? Amikor az égi 
jelenségek konstellációit figyelték, ak-
kor egyidejűleg megállapíthatták az 
aktuális „lélek-szél” – ma mágnesmező-
nek nevezzük – irányokat. Ha a szak-
rális hely alapítása pillanatában meg-
jelölték az éppen jelen lévő fonatirányt, 
akkor az bizonyosan pontosan ott 
volt, és nem múltbeli vagy jövőbeli fel-
tételezések szerint létezett. Márpedig 
ennek a folytonosan fennálló jelenség-
nek, összefüggő hálónak az egész Föl-
dön folytonos mozgására történő rá-
csatlakozás lehetett a lényeg. Nem 
valamely kitüntetett irányra. Fix viszo-
nyítási alapot a Nap járása képezett. 

A Nap kiszámítható jellemzői mel-
lett a kiszámíthatatlan, levegőbeli lát-
hatatlan „szél” (ma magaslégköri ioni-
záló napszél) mozgásában, az időjárás 
alakulásában is jelentős szerepet ját-
szik. Az ókori időkben vélhető volt, 
hogy e szeles jelenség forrása a Jupi-
ter-Zeusz vagy a Vénusz, és a Nap sa-
játos színezése (vörös és fekete Nap-
ábrázolás) jelezte e forrás működését. 

A mezőrétegeket alkotó fonat-szá-
lak rengeteg pontban egymás felett 
kereszteződve haladnak, a hegyszerű-
en kiemelt szent helyek tövén megrit-
kulnak, felül pedig besűrűsödnek. A 

háló fenn összetorlódik. A föld alatti 
üregekben is jelen vannak a hálók, de 
nincs benne sűrűsödés vagy ritkulás. 

Az egymással nem ütköző, egy-
más felett áthaladó jellegre erős uta-
lás olvasható az akkádok teremtés-
története keretében, az Enúma Elis 
hatodik ékírásos tábláján. (Enúma Elis 
jelentése:„amikor fönn”, a Kr. e. II. évez-
red második felétől íródott akkád mi-
tológiai eposzról van szó.)

A mágneses mező és változásai 
mai műszereinkkel az északi saroktól 
való távolságtól, az érintett szárazföld 
nagyságától függő pulzálással észlel-
hetők. Keskeny földsávok mellett, így 
a közép-amerikai földrész mentén a 
mágnesmező-változások keskenyebb 
sávban, nagyobb dinamikával jelen-
nek meg, földrengések és viharok so-
kaságával, amelyek egyszerre vannak 
összefüggésben a földkéreg törésvo-
nalainál keletkező feszültségekkel, és 
a magaslégköri ionizált légrétegek ör-
vénylésével.

A széles szárazföldi területek felett 
a mágneses északi irány földrajzitól 
való eltérései sokkal kisebb dinamiká-
val jelennek meg. Ilyen értelemben 
erősen hasonló hatások alakítják a ha-

zai és a közel-keleti térség láthatatlan 
fonatvilágát.

Elítélő jelzőkkel illetted a Hartmann-
hálót, másutt a Ley-vonalakat. Miért 
vagy ilyen elutasító ezekkel kapcsolat-
ban?

Hihetetlenül felületesek a megfigyelé-
sek, kétszer két méteresnél is nagyobb 
háló-elemeket feltételeznek, a háló-
szálak egymást érintve kereszteződ-
nek, függőleges irányú fonatszerke-
zetről egy szó sincs, holott legalább 
az ókori asszír domborművek életfa-
ábrázolásai gyanút ébreszthettek vol-
na. Mivel nem a valós térbeli szerke-
zettel foglalkoznak, hanem egy olyan 
ál-hálóval, amelyben csak minden 
harmadik-negyedik csomópontot kö-
tik össze, hogy kijöjjön a derékszöges 
háló, további ál-megoldásokat is kel-
lett kiagyalniuk. Ilyenek a vízszintesen 
a Hartmann hálótól kb. 45 fokban fer-
dén haladó Cury-háló vonalai, és a je-
lenséget leginkább lejárató vízér-kép-
zelődések.

Hartmann doktor tanösvényén 
megvizsgálták az általa vízérnek tulaj-
donított háló-szabálytalanságok he-
lyeit, és úgy találták, hogy ott helyi 

modellezési kísérlet 2007-ből. az ele-
mi fonatívek ellipszoidba foglalva, el-
csavarodó belső szerkezettel, egymás 
feletti csomópontokon áthaladva. a 
körülbelül 75 centiméterenként érzé-
kelhető csomópontok mindegyikén 
ilyen alakzatok sora észlelhető úgy, 
hogy a szomszédos függőleges cso-
mópont-sorba kapcsolódnak az ívek. 

Gerle János: Az ókori szakrális helyek 
tájolásáról kívántál előadást tartani a 
2010 októberre meghirdetett debreceni 
építészeti konferencián. Erről lemondtál. 
A felvezető szöveget még elküldted:

Ókori szakrális építmények tájolásá-
ra vonatkozó archeomágneses adatok 
arra utalnak, hogy e szent helyek 
átépítéseiben tapasztalható tájolási 
irányváltások a mágneses észak 
változását követik. Csakhogy a 
mágneses északnak az építés idejére 
becsült iránya és a szakrális létesítmé-
nyek főtengelyeinek iránya között 
eltérés van. Hipotézisem szerint az 
eltérés okának megvilágítása változást 
hozhat nemcsak e szakrális helyek 
teológiájának értelmezésében, hanem 
a mágnesmező-struktúrák kutatásá-
ban is.

kőszeghy attila: Azt gondoltam, cse-
les úton bizonyítom egy jelenség lé-
tezését, amelynek finomszerkezetét 
műszaki nehézségek miatt tu domá-
nyos igényességgel még néhány évig 
nem tudom bizonyítani. De feltétele-
zése nélkül lehetetlen az ókori és kora-
középkori szakrális helyek jó részének 
tájolására meggyőző magya rázatot 
adni. Feltételezem, hogy évezredeken 
át létezőként kezelték és életbevágó-
an fontosnak vélték a lát ha tatlan mág-
nesmező-hálót, amely  nek lényegi vo-
nása a folytonos jelenlét és változás. 

A közvetett bizonyítás során nem 
kívántam holmi láthatatlan, a Naptól 
is befolyásoltan mozgó földmágneses 
jelenségekről beszélni. Elegendőnek 
tartottam azt, hogy az eddigi tájolási 
elméletek tarthatatlanságát be tudom 
bizonyítani. 

Az időzítés jónak ígérkezett. Meg-
jelent számos olyan tudományos igé-
nyességű tanulmány, amely a föld-
mágnesség és az ókori, koraközépkori 
tájolási irányok közötti összefüggésre 

utal. Ehhez feltételezni kell, hogy a 
templomtájolási irány egyezik a szak-
rális hely létesítésének idején jellemző 
mágneses északi iránnyal. Csakhogy 
akkoriban nem ismerték az iránytűt 
vagy ahhoz hasonló szerkeze tet. Mi-
ként követhették a mágneses északi 
irány alakulását? Még kevésbé világos, 
miért vélték egykor fontosnak illesz-
kedni egy folyton változó mágneses 
északi irányra? Egyáltalán: tulajdonít-
hattak-e jelentőséget az irányvál tozá-
soknak? A változó irányú mágneses 
északot még az 1600-as évek Európá-
jában is az iránytű hibájának vélték. 
Kérdéses az archeomág neses (a mág-
neses észak időbeli változásának ré-
gészeti kutatása) vizsgálódás pontos-
sága. Az archeomágneses kutatások 
tárgyát képező, történetileg azonosít-
ható időben különféle okból felforró-
sodott majd megdermedt anyagok 
remanens (maradék) mágnességének 
iránya utó-melegedések kapcsán mó-
dosulhatott, az anyag elmozdulásával 
is számolni kell. A minta mágneses ar-
culatának keletkezési ideje is vitatható. 
A feltűnően kiugró adatok kiszűrése 
mellett azonban a mágneses északi 
irány több évezrednyi változásáról van 
már képünk. Láthatjuk, hogy a maja 
templomok tájolásának változása a 
mágneses északi irány mozgásával 
egyidejű, de a templomok tengelyirá-
nya egyáltalán nem egyezik a mágne-
ses északi iránnyal (Fuson, 1969).

