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BUDAPEST, 2016 



Múlt századi Holdkutatás 

 

Nagyobbik testvérem élénken emlékszik arra a jelenetre, amikor óvodás 

koromban, /valamikor a 80-as évek elején/ megyünk hazafelé este, és 

felpillantva a Holdra azt mondom neki: „Ott is laknak!”. Ez akkor csak egy 

aranyos, megmosolyogtató kijelentés lehetett, azt viszont álmomban sem 

gondoltam volna, hogy felnőtt fejjel, életem derekán, saját akkori állításaim 

fogom bizonyítani gazdag képanyagokkal, elgondolkodtató információkkal. 

Kutatásaim összegzése az alábbi kis írás, melynek során nem riadok vissza attól 

sem, hogy átfogóbb következtetésekre jussak a tények boncolgatása közben. 

Az átlagember nem sokat tud égi kísérőnkről, jobbára csak annyit, amit iskolai 

tanulmányai során futólag megemlítettek neki, és amit a különböző médiák 

sugallnak számára. Pedig azon kívül, hogy az egész Naprendszer hatást gyakorol 

ránk, a Napot leszámítva mégis, a tőlünk szinte „karnyújtásnyira” keringő Hold 

befolyása a második legdominánsabb. 

Évszázadok óta, az első kezdetleges távcsövek megjelenésétől kezdve gyűlnek 

az adatok a Holdról, és ma már igen részletes ismereteink vannak felszíni 

struktúráiról, felépítéséről, stb. A múlt században azonban olyan áttörések 

történtek ezen a területen, ami /azon kívül, hogy már állítólag a németek is 

eljutottak az égitestre 1942-ben/ az 1969-es első emberes Holdraszállásban 

csúcsosodott ki. És míg az előbbi eseménynek komoly realitástartalma van, 

hiszen rendelkezésre állnak azok a dokumentumok, amelyek bizonyítják, hogy 

hányféle, a repülő csészealjakra emlékeztető szerkezeteket fejlesztettek ki a 

német tudósok, /1. ábra/ új meghajtási technikákat alkalmazva, addig az USA 

első Holdraszállását több ponton is támadják a konspirációs teóriák kiagyalói, 

többek között éppen arra hivatkozva, hogy az akkori technikai színvonal nem 

tette lehetővé az Apollo-program végrehajtását. Mindössze azt felejtik el, hogy a 

szövetségesek győzelme után, minden az ufókhoz köthető tervrajz, a rajtuk 

dolgozó tudósokkal egyetemben, részben az USA-hoz, részben a Szovjetunióhoz 

került, tehát a további nyugati kutatások egyenes folytatásai voltak, az addigi 

náci Németországban felhalmozott tudásnak. 

Csak hab volt a tortán az 1947-es roswelli /Új-Mexikó/ ufóbaleset, mert a 

roncsok alapján megszerzett információk, és a már előtte az USA birtokába 

került német tudás együttesen, olyan komoly ugrást jelentett az űrtechnikában 

/is/, hogy messze túlszárnyalta azokat az elképzeléseket, amiket az ezekbe nem 

beavatott tudósok feltételeztek, és mivel a különböző szakcikkeket is csak főleg 

a beavatatlanoknak engedték publikálni, okozta azt, hogy ma már az egész 

társadalom egy hazug, a valóságnak homlokegyenest ellentmondó tudományos 

világképet fogad el igazságként, ezzel önmaga helyét az Univerzumban is 

tévesen ítéli meg. A napjainkra már kellőképpen bejáratott, dezinformációkon 

alapuló tudományos tájékoztató rendszer, lehetővé teszi a nagyhatalmaknak, 

hogy sikeresen elfedjék azt a létező, és rutinszerűen alkalmazott magas szintű 



technológiai arzenált, amivel ma már képesek arra, hogy pld. emberes 

Marsutazásokat hajtsanak végre. 

 

 
 

1. ábra: Náci UFO típusok 
 

Ezen a ponton szükséges tudomásul venni azt a tényt is, hogy általánosságban a 

színfalak mögötti valós, de titkos tudományos tevékenységek igen erős 

ellentmondásban állnak azokkal az információkkal, amiket a nagyközönség 

számára tálalnak a nagyhatalmak, és nem kis munkával jár ezeket az 

ellentmondásokat feloldani, sokszor nem is lehet. Csakhogy egy szembetűnő, 

eklatáns példát mondjunk, hivatalosan 1972 óta nem járt ember a Holdon, ezzel 

szemben nagyszámban dolgoznak ott földiek most is, egy későbbi fejezetben 

még asztronautát is fogunk látni, egy néhány évvel ezelőtti felvételen. 