A napkeltére-napnyugtára tájolás 
feltételezése a szakrális terek és épít-
mények jelentős részénél értelmezhe-
tő volt. (Dodwel, 1964; Sitchin, 1999) 
De harmadánál-negyedénél nem. Az 
sem, hogy miért tájoltak száz szakrális 
teret százféle, egymástól néhány fok-
kal eltérő irányba. Miért tért el néhány 
fokkal a korábbi helyén vagy mellette 
épített új templom tengelye a régitől? 
Lehet, hogy nem is a Napra tájolás, ha-

nem valami más napkelte-napnyug ta 
zónájában megfigyelt jelenség volt a 
tájolások főszereplője.

A csillagok kelési-eltűnési idejének 
ismerete az ókorban a naptárkészítők 
számára fontos volt, már 100 éven-
ként több mint 1 fok irányeltéréssel 
kellett számolni a precesszió jelensé-
ge miatt. Mivel a szakrális helyeket 
nem száz évre építették, változtak a 
fel- és eltűnő fények vagy akár évszá-
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lagok megfigyelése inkább naptárké-
szítésre szolgált, és csak eszköze volt 
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Ha észleljük, hogy van egy évezre-
dek óta figyelt, nem látható, de érzé-
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neses északi iránytól nyugati irányban 
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„lélek”-jelenségről tapasztalatot sze-
rezni, de a mérési mód már akkor is 
kiábrándító látvánnyal, ide-oda topor-
gással járt, így tanulni inkább remete-
ként volt célszerű. Ennél rázósabb kér-
dés: mi az ördögért választottak 

jövőjelző mágneses mezők
gerle jános beszélgetése kőszeghy attilával
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zötti táv több mint 62 centiméter. A 
csomópontok közötti táv ennek meg-
felelően 65 illetve 76 centiméter körüli. 
A Föld  északi sarka közelében a távok 
tovább torzulnak.

Szerinted tehát a mágnesmezők 
változásai alapján egykor 3–4 napra 
előre megsejtettek jelentős természeti 
változásokat és éppen ez volt a jelenség 
észlelésének legfontosabb funkciója. 
Ma óriási technikai apparátust vetnek 
be például a természeti katasztrófák, 
a földrengések előrejelzésére, 
holott ezt az ősi módszert jóval 
egyszerűbb volna alkalmazni. 

Ráadásul óriási a különbség a mérőesz-
közökkel és a kígyókkal, beavatottak-
kal történő előrejelzés között. A mág-
neses mező irány- és jellegváltozása 
három ferde komponens eredőjeként 
van jelen, és az ókori beavatott képes 
volt ezeknek a komponensek bemé-
résére, és a folyamat egészének érté-
kelésére. Az emberi gondolkodás tere-
pe szinte ugyanolyan mintázatú, mint 

a nagyobb térségeké. Specialitása, 
hogy az elemi tetraéder jellegű alak-
zatokat toroidális szerkezetté módo-
sítja, sajátos információs csomópon-
tokat épít.

Az építészet gyakorlása során mi a 
jelentősége a fonat-alakzatok érzékelé-
sének és értelmezésének?

Megszabadít attól, hogy megfogha-
tatlan esztétikai magyarázatokra kény-
sze rüljünk, és nem kell tudomásul 
vennünk bármilyen ronda építmény-
nél, hogy az ízlés szubjektív, és azt to-
lerálni kell. Ha létezik olyan, hogy a 
szellem vagy gondolkodás viszketni 
tud, akkor például a debreceni Megye-
háza melletti saroktoldalék ívei láttán 
ez az érzés megvalósul. A butaságot, 
a tehetségtelenséget olyan erő vel 
közvetíti, hogy az a nézőben fekete 
szénszerű égett foltként jelenik meg 
a látvány emlékképében, az agyi hul-
lámok rövidzárlatát okozva. Pusztító 
hatással van az egész emberi fonat-
testre. 

Mégiscsak esztétikai kategóriákban 
fogalmazol. Ezek a „rossz” formák 
tudnak ártani? 

Nem általában, hanem csak a zavaros 
épület- és városkép-alakzatok közelé-
ben. Az ártó hatás borzalmasan erős, 
az ember szellemi fonatait lassan 
pusztítja. 

Mi az az emberi fonattest? Az ember-
nek is van egy saját mágneses mező-
rendszere a saját testének felszínén?

Az ember ugyanolyan szerkezetű hé-
jat hordoz a bőrén, mint amilyen a 
Föld körüli, csak arányosan finomabb-
sűrűbb szövedékként. És az élő szer-
kezetekre jellemzően a test szűkebb-
tágabb alakzataitól, belső sűrűségétől 
is függő módon erőteljes, kígyózó fo-
nat-alakzat emelkedhet ki az „általá-
nos” fonatszövedékből. 

Ennek van valami köze az aurához?

Sokat kísérleteztünk, sikerült kicsihol-
ni olyan élményeket, amelyek esetleg 
aurára utalnak, de amíg magának a 
fonatszerkezetnek a létezése nem bi-
zonyított, addig nem illik azt állítani, 
hogy találkoztam az aurákkal.

Dehát a Föld körüli fonatszerkezet 
léte sem bizonyított!

Csakhogy azt legalább tudom érzé-
kelni, éveken át olyan részletességgel 
foglalkoztam vele, hogy a jelenségre 
vonatkozóan számomra fel sem me-
rül, hogy az képzelődés. 

Tehát az ókori és középkori 
templomokat valamelyik 
fonatirányra tájolták? 

Ellenkezőleg, a keresztény középkor-
ban mindent megtettek, hogy kikerül-
jék a sátáni-kígyósnak minősülő fonat-
irányokat. Az volt a cél, hogy azok tól 
legalább néhány fokkal eltérjenek. 
Korábban azt hittem, a pálcás embe-
rek azért kísérik a templomirányt kitű-
zőket, hogy minél ügyesebben ráta-
láljanak a fonat-irányokra, ma már úgy 
látom a szaporodó tájolási adatok 
elemzéséből, hogy inkább mindent 

coatlicue, a kígyó úrnője nevei, aki kígyószoknyás, a tűz és a termékenység istennője, az 
élet, a halál és az újjászületés istennője, a déli csillagok anyja – azték ősanya-istennő. a bal 
oldali rajz jelzi, hogyan tűnnek el lényegi információk: a fej fonatos rácsozata síkba lapul, a 
szoknya térbeli fonatossága és a kígyóbőr-tobozfelület mintázat helyett zavaros, az 
eredeti lényeget eltüntető grafika látható. Az eredeti szobor helye: Museo Nacional de 
antropologia, mexico.

mágneses erőtér-torzulások figyelhe-
tők meg, amelyet összefüggésbe 
hoztak a mélyben jellemző tektonikai 
jellemzőkkel. Az pedig, hogy egyes 
helyeket ártalmasnak, másokat gyó-
gyító hatásúnak vélnek a Hartmann-
utód ál-sámánok, és az ehhez kapcso-
lódó hiszékenység minősíthetetlen. A 
vegyszeres gyógyászat számára szá-
mos súlyos beteget produkál. Egy 
olyan mágneses jelenséget járatnak 
le, amelynek ismerete kultúránk meg-
újulásának forrása kell legyen. 

De az kétségtelen, hogy bizonyos 
vonalak mentén vannak szent helyek 
és lehetnek pozitív és negatív 
kisugárzású pontok.
 

Először be kell bizonyítani, hogy léte-
ző jelenségről van szó. Aztán látni: ré-
gen sem az volt a lényeg, hogy gyógyí-
tanak-e, hanem hogy megközelítsék 
a kígyók előre-sejtő képességét. Hogy 
két-három nappal előre tudjanak a 
földrengésekről, viharokról, de talán 
más jellegű változásokról is. Minden 
jelentős uralkodói vállalkozást meg-
előzött a jóshelyek felkeresése. 

Lehet, hogy nem volt hatékony a 
jövő megsejtésének az intézmény-
rendszere, de a változásokra való ké-
szenlét, ami a természeti katasztrófák-
ra vonatkozóan alapvető fontossággal 
bírt, a társadalmak, még a birodalmak 
közötti összeütközések és együttmű-
ködések körében is a döntések és in-
tézkedések hatékonyságát javította.

Tömegek lelkiállapotának stabili-
tását, bizonytalanságát, és nem csu-
pán az élettelen természet várható 
jelenségeit lehetett előre sejteni a fo-
natszerkezetek alakváltozása alapján. 
Különösen érdekesek lehettek azok a 
kísérletek, amelyek a pillanatnyi fo-
natkép tesztelésére szolgáltak.

A szent helyeket hogyan választották 
ki? Hiszen a személyes ráhangolódás 
a mágneses mezőkre szubjektív 
dolognak tűnik. 

Ha nem létezne a mágnesmező-jelen-
ség, nem működne az emberek egyé-
ni vagy tömegként való ráhangolódá-
sa arra, hogy valami nem láthatóval, 
valami hatalmas erővel találkoznak, s 
egymásnak is tudnak ezáltal erőt adni.

Sokat foglalkoztál a mezopotámiai 
és a magyar honfoglaláskori fonatos 
díszekkel. Azt állítod több írásodban, 
hogy ezek éppen az általad leírt 
láthatatlan mágneses fonatoknak 
a képi megjelenítései.

Nemcsak a palmettás ötvös munkák, 
három felé ágazó utak, fák, hanem 
még világosabban a bibliai menóra 
leírása is képet ad a térbeli fonatszer-
kezetről. Ma mindenütt találkozunk a 
síkba lapított menóra-ábrákkal, de a 
Bibliában nincs utalás arra, hogy a 
menóra-karok egy síkba vannak vasal-
va. Az asszír domborművek életfaábrá-
zolsaira minden butaságot mondanak, 
pedig ha térben precízen modellez-
nék, megsejtenék, hogy a szárnyas is-
tenalakok és uralkodók által övezett 
térbeli fonatos alakzatoknak miért tu-
lajdonítottak óriási fontosságot.

A menóra pontosan hogy alkotja 
a mágnesmező fonatszerkezetének 
modelljét? 

A bibliai leírás a fonatszerkezet elemi 
sejtjét modellezi, amelynek a sokszo-
rozásával előáll a körülüttünk létező 
láthatatlan fonat-szőttes. Elindulunk 
egy függőleges rúdon, és azon egy-
más felett 25–27 centiméterre csomó-
pontok vannak, amelyekbe és ame-
lyekből fonatívek vagy sematizálva 
egyenesek futnak három irányba. 

És mi a függőleges tengely?

Olyan a valóságban nincs, az csupán 
az egymás fölötti pozíciók jelzője. A 
hétágú gyertyatartó tulajdonképpen 
hatágú, mert a tengely csak az egyesí-
tő, amely megtartja a térben az egy-
mást elkerülő ágakat. A három kétfelé 
kihajló ág közötti szögelfordulás köze-
lítőleg 120 fokos. Felülnézetben ezért 
hatszöges szerkezet jelenik meg a 
mécsesek fénye révén. A valóságban 
nem teljesen szabályos a hatszöges 
alakzat, a közelítőleg K–Ny irányú fo-
nat-vonallal párhuzamos élek ma Ma-
gyarországon mindössze 55–56 centi-
méterre helyezkednek el egymástól, 
a másik két irányban futó vonalak kö-

balra: fonatívek ellipszoid-soron, egymás mellett eltolódva, a kisebb fonat-testek nagyobb 
szerkezetbe foglalva. Jobbra: ugyanez felülnézetben, idealizáltan, szabályos hatszög 
alakban. a halványabb alakzatok az oldalnézet szerint a felülről haladó fonatsor csomó-
pont után lefelé haladó részét ábrázolják.
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kisugárzású pontok.
 

Először be kell bizonyítani, hogy léte-
ző jelenségről van szó. Aztán látni: ré-
gen sem az volt a lényeg, hogy gyógyí-
tanak-e, hanem hogy megközelítsék 
a kígyók előre-sejtő képességét. Hogy 
két-három nappal előre tudjanak a 
földrengésekről, viharokról, de talán 
más jellegű változásokról is. Minden 
jelentős uralkodói vállalkozást meg-
előzött a jóshelyek felkeresése. 

Lehet, hogy nem volt hatékony a 
jövő megsejtésének az intézmény-
rendszere, de a változásokra való ké-
szenlét, ami a természeti katasztrófák-
ra vonatkozóan alapvető fontossággal 
bírt, a társadalmak, még a birodalmak 
közötti összeütközések és együttmű-
ködések körében is a döntések és in-
tézkedések hatékonyságát javította.

Tömegek lelkiállapotának stabili-
tását, bizonytalanságát, és nem csu-
pán az élettelen természet várható 
jelenségeit lehetett előre sejteni a fo-
natszerkezetek alakváltozása alapján. 
Különösen érdekesek lehettek azok a 
kísérletek, amelyek a pillanatnyi fo-
natkép tesztelésére szolgáltak.

A szent helyeket hogyan választották 
ki? Hiszen a személyes ráhangolódás 
a mágneses mezőkre szubjektív 
dolognak tűnik. 

Ha nem létezne a mágnesmező-jelen-
ség, nem működne az emberek egyé-
ni vagy tömegként való ráhangolódá-
sa arra, hogy valami nem láthatóval, 
valami hatalmas erővel találkoznak, s 
egymásnak is tudnak ezáltal erőt adni.

Sokat foglalkoztál a mezopotámiai 
és a magyar honfoglaláskori fonatos 
díszekkel. Azt állítod több írásodban, 
hogy ezek éppen az általad leírt 
láthatatlan mágneses fonatoknak 
a képi megjelenítései.

Nemcsak a palmettás ötvös munkák, 
három felé ágazó utak, fák, hanem 
még világosabban a bibliai menóra 
leírása is képet ad a térbeli fonatszer-
kezetről. Ma mindenütt találkozunk a 
síkba lapított menóra-ábrákkal, de a 
Bibliában nincs utalás arra, hogy a 
menóra-karok egy síkba vannak vasal-
va. Az asszír domborművek életfaábrá-
zolsaira minden butaságot mondanak, 
pedig ha térben precízen modellez-
nék, megsejtenék, hogy a szárnyas is-
tenalakok és uralkodók által övezett 
térbeli fonatos alakzatoknak miért tu-
lajdonítottak óriási fontosságot.