1969-től elindultak az emberes Apolló-küldetések, amik fedőprogramként arra 

jók voltak, hogy a valódi, földi fejlesztésű ufókkal végrehajtott küldetéseket 

álcázzák, mellesleg igen sok pénz is befolyt a Hold-programból, jelentős részük 

„fekete költségvetésben” került felhasználásra, titkos kísérletek anyagi 

bázisaként. A későbbiekben még visszatérünk egy-két mozzanatra az 

asztronauták holdi kísérleteivel kapcsolatban, mert érdemi jelentőségük lesz. 



Az Apolló-17 volt az utolsó emberes küldetés a sorban, 72-ben tehát lezárták a 

programot, vagy mégsem? 

A brit titkosszolgálat további részletekről lebbentette fel a fátylat, amikor 

információkat szivárogtattak ki, az 1976-ban titokban végrehajtott Apolló-20-as 

mentőakciójáról.1 /2. ábra/ A tervek 

szerint egy gigantikus, három km hosszú 

idegen űrhajót kellett volna a Földre 

vontatniuk az Izsák kráterből, ami 

vélhetően nem sikerült. Viszont találtak  

a roncs belsejében egy mongoloid 

kinézetű, humanoid típusú, nagyon jó 

állapotban fennmaradt, női holttestet, 

valamint írott feljegyzéseket, számunkra 

ismeretlen írásjelekkel.  

/3. ábra/  

Az űrhajó közelében még egy kisebb 

bázis romjairól is készítettek    2. ábra: Apollo-20 embléma                   

filmfelvételeket. A fentebbiekhez hasonlóan itt sem megyek bele a   

részletekbe, más internetes forrásokból terjedelmes cikkeket lehet találni a 

témához kapcsolódóan. 

 

 
 

3. ábra: A humanoid nő és ősi írásjelrendszerük 

 

Jelenleg ott tartunk, hogy amatőr csillagászok időnként filmeznek le a Hold 

felszíne felett haladó repülő csészealjakat, /melyeknek egy része akár földi is 



lehet/, illetve mások, a NASA által hivatalosan kiadott fotókon beazonosítanak 

darukat, fúrópajzsokat, minden olyan eszközt, amire földmunkák során csak 

szükség lehet. Továbbá tornyokat, kupolás épületeket, stb., is látnak. Minden 

okunk megvan tehát arra, hogy távolról se tekintsük lakatlannak a Holdat, sőt… 

A továbbiakban térjünk rá a NASA képhamisításaira, amivel egyúttal írásom 

tulajdonképpeni tárgyához érkezünk. 

 

NASA képhamisítások 

 

Számtalan szondát indítottak már a Hold felé az 50-es évek végén, 60-as évek 

elején. Jelentős részük odaveszett, vagy csak többé-kevésbé működtek 

sikeresen. A 90-es években indított űreszközök esetében már pozitív a mérleg, 

és itt kapcsolódtak be először olyan államok is, /India, Kína, Japán/ valamint az 

Európai Űrügynökség, melyek eddig még ilyen szinten nem vettek részt a 

holdprogramban. 

Közülük most az amerikai LRO /Lunar Reconnaissance Orbiter/ űrszonda képi 

anyagaival foglalkozunk részletesebben, /1. ábra/ amely szonda 2009 nyarán 

indult útnak, és június 23-án sikeresen pályára is állt a Hold körül, elsősorban 

adatgyűjtés céljából. Jelenleg is 

működik, több képalkotó műszerrel is 

fel van szerelve, köztük két, /egy 

széles, és egy keskeny látószögű/ a 

látható fény tartományában működő 

kamerával is. Kutatásaim alapját e 

kamerák által készített képekből 

leképezett Hold térkép jelentette. 