A menóra pontosan hogy alkotja 
a mágnesmező fonatszerkezetének 
modelljét? 

A bibliai leírás a fonatszerkezet elemi 
sejtjét modellezi, amelynek a sokszo-
rozásával előáll a körülüttünk létező 
láthatatlan fonat-szőttes. Elindulunk 
egy függőleges rúdon, és azon egy-
más felett 25–27 centiméterre csomó-
pontok vannak, amelyekbe és ame-
lyekből fonatívek vagy sematizálva 
egyenesek futnak három irányba. 

És mi a függőleges tengely?

Olyan a valóságban nincs, az csupán 
az egymás fölötti pozíciók jelzője. A 
hétágú gyertyatartó tulajdonképpen 
hatágú, mert a tengely csak az egyesí-
tő, amely megtartja a térben az egy-
mást elkerülő ágakat. A három kétfelé 
kihajló ág közötti szögelfordulás köze-
lítőleg 120 fokos. Felülnézetben ezért 
hatszöges szerkezet jelenik meg a 
mécsesek fénye révén. A valóságban 
nem teljesen szabályos a hatszöges 
alakzat, a közelítőleg K–Ny irányú fo-
nat-vonallal párhuzamos élek ma Ma-
gyarországon mindössze 55–56 centi-
méterre helyezkednek el egymástól, 
a másik két irányban futó vonalak kö-

balra: fonatívek ellipszoid-soron, egymás mellett eltolódva, a kisebb fonat-testek nagyobb 
szerkezetbe foglalva. Jobbra: ugyanez felülnézetben, idealizáltan, szabályos hatszög 
alakban. a halványabb alakzatok az oldalnézet szerint a felülről haladó fonatsor csomó-
pont után lefelé haladó részét ábrázolják.
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ai térséggel, ahol a változások csekély 
mértékűek voltak és lassan történtek.

Ennél súlyosabb probléma, hogy 
az építés idején ismereteink szerint 
iránytű vagy hasonló irány  mérő nem 
állt rendelkezésre ebben a térségben. 
Működő szerkezetre utaló dokumen-
tumok Kínából is csak az első évezred 
után jelentek meg, Európában még 
két évszázaddal később. 

De nem szabad elfeledkeznünk az 
észak-európai hajósok napköveiről 
sem, ame lyek a felhős időkben a pola-
rizált fénnyel való tájékozódást segí-
tették. Feltételezhető, hogy létezett 
megfigye lési eszköz, megoldás, amely 
nem szol gált közvetlenül a mágneses 
északi irány jelzésére, de annak válto-
zását követte, annak irányától jelleg-
zetes szögekkel tért el. 

Ugyanilyen megfigyelések feltéte-
lezhetők a közel-keleti térségben is.

A közép-amerikai térségben a mág-
neses északtól 26 fokos, a Közép-Keleten 
21 fokos eltéréssel érzékelhették azt a je-
lenséget, amely a szakrális térségek tá-
jolásában lényeges szerepet kaphatott. 
A magyarországi archeomágneses jel-
lemzők 3000 éves idősávban jelentős 
hasonlóságot mutattak a me zopotá-
miai térség jellemzőivel. Csak utalha-
tunk e jellemzők eredetére: a dekliná-
ció és inklináció erőteljesen hullámzó 
mintázata részben összefügg a szá-
razföld kiterjedésével, a tengermélyi 
törtésvonalakkal, a magaslégköri – 
naptevékenységgel összefüggő – io-
nizációs folyamatokkal.

(2010 június)

Bár az ókorban nem ismertek a mai-
hoz hasonló iránytű-szerkezeteket, de 
az északi illetve déli földrajzi pólusok 
kitűzésére nagy pontossággal képe-
sek voltak. Hiszen csupán két, azonos 
magasságban vízszintezett „horizon-
tot” kellett kialakítaniuk, azon kellett 
figyelniük a Nap, vagy valamely vi-
szonylag stabil helyzetű csillag kelési 
és nyugvási helyét, majd a köztük lévő 
távot megfelezni, a felezőpontot pe-
dig a megfigyelő helyével összekötni.

Ehhez képest történhetett minden 
más irány kitűzése. Így a napéjegyen-
lőségé is, amely az előbb említett 
irányra merőleges vonallal kitű zött ke-
leti irányt jelentette. Csakhogy nincs 
jele annak, hogy ennek a pontos kele-
ti-nyugati iránynak különösebb jelen-
tősége lett volna. Tudjuk, hogy az év-
kezdet időpontját július hónap vége 
felé jegyezték Egyiptomban, az április 
23–25 közötti tavaszi időszak is kiemelt 
jelentőséget kapott az ünnepek köré-
ben. Bár távolról sem a Nap járásának 
kiemelkedő pontjai, fázisai szerint tá-
jolták a szakrális helyeket (a pontosan 
keletre, délre, nyugatra, északra tájo-
lás csak igen ritkán, a római birodalom 
megerősödésének idejétől fordult 
elő), az egyik uralkodó nézet szerint a 
Nap, kitüntetett szerepe alapján, egy-
ben a szent helyek tájolásában is fő-
szerepet kapott. E nehezen tartható 
vélekedés mellett keményebb érvek-
kel tartják magukat az éjszaka neve-
zetes csillagaira tájolás hívei. 

Számos hieroglif szöveg megfejté-
sei jelzik, hogy a csillagos ég igen nagy 

figyelmet kapott, de arra való egyértel-
mű utalás, hogy valamely szent helyet 
x csillagra tájolták, nem bukkant fel. 
Ám ez nem zárja ki, hogy a létrehozott 
szent helyek az égi jelenségek megfi-
gyelésében, a megfigyelt csillagképle-
tek alap ján ma mítoszinak mondott 
történé seket fogalmazzanak meg, 
mint Közép- és Dél-Amerika indián 
kultúráiban és a Távol-Keleten is. 

Ha feltételezzük, hogy sem a Nap, 
sem a csillagok nem kaptak főszere-
pet a tájolásban (a Hold szerepe ilyen 
értelemben változékonysága folytán 
az egyiptomi szakrális helyek vonat-
kozásában nem is merült fel), akkor 
kel lett lennie egy egyetemesen, a ta-
pasztalatok alapján folytonosan je-
lenlévő, bár kevéssé érzékelhető je-
lenségnek, amelynek vannak olyan 
irány-jellemzői, amelyek ugyan kap-
csolatban vannak a Nappal, a földrajzi 
északi iránnyal, de túlmutatnak az év-
szakok változásain, és kevéssé érzékel-
hető, nem látható voltuk révén össze-
kötők, kapcsolatfenntartók lehetnek 
a szakralitás központi témakörében, a 
teremtés csodájában, a látható földi 
létezés és az előtte-utána lehetséges 
lélek-szellem formában létezés körüli 
elgondolásokban-sejtésekben. 

Ilyen igen egyszerűen érzékelhető, 
de nem látható jelenségként tapasz-
talhatták meg a mágneses jelenségek 
működését a vízi és égi élőlények (ma-
darak, méhek, macskák) tájékozódási 
képességében, arra érzékeny embe-
reknél a földrajzi északhoz, kelethez 
képest a nem látható mágneses mező-

bevetettek, hogy elkerüljék a fonat-
irányokkal való egyezést. Az külön rej-
tély, hogy a pontosan keletre tájolást 
az ókortól kezdve miért kerülték. Ta-
lán a feltámadás útját kellett szaba-
don hagyni a kelet felé néző halott 
számára.

A középkori keresztény templomok 
tájolásáról rengeteg elemző vizsgálat 
készült. A Nap mozgásának minden-
képpen nagy jelentőséget tulajdonítot-
tak, de tájolási alapot jelethettek a 
templom névadója névünnepének 
csillagászati adatai, illetve számos 
további keresztény ünnepnap napkel-
téjének iránya is szerepet játszhatott a 
tájolásban, ahogy a dombsírok 
legbelsejébe is egy meghatározott 
napon süt be a felkelő nap sugara.

A tájolási feltevések számtalan sebből 
véreznek. Az, hogy a napkelte-nap-
nyugta, de az éjszakai csillagok, boly-
gók felbukkanása-eltűnése jellemzőit 
hogyan befolyásolják dombok, he-
gyek, erdők, talán nem is jelentős kér-
dés. De az, hogy milyen konstellációk 
voltak elég erősek ahhoz, hogy tájolá-
si időpontot határozzanak meg, és 
hogy egyáltalán a nevezetes időpont-
ban talán éppen az akkori mágnesme-
ző-fonatirány egyikét választhatták-e 
tájolási főiránynak, már érdeke sebb 
kérdés. Az ókori és koraközépkori 
szakrális helyek tájolását kutató azon-
ban tucatnyi további akadályba ütkö-
zik. Talán érthető, hogy a hónapokon 
át készült előadásomat a magam elé 
állított – megválaszolatlan –kérdések 
sokasága miatt nem tartom meg.

Felhasznált és ajánlott irodalom (az előadás 
további, jelentős számú bibliográfiai forrás-
ra épül):

Dodwel, George Frederick (1964): The Obliquity 
of the Ecliptic (the tilt of the earth’s axis). 
Quarterly Journal of the Royal Astronomical 
Society. Vol.5. p.55.

Zecharia Sitchin (1998): When Time Began. 
Harper Collins, New York.

Fuson, Robert H. (1969): The Orientation of 
mayan ceremonial centers. Annals of the 
Association of American Geographers. 
Vol.59. p.494. 

a bonyolult kérdéskör jobb megér-
tését segíthetik kőszeghy attila elő-
adásvázlatának alábbi részletei:

Ókori templomtájolás 
Feltételezésem szerint a szakrális he-
lyek funkciója nem merült ki az évez-
re de ken át alig változó napkelte-nap-
nyugta és napéjegyenlőség irányainak 
rög  zítésében, a valamivel gyorsabban 
változó legfényesebb esti és hajnali 
csillag megjelenési helyeinek, a Hold 
hetenként változó arculatának és moz-
gásának meghatározásában. De az 
égi jelenségek kiszámítható jövőbeli 
fel- és eltűnések, arculatváltozá sok 
megfigyelésén, az uralkodók beavatá-
sán-felszentelésén, a mező gazdál ko-
dás ban lényeges események megün-
neplésén túl is kellett lennie további 
tájolást befolyásoló szempontoknak. 

A szakrális helyek, terek egy részé-
nek tájolása megmagyarázható a fen-
ti szempontok valamelyikével, vagy 
azok valamiféle együttesével. Más ré-
szük tengelyiránya értelmezésre vár. 
A közel egyidőben, azonos kultúrkör-
ben, de egymástól távol megvalósult 
építmények közötti csekély irányelté-
rések, vagy a ma uralkodó felfogásnak 
ellenálló tájolási irányok megtapasz-
talása még rejtett irányalakítók felté-
telezésére serkentett. A régebbi szak-
rális építmények alapjai felett-mellett 
néhány évszázad múlva létesült újab-
bak kis irányeltérései is tisztázásra vár-
tak. Sőt, ezek adhatták a legerősebb 
impulzusokat új tájolás-alakító ténye-
zők felkutatásához.

Feltűnően sok átépítést tapasztal-
hattak e témakör kutatói és alkalmas 
kutatási feltételek mellett szakrális he-
lyek sokaságára kiterjedő vizsgálódás-
ra vállalkozhattak Mexikóban, Egyip-
tomban és az iraki háború kitöréséig 
az egykori Mezopotámia területén. 
Jelentős kutatási munka folyt és folyik 
Izraelben és szembetűnően nagyszá-
mú felmérés történt Magyarországon. 
Közös jegyük, hogy a szakrális helyek 
földrajzi iránytól való eltérését a mág-
neses északi irány változásával össze-
függésben vizsgálták. Ma rendelkezés-

re áll többszáz építménynek a föld rajzi 
északhoz viszonyított tengely iránya, a 
ma jellemző mágneses északi iránytól 
való deklinációs (oldalirányú) és inkli-
nációs (a földbelső felé hajlás) eltéré-
sekkel. 

A régészeti feltárások során az 
egykor leégett építmények mágnesez-
hető fémanyagot tartalmazó téglái-
ban, az égés során áttüzesedett kerá-
mia tárgyakban azok kihűlése során 
az aktuális mágneses északi irány rög-
zült és meggyengülten (remanens 
mágnességként) fennmaradt. Több-
ezer éves tűzvészek időpontját segíte-
nek egyre pontosabban körvonalazni 
a C14 vizsgálatok. Ilyen alapon rohamo-
san sokasodnak az ún. archeomágne-
ses kutatások. Nagyobb időtávon – fő-
ként a megszilárdult lávafo lya mokból 
való minták alapján a paleomágneses 
vizsgálatok adnak választ sokezer éves 
pólushelyzet-változásokra és azok ha-
tására. De a tavak mélyén kialakult üle-
dékrétegek kutatása is lényeges ada-
tokat szolgáltat. A rendelkezésre álló 
adatok alapján időben folytonos 
adatsorok előállítására is történnek kí-
sérletek, ezek azonban csupán a főbb 
tendenciákat jelzik, és a kisebb időtar-
tamon át ható, de jelentős lokális elté-
réseket elmossák.

A közép-amerikai maja építmé-
nyek tájolását vizsgáló kutatások nyo-
mán kapott nagyobb figyelmet az a 
lehetőség, hogy a szakrális helyek tá-
jolása az építés idején jellemző mág-
neses deklinációs irányra történt. Ám 
a piramis-építményeknél az eltűnt fel-
ső építmények irány-eltérései, az alsó 
és felső építmény építési ideje közötti 
eltérés bizonytalanságai és különösen 
a helyenként megjelenő megalit-épí-
tés nyomainak a későbbi építési irányt 
befolyásoló szerepe miatt is az a felté-
telezés, hogy az építés tengelyirányát 
a mindenkori mágneses északra tájo-
lás határozta meg, nehezen tartható. 
A deklinációs irány változása a közép-
amerikai zónában az eltérő deklináci-
ós irányt mutató sávok sűrűsége mi-
att évtizedek alatt megtörténhetett. 
Szemben az egyiptomi-mezopotámi-



30 31

ai térséggel, ahol a változások csekély 
mértékűek voltak és lassan történtek.

Ennél súlyosabb probléma, hogy 
az építés idején ismereteink szerint 
iránytű vagy hasonló irány  mérő nem 
állt rendelkezésre ebben a térségben. 
Működő szerkezetre utaló dokumen-
tumok Kínából is csak az első évezred 
után jelentek meg, Európában még 
két évszázaddal később. 