 

 

 

1.ábra: Az LRO űrszonda 

 

A műszerek által körbefotózott tájról a NASA egy 144 darabra szeletelt Hold 

térképet tett közzé, ami itt található: 

 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Moon1to1MAtlas 

 

Tanulmányozása során az első szembetűnő furcsaság számomra, a képhamisítás 

hanyagsága volt. Hiányzott belőle a gondos, aprólékos, a marsi fotókon 

alkalmazott manipulációk arzenálja. Persze szem előtt kell tartani, hogy más 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Moon1to1MAtlas


dolog színes képet hamisítani, éppen a színgazdagsága okán, és más dolog, 

egyszerűbb fekete-fehér képet átretusálni. Különösen érvényes ez a Holdra, ahol 

a felszín tereptárgyai és az akadálytalanul áradó napsugarak kölcsönhatásaiból 

adódó fény-árnyék hatások, az ésszerűség határain belül gazdag manipulációs 

lehetőségekkel kecsegtetnek. Itt mégis gondatlanul „dolgoztak”. Hogy pontosan 

mire is gondolok, néhány példával világítanám meg. 

Több térségben, szimpla fekete téglalapokkal 

takartak ki egyes területeket, ami amellett, hogy 

rondán mutat, látszólag értelmetlennek is tűnik. /2. 

ábra/ Ez a kitakarás, néhol fotómontázs technikával 

együtt lett alkalmazva, ami egy, a képen 

függőlegesen végigfutó, éles vonal formájában 

ábrázolódik. A  Persze az ember tisztában van azzal, 

hogy ezek a térképek, hasonlóan a panoráma 

felvételekhez, kis fotómozaikok összeillesztéséből 

nyernek egységes megjelenést, így amikor 

függőleges vonalakat látunk, azok az illesztések 

vonalai. Ha azonban a közvetlen közelben kitakarás  2. ábra: Kitakarás 

nyomai is felbukkannak, megerősödik a gyanúnk a 

szándékos manipulációra. /3. ábra/ Időnként az is előfordul, hogy a kutató szeme 

számára nem kívánatos részletekre egy kis fehér foltocska kerül, amit például a 

Pogson F kráterben alkalmaztak a NASA munkatársai. /4. ábra/ 

 

  
 
      3. ábra: Kitakarás+fotómontázs   4. ábra: Kifehérítés 

 

 



A kráterek mélye, amik többnyire sötétek, /kivéve, ha a Nap éppen felettük 

delel/ a manipuláció szempontjából kiválóak. Még megbecsülni sem lehet, hány 

olyan krátert sötétíthettek túl, ami a valóságban egészen másképp mutatna. 

Előfordul azonban, hogy ezt nagyon 

hányaveti módon csinálják. /5. ábra/  Az 

itt látható kráter eredetileg még sötétebb 

volt, miután kissé kivilágosítottam, 

meglepve konstatáltam, hogy a felső fele 

világosabb lett, az alsó fele szinte 

semmit nem változott, kimaszkolták. 

Arra már nem ügyeltek, hogy legalább a 

maszkolást pontosan illesszék a kráter 

többi részéhez, igen szembetűnően 

elcsúsztak egymáshoz képest. /piros 

nyíl/ Lehetne még példákat felhozni 

elmosásra, a Nap fényerejének mesterséges  5. ábra: Kimaszkolás 

növelésére, /ha a Nap állása éppen kapóra 

jön/, de egyelőre ennyi is elég. A következő fejezetben úgyis több alkalommal 

fogom boncolgatni azt is, milyen módon manipulálták a konkrét képeket. 

Ez a teljes térképen sebtében, tessék-lássék módon elvégzett utómunka oda 

vezetett, hogy egy sor mesterséges objektum „bennmaradt”, észre sem vették, 

vagy nem kellő körültekintéssel próbálták meg eltűntetni.  

A Hold régióiban százával !!! sorakoznak az „oda-nem illő” objektumok, 

struktúrák, /legalábbis a formájukból, alakjukból kikövetkeztethetően/ de itt csak 

erősen szelektálva, tizennégy olyan bizonyítékot mutatok be, melyek a silány 

képminőség ellenére is felismerhetők, részletesen levezethetők, /egyáltalán 

amiről lehet beszélni/ mesterséges eredetük kétségtelen. Kezdjünk is hozzá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hold anomáliák 

 

           Első bizonyíték 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_4_wac.pdf 

 

Koordináták: kb. N 69,4°, E 46,5°. 

Objektum: A távoli képen egy magaslati terület látunk, déli része egy kis íven 

árnyékos, sötét. /1. ábra/ A nagyításból  

látszik, hogy ez a terület gyakorlatilag 

ki van vájva a kőzetből, és egy 

gondosan kiépített állomást rejt. /2. 

ábra/ A komplexum kétszintes, a 

szinteket elválasztó födémmel, /kék 

nyíllal jelölve/ és tartóoszlopokkal 

/piros nyilakkal jelölve/ aládúcolva. Az 

oszlopok elhelyezkedésének szöge is 

mutatja, hogy az egész „lerakat” bal 

kéz felé bekanyarodik, jobb oldala 

élesen ér véget. Vajon kik tartják fenn 

ezt a telephelyet?       1. ábra 

 

 
 

2. ábra: Munkaállomás 

 

  

 
 

 

 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_4_wac.pdf


2. bizonyíték 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_6_wac.pdf 

 

Koordináták: kb. N 75.3°, E 114.5° 

Objektum: Igen szabályosnak tűnő objektum gyanítható a 3. ábrán, egy 

hasadékban. Közelebbről nézve sem 

detektálható be pontosan, éppúgy lehet alagút, 

mint egy műszaki berendezés látható része. 

Egy biztos, mesterségesen hozták létre. Az 

egyes illesztések, /hegesztések?/ piros 

nyilakkal vannak jelölve. Jobb oldala 

gömbszerűen végződik, talán még üreges is. 

/kék nyíl/ /4. ábra/ 

3. ábra 

 

 
 

4. ábra: Ismeretlen, de mesterséges objektum 

 

 

 

 

 

 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_6_wac.pdf


3. bizonyíték 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_9_wac.pdf 

 

Koordináták: kb. N 72.7° E -98.5° 

Objektum: A távoli kép alapján itt is 

rejtőzhet valami, /5. ábra/ amit érdemes 

közelebbről is megvizsgálni. 

Egy toronyszerű óriási építményt látunk, 

az alja talán levezethet a föld színe alá, /le 

van fúrva?/ Minimum három egységet 

figyelhetünk meg belőle, közepe 

gyűrűszerű, aminek a teteje tájékán sötét 

foltok /ablakok?/ futnak körbe egymástól 

egyenlő távolságra, míg a harmadik, 

legfelső egysége, kupolás félgömb. /6. 

ábra/ 
5. ábra 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. ábra: Kupolás torony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_9_wac.pdf


4. bizonyíték 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_19_wac.pdf 

 

Koordináták: kb. N 53.6° E -163° 

Objektum: Az Apollo 15 asztronautáinak talán a 

mélymintavétel jelentette a legnagyobb kihívást. 

Valahányszor belefúrtak a talajba, az 40 cm után elakadt. 

Holdsétáról holdsétára halasztották az ügyet, „ami nem 

megy, azt ne erőltessük” alapon. Volt olyan fúrószár, amit 

bele is törtek. Éppen ezért inkább a felszínt javarészt borító 

regolitból, illetve a becsapódásos kráterek közvetlen 

közeléből gyűjtöttek ősi, 4,5 milliárd! éves mintákat. A 

Hold talaja tehát sok helyen irdatlan kemény, talán még 

légkalapáccsal se lehet bírni vele. 

Erre a kis kitérőre azért volt szükség, mert a képen két, igen 

mélyen kiásott árkot látunk. /7. ábra/ Kicsit kivilágosítva, 

kontrasztosítva mesterségesen kiépített csőrendszer 

részletei húzódnak a mélyben.  

A piros nyíllal jelölt csőszakasz felületén még szabályos 

mélyedéseket, rovátkákat is ki lehet venni. /8. ábra/   7. ábra 

Következésképp ez a két „kráter” nem is természetes eredetű, hanem 

mesterségesen törték fel a kőzetet. Erre akár a csövek lefektetése miatt is sor 

kerülhetett, vagy egyéb okokból kifolyólag vált szükségessé a talaj megbontása.

             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. ábra: Csőrendszer részletei 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_19_wac.pdf


A bal kéz felé látható legkisebb árok, már elő van készítve, ki van ásva, de a 

csövet még nem húzták be. 

Mindezt hogyan? Ilyen munkához tonnás földmunkagépek kellenek, olyanok, 

amiket amatőr kutatók a NASA hivatalos fotóin rendre „lebuktatnak”. Ezeket 

valahogy a Holdra kell szállítani. Szűk űrkabinokban nem lehetséges, hatalmas 

űrhajókra van szükség. 

A fentebbi csövek a felszín alatt bizonyára találkoznak egymással. Egyébként 

sok helyen találni ilyeneket, gyakorlatilag behálózzák az égitestet. És vajon 

mennyi lehet még, ami azért nem látszik, mert vissza van temetve? 