De nem szabad elfeledkeznünk az 
észak-európai hajósok napköveiről 
sem, ame lyek a felhős időkben a pola-
rizált fénnyel való tájékozódást segí-
tették. Feltételezhető, hogy létezett 
megfigye lési eszköz, megoldás, amely 
nem szol gált közvetlenül a mágneses 
északi irány jelzésére, de annak válto-
zását követte, annak irányától jelleg-
zetes szögekkel tért el. 

Ugyanilyen megfigyelések feltéte-
lezhetők a közel-keleti térségben is.

A közép-amerikai térségben a mág-
neses északtól 26 fokos, a Közép-Keleten 
21 fokos eltéréssel érzékelhették azt a je-
lenséget, amely a szakrális térségek tá-
jolásában lényeges szerepet kaphatott. 
A magyarországi archeomágneses jel-
lemzők 3000 éves idősávban jelentős 
hasonlóságot mutattak a me zopotá-
miai térség jellemzőivel. Csak utalha-
tunk e jellemzők eredetére: a dekliná-
ció és inklináció erőteljesen hullámzó 
mintázata részben összefügg a szá-
razföld kiterjedésével, a tengermélyi 
törtésvonalakkal, a magaslégköri – 
naptevékenységgel összefüggő – io-
nizációs folyamatokkal.

(2010 június)

Bár az ókorban nem ismertek a mai-
hoz hasonló iránytű-szerkezeteket, de 
az északi illetve déli földrajzi pólusok 
kitűzésére nagy pontossággal képe-
sek voltak. Hiszen csupán két, azonos 
magasságban vízszintezett „horizon-
tot” kellett kialakítaniuk, azon kellett 
figyelniük a Nap, vagy valamely vi-
szonylag stabil helyzetű csillag kelési 
és nyugvási helyét, majd a köztük lévő 
távot megfelezni, a felezőpontot pe-
dig a megfigyelő helyével összekötni.

Ehhez képest történhetett minden 
más irány kitűzése. Így a napéjegyen-
lőségé is, amely az előbb említett 
irányra merőleges vonallal kitű zött ke-
leti irányt jelentette. Csakhogy nincs 
jele annak, hogy ennek a pontos kele-
ti-nyugati iránynak különösebb jelen-
tősége lett volna. Tudjuk, hogy az év-
kezdet időpontját július hónap vége 
felé jegyezték Egyiptomban, az április 
23–25 közötti tavaszi időszak is kiemelt 
jelentőséget kapott az ünnepek köré-
ben. Bár távolról sem a Nap járásának 
kiemelkedő pontjai, fázisai szerint tá-
jolták a szakrális helyeket (a pontosan 
keletre, délre, nyugatra, északra tájo-
lás csak igen ritkán, a római birodalom 
megerősödésének idejétől fordult 
elő), az egyik uralkodó nézet szerint a 
Nap, kitüntetett szerepe alapján, egy-
ben a szent helyek tájolásában is fő-
szerepet kapott. E nehezen tartható 
vélekedés mellett keményebb érvek-
kel tartják magukat az éjszaka neve-
zetes csillagaira tájolás hívei. 

Számos hieroglif szöveg megfejté-
sei jelzik, hogy a csillagos ég igen nagy 

figyelmet kapott, de arra való egyértel-
mű utalás, hogy valamely szent helyet 
x csillagra tájolták, nem bukkant fel. 
Ám ez nem zárja ki, hogy a létrehozott 
szent helyek az égi jelenségek megfi-
gyelésében, a megfigyelt csillagképle-
tek alap ján ma mítoszinak mondott 
történé seket fogalmazzanak meg, 
mint Közép- és Dél-Amerika indián 
kultúráiban és a Távol-Keleten is. 

Ha feltételezzük, hogy sem a Nap, 
sem a csillagok nem kaptak főszere-
pet a tájolásban (a Hold szerepe ilyen 
értelemben változékonysága folytán 
az egyiptomi szakrális helyek vonat-
kozásában nem is merült fel), akkor 
kel lett lennie egy egyetemesen, a ta-
pasztalatok alapján folytonosan je-
lenlévő, bár kevéssé érzékelhető je-
lenségnek, amelynek vannak olyan 
irány-jellemzői, amelyek ugyan kap-
csolatban vannak a Nappal, a földrajzi 
északi iránnyal, de túlmutatnak az év-
szakok változásain, és kevéssé érzékel-
hető, nem látható voltuk révén össze-
kötők, kapcsolatfenntartók lehetnek 
a szakralitás központi témakörében, a 
teremtés csodájában, a látható földi 
létezés és az előtte-utána lehetséges 
lélek-szellem formában létezés körüli 
elgondolásokban-sejtésekben. 

Ilyen igen egyszerűen érzékelhető, 
de nem látható jelenségként tapasz-
talhatták meg a mágneses jelenségek 
működését a vízi és égi élőlények (ma-
darak, méhek, macskák) tájékozódási 
képességében, arra érzékeny embe-
reknél a földrajzi északhoz, kelethez 
képest a nem látható mágneses mező-

bevetettek, hogy elkerüljék a fonat-
irányokkal való egyezést. Az külön rej-
tély, hogy a pontosan keletre tájolást 
az ókortól kezdve miért kerülték. Ta-
lán a feltámadás útját kellett szaba-
don hagyni a kelet felé néző halott 
számára.

A középkori keresztény templomok 
tájolásáról rengeteg elemző vizsgálat 
készült. A Nap mozgásának minden-
képpen nagy jelentőséget tulajdonítot-
tak, de tájolási alapot jelethettek a 
templom névadója névünnepének 
csillagászati adatai, illetve számos 
további keresztény ünnepnap napkel-
téjének iránya is szerepet játszhatott a 
tájolásban, ahogy a dombsírok 
legbelsejébe is egy meghatározott 
napon süt be a felkelő nap sugara.

A tájolási feltevések számtalan sebből 
véreznek. Az, hogy a napkelte-nap-
nyugta, de az éjszakai csillagok, boly-
gók felbukkanása-eltűnése jellemzőit 
hogyan befolyásolják dombok, he-
gyek, erdők, talán nem is jelentős kér-
dés. De az, hogy milyen konstellációk 
voltak elég erősek ahhoz, hogy tájolá-
si időpontot határozzanak meg, és 
hogy egyáltalán a nevezetes időpont-
ban talán éppen az akkori mágnesme-
ző-fonatirány egyikét választhatták-e 
tájolási főiránynak, már érdeke sebb 
kérdés. Az ókori és koraközépkori 
szakrális helyek tájolását kutató azon-
ban tucatnyi további akadályba ütkö-
zik. Talán érthető, hogy a hónapokon 
át készült előadásomat a magam elé 
állított – megválaszolatlan –kérdések 
sokasága miatt nem tartom meg.

Felhasznált és ajánlott irodalom (az előadás 
további, jelentős számú bibliográfiai forrás-
ra épül):

Dodwel, George Frederick (1964): The Obliquity 
of the Ecliptic (the tilt of the earth’s axis). 
Quarterly Journal of the Royal Astronomical 
Society. Vol.5. p.55.

Zecharia Sitchin (1998): When Time Began. 
Harper Collins, New York.