 

5. bizonyíték 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_21_wac.pdf 

 

Koordináták: kb. N 56° E -84.5° és -86° között 

Objektum: Hosszú évtizedekig izgatta a tudósokat a kérdés: van-e víz a 

Holdon? A szondás felderítések egymásnak ellentmondó eredményeket hoztak. 

Az áttörést a 2013-as év hozta, az indiai Chandrayaan-1 műhold talált vizet, de 

nagyon mélyen, ásványokba zárva, ehhez a változathoz azóta is ragaszkodnak a 

NASA-nál.2 Van-e más mód a víz detektálására? Bizony van, és a hivatalos 

állásponttól messze eltérő következtetéseket szűrhetünk le belőle. 

A jövőre nézve nagy pęrspektívát jelent a gravitációs hullámok pontos mérése. 

Ezt a hullámvilágot még nem ismeri a fizika, holott minden létező kelt ilyeneket, 

így az anyag is. Ezek a gömbszerű időhullámok a távolsággal sem gyengülnek, 

hiszen hogy gyengülne már a létezés ténye. Kisfaludy György időfizikus régóta 

fejleszti gravitációs távcsövét, több sikeres mérésen van túl. A távcső az 

anyagokból áradó zengést, zajt /időhullámokat/ érzékeli, minden anyag csak a rá 

jellemző sávban „zenél”. Kisfaludy Úr ilyen módon vizsgálta már a Napot is, 

vagy a Jupitert, a Hold vizsgálatánál azonban érdekes megállapításra jutott.3 Két 

élesen elkülönülő zóna fedezhető fel a Hold 

belső szerkezetében. /9. ábra/ Egy vékony, itt 

zöld kéreg, és egy nagyon vastag, folyadékra 

utaló rózsaszínes zóna. Természetesen a 

gravitációs hullámok nem színekként 

érkeznek, noha a fénykvantumok is 

bocsátanak ki ilyeneket, ez a spektrum a 

képpé alakítás után jelentkezett, és jól jelzi a 

két közeg közti hatalmas különbséget, 

vagyishogy két, nagyon markánsan eltérő 

anyag keltette. 

 
9. ábra: A Hold gravitációs 

hullám képe 

 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_21_wac.pdf


 

 

Olyannyira van víz, hogy valamikor még a felszínre is folyattak belőle, ezt jelzi 

ez a kiépített „kút” a Xenophanes, ókori görög filozófusról elnevezett, erősen 

erodálódott kráter oldalában. /10. ábra/ 

 

 

 

 

 

 

 

      10. ábra 
 

A nagyításon látszik, hogy 

mintha közvetlenül a sziklából 

vezetne ki az általunk tárgyalt 

csőszáj. /piros nyíllal jelölve/ 

/11. ábra/ Hogy folyadék 

csordogált a csőből az azért 

biztos, mert a kék nyilakkal 

jelölt sávban a víz még a 

kőzetet is kikoptatta, 

világosabb, ilyen mértékű 

kopáshoz pedig nagyon sok 

idő kell. A víz útja tehát lefelé 

lejt, végállomása egy kürtő, 

ami ebben a helyzetben 

mintegy „kádlefolyóként” 

funkcionálhatott. 

 

    

 
        11. ábra: Ősi „kút”  

            



            

            

             

 

    

Azért beszélek múlt időben, mert a Hold sötét oldalán járunk, vagy -160 C° 

hidegben, ilyen körülmények között pedig a víz már a csőbe is befagyna. Nem 

beszélve arról, hogy magas szélességi körön vagyunk. Akkor viszont fel kell 

tételezzük, hogy a Föld és a Hold nem mindig volt összeszinkronizálva. Néhány 

száz éve használunk csak távcsövet, ez kozmikus méretekben mérve igen 

csekély, főleg ha olyan égitestet vizsgálunk vele, ami legalább 4,5 milliárd éves. 

Ha Kisfaludy György mérései helytállóak, akkor a mélyben igen sok víznek kell 

lennie most, ezt aknázta ki a „kút” valamikor régen, és aknázzák ki most is. 

Felhasználási lehetőségei végtelenek. Használhatják atomreaktorok 

működtetéséhez, vízbontással a levegőhöz szükséges oxigén nyerhető ki belőle. 

Keringtetve fűteni is lehet vele, de sokrétű lehetőségeket hordoz a kavitációs 

megoldásokkal való felhasználása is. 

És hogy kik a felhasználók, az a következő bizonyítékból kiderül. 

 

6. bizonyíték 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_28_wac.pdf 

 

Koordináták: kb. N 43.6° E 78.2° 

Objektum: A fentebbiek során mesterséges tevékenységek nyomait ugyan 

láttuk, de megalkotóikról ezidáig nem voltak információink. Most úgy tűnik, 

némi támpontunk azért mégis akad. /12. ábra/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. ábra 
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 A nagyításon emberszerű alak vehető ki, 

/piros nyíllal jelölve/ legalábbis alakja  

humanoid jellegre utal. /13. ábra/ A 

felsőteste viszont lábaihoz mérten 

aránytalanul vaskos, széles, ezt talán a 

ráaggatott életbentartó/sugárvédelmi 

ruházat teszi, speciális öltözéket hord, /ha 

földi/. Egy kiszögellésen áll, ám ez kör 

alakú, kissé gyűrű formájú. /kék nyíllal 

jelölve/. Könnyen lehet, hogy ez a kör 

nem szimpla kiszögellés csak, hanem 

egyéb, számunkra ismeretlen elven 

működő /gravitációs, mágneses, stb/ 

funkciói is vannak. A távolabbi kép 

alapján kikövetkeztethető egy út is, 

forrása egy sötét kürtő. „Emberünk” talán 

onnan jött ki? Az alak különösebben nem  

rejtőzködik, végülis ki venne észre ilyen 

miniatűr részleteket? 

Ez egyben rettentő fontos bizonyíték a    13. Humanoid a Holdon 

földiek jelenlegi holdi tevékenységére.        
       

 

7. bizonyíték 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_36_wac.pdf 

 

Koordináták:  Kb. N 33.5° E -96.3° 

Objektum: A NASA részéről nagy 

„hanyagság” volt egy ilyen 

részletgazdag objektumot a térképen 

hagyni, mint ami itt látható. /14. ábra/ 

Piros nyilakkal jelölve matt, de fémes 

jellegű, hengerszerű struktúrákat 

látunk, míg a kék nyíl esetében, egy 

viszonylag tisztán kivehető, 

komplexebb szerkezet gyanítható, ezt 

érdemes nagyban is megnézni. /15. 

ábra/ 

 

      
         14. ábra 
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     15. ábra: Vízmű telep?    

     

A berendezés hosszú és több egységből áll, már amennyi átlátható belőle, mert 

igyekeztek elmosni a hamisítók. Egészen elmosódott az objektum bal oldali 

része, ahova a zöld nyíl mutat, ugyanakkor jól kivehetők a piros nyilakkal jelölt, 

a szerkezet egyik részegységét képező bordák sorozata. Folytatásaként a fehéres, 

gömbszerű egység olyan irdatlan nehéz lehet, hogy muszáj volt az építőknek 

alátámasztani egy állvánnyal. /kék nyíllal jelölve/ Gáznemű anyagokat nem kell 

állvánnyal alátámasztani, tehát ez vagy víz, vagy valamilyen cseppfolyós anyag. 

Egyébként ez a konstrukciós megoldás is erősen földies jellegű.  

 

8. bizonyíték 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_50_wac.pdf 

 

Koordináták: N 30.7° E -170.7° 

Objektum:  A bevezetőben már említettem, hogy számtalan esetben filmeztek 

le a Hold korongja előtt áthaladó repülő csészealjakat, ezekről filmfelvételek is 

rendelkezésre állnak. Már a Marson is mutattam lezuhant földönkívüli járművet 

egy korábbi írásomban, nos a Holdon is szenvedett balesetet egy UFO, az égitest 

sötét oldalán. 

 

 

 

 

 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_50_wac.pdf


Hasonlóan a marsihoz ez is élével 

fúródott bele a talajba. Egyértelműen, 

tisztán kivehető a csészealjforma. Még a 

napfény is megcsillan a fémes peremén, 

melyre éppen a piros nyíl mutat. Igen 

mélyen beágyazódhatott, nagyjából a fele 

látszik ki a kőzetből. /16-17. ábra/ 

 

 
  
 16-17. ábra: Lezuhant csészealj  

 

9. bizonyíték 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_71_wac.pdf 

 

Koordináták: N 13.4° E -123.6° 

Objektum: Volt már szó a felszín közelében végighúzódó csövekről, ezeknek 

egy másféle változatára látunk most példát. Ez a cső azonban egészen meredek 

szögben, S alakban van meghajlítva, tehát valamiféle rugalmas anyagból lehet. 