Fuson, Robert H. (1969): The Orientation of 
mayan ceremonial centers. Annals of the 
Association of American Geographers. 
Vol.59. p.494. 

a bonyolult kérdéskör jobb megér-
tését segíthetik kőszeghy attila elő-
adásvázlatának alábbi részletei:

Ókori templomtájolás 
Feltételezésem szerint a szakrális he-
lyek funkciója nem merült ki az évez-
re de ken át alig változó napkelte-nap-
nyugta és napéjegyenlőség irányainak 
rög  zítésében, a valamivel gyorsabban 
változó legfényesebb esti és hajnali 
csillag megjelenési helyeinek, a Hold 
hetenként változó arculatának és moz-
gásának meghatározásában. De az 
égi jelenségek kiszámítható jövőbeli 
fel- és eltűnések, arculatváltozá sok 
megfigyelésén, az uralkodók beavatá-
sán-felszentelésén, a mező gazdál ko-
dás ban lényeges események megün-
neplésén túl is kellett lennie további 
tájolást befolyásoló szempontoknak. 

A szakrális helyek, terek egy részé-
nek tájolása megmagyarázható a fen-
ti szempontok valamelyikével, vagy 
azok valamiféle együttesével. Más ré-
szük tengelyiránya értelmezésre vár. 
A közel egyidőben, azonos kultúrkör-
ben, de egymástól távol megvalósult 
építmények közötti csekély irányelté-
rések, vagy a ma uralkodó felfogásnak 
ellenálló tájolási irányok megtapasz-
talása még rejtett irányalakítók felté-
telezésére serkentett. A régebbi szak-
rális építmények alapjai felett-mellett 
néhány évszázad múlva létesült újab-
bak kis irányeltérései is tisztázásra vár-
tak. Sőt, ezek adhatták a legerősebb 
impulzusokat új tájolás-alakító ténye-
zők felkutatásához.

Feltűnően sok átépítést tapasztal-
hattak e témakör kutatói és alkalmas 
kutatási feltételek mellett szakrális he-
lyek sokaságára kiterjedő vizsgálódás-
ra vállalkozhattak Mexikóban, Egyip-
tomban és az iraki háború kitöréséig 
az egykori Mezopotámia területén. 
Jelentős kutatási munka folyt és folyik 
Izraelben és szembetűnően nagyszá-
mú felmérés történt Magyarországon. 
Közös jegyük, hogy a szakrális helyek 
földrajzi iránytól való eltérését a mág-
neses északi irány változásával össze-
függésben vizsgálták. Ma rendelkezés-

re áll többszáz építménynek a föld rajzi 
északhoz viszonyított tengely iránya, a 
ma jellemző mágneses északi iránytól 
való deklinációs (oldalirányú) és inkli-
nációs (a földbelső felé hajlás) eltéré-
sekkel. 

A régészeti feltárások során az 
egykor leégett építmények mágnesez-
hető fémanyagot tartalmazó téglái-
ban, az égés során áttüzesedett kerá-
mia tárgyakban azok kihűlése során 
az aktuális mágneses északi irány rög-
zült és meggyengülten (remanens 
mágnességként) fennmaradt. Több-
ezer éves tűzvészek időpontját segíte-
nek egyre pontosabban körvonalazni 
a C14 vizsgálatok. Ilyen alapon rohamo-
san sokasodnak az ún. archeomágne-
ses kutatások. Nagyobb időtávon – fő-
ként a megszilárdult lávafo lya mokból 
való minták alapján a paleomágneses 
vizsgálatok adnak választ sokezer éves 
pólushelyzet-változásokra és azok ha-
tására. De a tavak mélyén kialakult üle-
dékrétegek kutatása is lényeges ada-
tokat szolgáltat. A rendelkezésre álló 
adatok alapján időben folytonos 
adatsorok előállítására is történnek kí-
sérletek, ezek azonban csupán a főbb 
tendenciákat jelzik, és a kisebb időtar-
tamon át ható, de jelentős lokális elté-
réseket elmossák.

A közép-amerikai maja építmé-
nyek tájolását vizsgáló kutatások nyo-
mán kapott nagyobb figyelmet az a 
lehetőség, hogy a szakrális helyek tá-
jolása az építés idején jellemző mág-
neses deklinációs irányra történt. Ám 
a piramis-építményeknél az eltűnt fel-
ső építmények irány-eltérései, az alsó 
és felső építmény építési ideje közötti 
eltérés bizonytalanságai és különösen 
a helyenként megjelenő megalit-épí-
tés nyomainak a későbbi építési irányt 
befolyásoló szerepe miatt is az a felté-
telezés, hogy az építés tengelyirányát 
a mindenkori mágneses északra tájo-
lás határozta meg, nehezen tartható. 
A deklinációs irány változása a közép-
amerikai zónában az eltérő deklináci-
ós irányt mutató sávok sűrűsége mi-
att évtizedek alatt megtörténhetett. 
Szemben az egyiptomi-mezopotámi-
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nikus építészetnek szentelte. A 16 ol-
dalas füzet Mia Boutemy beszámolóját 
közli a tavalyi piliscsabai kon ferenciáról 
és az Iparművészeti Múzeum kiállítá-
sáról és részleteket közöl Makovecz 
Imre írásaiból. Röviden bemutatja 
Ekler Dezső, Dévényi Sándor és Sala-
min Ferenc munkáit az általuk írt val-
lomás kíséretében. A szám anyagát a 
szerkesztők, Isabel val de Flor és Johan-
na Auer kérésére Gerle János állította 
össze. A bevezetőt Lucien Kroll írta, aki 
szintén részt vett a konferencián.

látogatás sopronban • a volt 
Soproni Egyetemből kinőtt Nyugat-
Magyarországi Egyetem Faipari mér-
nök karán dédelgetett Alkalmazott 
Művészeti Intézet olyan alternatív 
szemléletű, tervezést, környezetalakí-
tást oktató iskola, mely – az Iparmű-
vészeti Egyetem oktatási programjá-
hoz viszonylag közeli –, szabadabb, 
kreatívabb gondolkodást ösztönző 
szemlélet alapján nevel több mint tíz 
éve diplomás tervezőket. 

Az oktatási program fontos része a 
hagyományos kurzusok mellett, az 
egészhetes alkotóhét, a Workshopron 
megszervezése évről évre; általában 
egy téma köré szervezett, de kötetle-
nebb közös műhelymunka az egyete-
misták számára, vendégelőadók elő-
adásaival, beszélgetésekkel, esti 
programokkal gazdagítva. 

Idén a tájban alkotás – LAND-ART – 
témaköre került terítékre, a természe-
ti környezet, mint az alkotás szerves 
része, a táj, mint alkotótárs megisme-
rése céljából. Ehhez a programhoz, az 
egyetemisták felkérését követően, a 
Vándoriskola is csatlakozott egy vetí-
téses előadással, amelyen Csernyus 
Lőrinc vezetésével néhányan – volt 
Vándorok – meséltünk a Visegrádi 
táborokról, az elzászi kalandokról, s a 
Székelyföldi Fürdőépítő kalákákról – a 
hőskorról, saját élményeinkről.   

a land art eredeti jelentésében el-
sősorban az egyéni művészi inspiráció 
kifejeződése a táj elemeinek segítsé-
gével, a természet erőjátékainak tuda-

tos alkalmazásával, az adott hely és 
idő pillanatszerűségének, ugyanakkor 
időtlenségének együttes felhasználá-
sa által. Ehhez a gondolatkörhöz azt 
tettük hozzá, ami számunkra a legfon-
tosabb, ami minket is éltet és mozgás-
ban tart. Mindenek előtt a csapatszel-
lemet, a tájban rejtőző kulturális di-
menzió felismerésének jelentőségét, 
azt az igényt, hogy kis közösségben 
egy nagyobbért, nagy közösségben 
egy kisebbért együtt dolgozni, együtt 
küzdeni, örülni – együtt élni – már 
magában művészet, melynek a tájban 
maradó része csupán lenyomat. 