Piros nyíllal jelölve, egy pántot is kivehetünk a csövön. Felső harmadában egy 

további szerkezet van, amiből két cső indul útnak, ezeket kék nyilak jelölik. Az 

egész rendszerben szerepe van továbbá annak a hengeres tartálynak is, amit 

sárga nyíl jelöl, de itt csupán a kontúrjai vehetők ki, „hála” a NASA elmosási 

technikájának „köszönhetően”. Kapcsolata a csövekkel egyértelmű, fontos 

állomás azok nyomvonalában. /18. ábra/ 
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18. ábra: Rugalmas, S alakú cső 

 

10. bizonyíték 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_71_wac.pdf 

 

Koordináták: N 12.5° E -120.9° 

Objektum: Még mindig az északi 

szélességi körökön járunk, de már 

most egy halom bizonyítékunk 

volt arra nézve, hogy a Hold 

lakott. Itt éppen egy rendkívül erős 

fénypont tűnik a szemünk elé. /19. 

ábra/ Első reflexből a 

képfeldolgozás hibájára lehetne 

gyanakodni, de nagyítsunk bele. 

/20. ábra/ 

     

     

     

     

     
         19. ábra 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_71_wac.pdf


 
 

20. ábra: Erős fényforrás 
 

Kétségtelenül egy fényforrást, lámpát látunk. Tetején egy kis félkör alakú dudor 

/izzó?/ vehető ki. /piros nyíllal jelölve/ Erősen bevilágítja a környezetét, 

közvetlenül maga mögé viszont árnyékot vet, ami abból adódik, hogy ez a lámpa 

egy nagyobb szerkezetre van erősítve, attól kissé el is áll. A szerkezet formailag 

hasonló a földi oxigénpalackokra, de az elmosás következtében egyes részei 

csak többé-kevésbé látszanak. Mivel a lámpa egy hasadék előtt áll lehet, hogy 

odabent munka zajlik, amihez ilyen módon gondoskodnak megvilágításról? 

 

11. bizonyíték 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_77_wac.pdf 

 

Koordináták: S 5.7° E – 2.2° 

Objektum: Herschel kráter. 

Ugorjunk át déli szélességi fokokra, közvetlenül az egyenlítő alá. A Föld 

számtalan helyén találunk piramisokat, eredeti funkciójukkal kapcsolatban a 

hivatalos tudomány csak találgatásokba bocsátkozik, építési módjukról viszont 

halvány elképzelésük sincs, illetve elméletek vannak szép számmal, csak 

mindegyik sántít valahol. A probléma akkor kezd különösen kényelmetlenné 

válni, amikor kilépünk a Földről, és mondjuk a marsi piramisokról kezdünk 

beszélni. /Merthogy ott is vannak./ Ugyanis a légüres térben igen nehéz köveket 

hurcolászni egyik helyről a másikra, a Holdon pedig éppen ez a helyzet áll fenn. 

A 41 kilométer átmérőjű Herschel nevű becsapódási kráter közepén mégis egy 

piramisforma gyanítható. /21. ábra/. Azért csak gyanítható, mert kissé 

erodálódva van, /vagy manipulálták/ így ez a bizonyíték nem tekinthető éppen 

szilárdnak, de gyanúsnak mindenképpen. Hivatalosan csak annyit említenek 

meg róla a Wikipédián, hogy „figyelemre méltó központi kiemelkedés”. Tőle 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_77_wac.pdf


közvetlenül északra, szinte egy egységet képezve a piramissal, egy épület 

/templom?/ halvány kontúrjai vehetők ki /kék nyíllal jelölve/, ami megint csak 

megerősíti a feltételezéseinket arról, hogy értelmes civilizáció munkáit látjuk. 

 

 
 

21. ábra: Holdi piramis 

 

12. bizonyíték 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_112_wac.pdf 

 

Koordináták: S 43.3° E 7.6° 

Objektum: Két, egymással szoros összefüggésben álló, és rendkívül érdekes 

struktúra látható a Faraday C-ben. Ezeket megpróbálták a kráter 

megnevezésének feliratával takargatni, sikertelenül. /22. ábra/   
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22. ábra 

 

A közeli nézetben adva 

van egy hengeres 

objektum /kék nyíllal 

jelölve/, ez nagyjából 

hasonlít ahhoz, amiről 

már írtam fentebb a 6. 

bizonyítékban, amin az 

asztronauta állt. Talán 

nem véletlen az sem, 

hogy közel azonos 

szélességi fokon állnak, 

/0,3° a különbség/ ez a 

déli szélességen van, 

amaz az északin volt, 

valami kapcsolat tehát 

van a kettő között. 

Adva van továbbá egy 

hullámos, „cakkos”  

felületű ernyő, kialakítása      23. ábra 

nagyban eltér a műholdvevő antennáktól /piros nyíllal jelölve/ Az ernyő 

közvetlenül a hengeres kiszögelésre van ráállítva. /23. ábra/ 



Semmiképp sem rádióhullámok adására-vételére szolgáló eszköz, mivel nem az 

űr felé mutat, de nem is tudna, mert halványan ugyan de látszódik még egy, a 

sziklából kiálló „merevítő” /zöld nyíllal jelölve/, mely fix helyzetben, 

pozícióban tartja az ernyőt, így az egy tapodtat sem tud elmozdulni. A hengeres 

struktúrán függetlenül attól, hogy itt éppen üresen áll, valami/valaki általában 

tartózkodni szokott. Az ernyő valamiféle irányított mezőt generálhat.  

Ebben az esetben a teleportáció lehetőségét is számításba kell vennünk, az 

északi szélességi fokon lévő „társa” miatt. 1943-ban ugyan a Philadelphia- 

kísérlet balul sült el, de az elmúlt 60-70 évnek elegendőnek kellett lennie ahhoz, 

hogy ezt az effektust már biztonsággal kézben tudják tartani. Így a Holdon is 

képesek lehetnek felszerelést, személyzetet egyik helyről a másikra 

„átsugározni” anélkül, hogy ehhez fizikai mozgást kellene végrehajtani. Ez 

persze csak spekuláció, de nem alaptalan. 

 

13. bizonyíték 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_115_wac.pdf 

 

Koordináták: S 40.1° E 73° 

Objektum: A 9. bizonyítékban az ufóké volt a főszerep, itt sincs ez másképp, 

csak az űrhajó típusa más. Ez az űrhajó a Marinus A kráterben járt 

szerencsétlenül. /24. ábra/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ábra 
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Még úgy is erősen szemet szúr, hogy a NASA munkatársai megpróbálták 

eltűntetni oly módon, hogy „csináltak” a kráterperemre egy erős napsütést, /ilyet 

a környezetében sehol se látni/, ezt alulra is lekanyarították úgy, hogy 

gyakorlatilag elmosták az UFO alsó harmadát. A többit meghagyták remélve, 

hogy majd úgyis sziklának nézik. Örök igazság, hogy hamisítani csak gondosan, 

szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy szabad. 

 

14. bizonyíték 

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_136_wac.pdf 

 

Koordináták: S 70.5° E -47° 

Objektum: A Wilson kráter mellett látható ez a furcsa alakú, magas struktúra, 

egy hasadék bejárata előtt. /25. ábra/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25. ábra 

 

A nagyításból látszik, hogy a nagyobbik 

monstrumnak mintha háromszög alapja 

lenne, csúcsa éppen felénk mutat. /26. 

ábra/ /kék nyíllal jelölve/ Ilyen alapon 

egy szobor talapzata is lehet. A zöld 

nyíllal jelölt oszlopszerű objektum 

felületén gömbszerű kidudorodások 

látszódnak. Mindkét test, /amik lehet, 

hogy egyek/ a hasadék tetejéhez is 

rögzítve vannak. Természetesen ez sem 

kráter a többi számtalan példához 

hasonlóan, hanem a struktúrák, egy föld 

alatti bejárat előterében helyezkednek el.

      

      

      
        26. ábra: Szoborszerű objektum

    

http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_136_wac.pdf


Végezetül álljon itt néhány olyan anomália szerte a Hold felszínről, most már 

csak kommentár nélkül, amik formailag mindannyian mesterséges eredetre 

utalnak, funkciójuk azonban meglehetősen bizonytalan a térkép erősen lerontott 

állaga miatt.  

 

 
 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
      26. Steklov kráter 

 

 
 

27. Clavius L kráter 

 

 

 

 

 



 
 

28. ábra: Mons Pico 

 

 
 

29. ábra: Pontécoulant kráter 

 

Felhasznált források: 

 
1 http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/07/az-apollo-20-kuldetes-amikor-nasa.html 
2 http://index.hu/tudomany/2013/08/29/vizet_talaltak_a_holdon/ 

3 http://hunok.hu/ablak/ujablak51.html 

Wikipédia anyagok 

 

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/07/az-apollo-20-kuldetes-amikor-nasa.html
http://hunok.hu/ablak/ujablak51.html


 

 