Akár torony, népi fürdő, kas, kunyhó, 
homokplasztika vagy csak három 
összekötött fűzfaág a végeredmény, 
úgy őrzi a tett emlékét, miként a kéz-
nyom a kéz melegét. Amíg az ember 
a tájban él, s emberséges a tájjal, addig 
minden cselekedete „land-art”. 

Szíves vendéglátásban volt részünk, 
s ami a legfontosabb, néhányan a fia-
talok közül jelezték, hogy örömmel 
csatlakoznának a vándoriskolai – vagy 
ahhoz részben kapcsolódó – kalan-
dokhoz, akár még egyetemistaként.  

Annál nagyobb öröm ez nekem, 
minél fontosabb az emlék, hogy én is 
itt végeztem annak idején…

Török Ádám

a széchenyi művészeti akadé-
mia építészeti szekciót hozott létre és 
ennek előkészítésére felkérte a Bor-
vendég Béla, Meggyesi Tamás, Tokár 
György, Varga Levente összeállítású 
zsűrit, hogy tegyen javaslatot a felve-
endő 5 építész személyére. A javasla-
tot a SZIMA közgyűlése elfogadta és 
így 2010 júniusban az Akadémia tagja 
lett Puhl Antal, Skardelli György, Turá-
nyi Gábor, Winkler barnabás és Zsig-
mond László. A SZIMA miskolci terü-
leti csoportjának, az egyetlen vidéki 
szervezetnek régóta több építész 
tagja van: Bodonyi Csaba, Plesz Antal, 
Rostás László és Rudolf Mihály.

12 év – dél-dunántúl építésze-
te a 21. század elején • Szeptem-
ber 18-án a fenti címmel nyílt meg 

Pécsett a Dél-Dunántúli Építészkama-
ra által kezdeményezett Építészet és 
kontextus programsorozathoz tartozó 
kiállítás, amely az utolsó bő évtized 
baranyai, somogyi és tolnai munkái-
nak javát gyűjtötte össze. Három, az 
Építészkamara által felkért bíráló, Ba-
lázs Mihály, Gerle János és Somogyi 
Krisztina válogatta ki a kiállításra be-
küldött anyagból azokat a munkákat, 
amelyeket saját szempontjaik szerit 
példaértékűnek tartott. A 34 alkotás-
ból álló válogatásba belekerült az 
előző számunkban bemutatott kékes-
di templom és Dévényi Sándor másik 
munkája, a pécsi, János utcai épület-
felújítások, továbbá munkatársa, Pap 
László Szekszárd, Vesztergombi pincé-
szete, a kaposvári Borbás Gábor iroda-
együttese (Bitt Kft.), Sugár Péter villá-
nyi borászata. A katalógus bemutatja 
a kiállított anyagot azzal az elegáns és 
kommunika tív tipográfiával, amely az 
Európa Kul turális Fővárosa építészeti 
esemény so rozatát végigkísérte. 

a településszintű védelem szí-
ne és fonákja (Békés Városi Kultu-
rális Központ, Jantyik M. u. 23–25., 2010. 
szeptember 30 – október 2.) • A népi 
építészet emlékeinek megóvásá ban 
áttörés volt, amikor nem csak az egyes 
objektumok, hanem épületegyütte-
sek, településrészek védelme is lehe-
tővé vált. Az első ilyen törekvések 
hamar pozitív visszajelzésben része-
sültek, Hollókő Világörökséggé nyilvá-
nítása 1987-ben az egész ma gyar tele-
pülésszintű védelem elismerésének 
számított. A kétségbevonhatatlan 
előnyök mellett, hogy ezzel a megol-
dással a népi építészet emlékei nem 
zárványként jelennek meg egy átala-
kult környezetben, az eltelt idő alatt a 
problémák sokasága is nyilvánvalóvá 
vált. A XVII. Békési Népi Építészeti Ta-
nácskozás ezeket veszi számba: a szí-
nét, azaz az eredményeket és a fonák-
ját, a problémákat. Az egy-egy kérdés, 
terület bemutatására felkért előadó-
párosok reményeink szerint nemcsak 
látlelettel szolgálnak majd, hanem a 
megoldásokra is rá fognak mutatni.

irányok kitűzésére való képesség meg-
nyilvánulásaiban. Mivel e mezőirányok 
időről időre változtak, az eleve-létező, 
saját alakkal nem mutatkozó, nemte-
remtett (Platónnál a Khora), mint min-
den teremtés forrása felé kapcsolódás 
közvetítője e változó mezőirányok-
ban „működhetett”, de a szakrális he-
lyek úgy kaphattak kitüntetett szere-
pet, hogy nem e közve títőre irá nyultak, 
hanem az általa elérendő elsődleges 
teremtőre. A mág ne ses mezőirányok 
jelentőséget kaphattak, hiszen a köz-
vetítő többé-kevésbé rejtetten, utalá-

sokkal megjelent e szakrális terekben. 
Elvileg tehát a szakrális terek főtengely-
irányai, az irányok, amelyek a szent 
hely legsötétebb, legelrejtettebb zu-
gába, a szentek szentjébe vezettek, a 
mágneses mező aktuális főirányától 
kissé eltérően jelentek meg. 

Felvethető, hogy ilyen kitűzés mel-
lett a gyakran évtizedeken át épülő 
szent helyek tengelyiránya túlzottan 
eltávolodott a „közvetítő” mezőirány-
tól. Mivel azonban nem fogalmazó-
dott meg olyan követelmény, hogy az 
építési időben milyen időtávig lehet 

„életképes” a szent hely, és a szakrális 
tér létrehozója az örök időknek abban 
a szegmensében mint beavatott, tar-
tósan résztvevője a közvetítésnek, e 
beavatott életében jellemző mágnes-
mező-irányt kellett alapul venni.

Egyiptomban ezek az irányok csak 
kis mértékben változtak, és bizonyos 
esetekben „költségtakarékos” megol-
dás lehetett korábbi beavatottak (fá-
raók, főpapok) által létesített szakrális 
terekben a létrehozó nevének átfara-
gása, a hely újraszentelése.

(2010 július) 

kós károly építész és író szemé-
lyiségét megörökítő emlékborítékot 
adott ki a román posta. Moldován 
József távközlési államtitkár közben-
járásával 2010 júniusában szakértők 
állították össze a kiadásához szüksé-
ges dokumentációt, ennek eredmé-
nyeként elkészült az emlékboríték, 
amelyet a levelezők és gyűjtők meg-

hírek, beszámolók

vásárolhatnak a postahivatalokban. 
Az államtitkár szeretné, ha az új kez-
deményezés itt nem szakadna meg, 
és bővülne a neves erdélyi személyi-
ségek előtt tisztelgő postai emlékbo-
rítékok és bélyegek skálája. Az első 
kétezer emlékborítékból Moldován 
kétszázat felajánlott a Kolozsvári Ma-
gyar Napok keretében szervezett Kós 

Károly-emlék- és -teljesítménytúrát 
szervező Szentimrei Alapítványnak, 
ebből százat a ma (2010 augusztus 21.) 
a Kakasos templomtól 7 órakor induló 
túra résztvevői között osztanak szét. 

az ifma (International Forum Man and 
Architecture) franciaországi szer vezete 
hírlevelének 12. számát a magyar orga-




