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3Eduard „Billy” Meier, a későbbi világhírű ufológus, 

és a görög származású Kalliope Zafiriou 1965. 
december 25-én, a görögországi Szalonikiben 
ismerkedtek meg. 1966. februárjában házasodtak 
össze, majd az emberiség spirituális hagyomá-
nyait kutatva hosszú utazásra indultak. Bejárták 
Törökországot, Iránt, Irakot, Szíriát, eljutottak 
Japánba, Indiába, Nepálba és Pakisztánba is. Első 
gyermekük 1967. szeptember 9-én, a Pakisztán 
gyümölcsöskertjének nevezett Quettában szü-
letett. A kislánynak a Gilgamesha nevet adták. 
Svájcba visszatérve a Zürich-hez közeli Hinwil 
községben telepedtek le, ahol két fiuk, Atlantis-
Sokrates (1970. augusztus 9.) és Methusalem (1973. 
október 31.) született. Amikor feleségem, Orsós 
Györgyi társaságában 1978 őszén meglátogat-
tam őket, a gyermekek nem voltak otthon. Billy 
Meier ragaszkodott ahhoz, hogy megtanuljanak 
görögül, ezért felesége családjának vendégei-
ként, Görögországban nevelkedtek, csak nya-
ranta töltöttek néhány hetet a szüleikkel, Svájcban.
Hinwil minden feltűnést gondosan kerülő, a 
különcségnek még a látszatától is irtózó, a szi-
gorú, örömtelen protestáns munka-etika szabá-
lyai szerint élő, mogorva, humortalan lakói nem 
fogadták be a hippi házaspárt. Hinwilben nem 
volt szokás délig aludni és teliholdas éjszaká-
kon meztelenül táncolni mezőkön, dombolda-
lakon. Az LSD, a varázsgomba, hasis, marihuána 
fogyasztása sem volt hagyomány a környé-
ken. Különösen a svájci németet törve beszélő, 
ébenfekete, göndör hajkoronát, színpompás 
indiai szárikat, bokáin, csuklóin csengetyűs 
ezüst ékszereket viselő Kalliope szenvedett 
sokat a szomszédok rosszindulatától. Helyzetük 
súlyossá vált, miután Billy Meier bejelentette, 
hogy földönkívüliekkel tart fenn kapcsolatot. 
Ahogy a SPIONS-eposz előző, 50. részében2 
írtam, a környékbeli hegyeket, dombokat, erdő-
ket járva Billy Meier számtalan fényképet készí-
tett szokatlan égi jelenségekről, a táj felett 
lebegő, a mezőkön landoló repülő csészealjakról, 
az azokból kiszálló, méréseket végző űrlényekről. 
Nemcsak ő kereste a kapcsolatot a távoli csillag-
rendszerek repülő csészealjaikban bolygónkra 
látogató lakóival, azok is szoros megfigyelés alatt 
tartották őt és feleségét. Tudtak az inzultusokról, 
amelyeket Hinwil lakóitól rendszeresen elszen-
vedtek, és igyekeztek a Földnek szóló üzene-
teik közvetítőjéül kiválasztott, félkarú, bozontos 
vörös hajú és szakállú, a kutya- és macskahúst 
kedvelő hippin, és elvarázsolt feleségén segíteni. 
1975. március 12-ének éjszakáján tízszer röviden 
megcsendült Meierék telefonja. Ez volt a titkos 
jel, amellyel a földönkívüliek találkozókra szokták 
hívni Billy Meiert. Felöltözött és elindult találko-
zóhelyükre, az erdei tisztásra. Nem kellett sokáig 
várnia a csillagfényben. Néhány perc múlva 

2 Ufológia 01. – sült macskacomb vadas zsemlegombóccal 
és mártással – Balkon 2015/2
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„Aztán itt van az Acturus (…) Fiatal koromban hosszú ideig úgy éreztem, hogy hat-
ezer évig éltem ott, és csodálatos körülmények között kerültem a földre. Akkoriban 
Hatezernek is hívtam magam.”

Hamvas Béla: Csillagok1

Svájc békés országnak látszik, sehol egy tank, őrtorony, géppuskafészek. Gondosan 
fenntartott látszat. Valójában az egész ország egyetlen bevehetetlen erődítmény. 
A hegyek gyomra titkos repülőtereket rejt: ha felszállási parancs érkezik a sajtszor-
tírozónak álcázott Központból, szétnyílnak a bukolikus hegyoldalak és kirajzanak 
belőlük a harci helikopterek, elfogó vadászok, repülő erődök, rövid-, közép- és 
hosszútávú bombázók. A magaslati legelőkön bóklászó tehenek egy része távirá-
nyított robot. Riadó esetén a robottehén hátsó lábaira áll, fülei radar-antennákká 
alakulnak, szemeiből halálos lézersugarak irányulnak célpontokra, kitátott szájából 
legújabb generációs gyorstüzelő Gatling gépágyú, szétnyílt felsőtestéből cirká-
lórakéták fejei bukkannak elő, tőgyébe lángszórót szereltek. Minden magányos 
szikla lövegtorony, az álmos hegyi falvak csűrjeiben tankok lapulnak, a templom-
tornyok ballisztikus rakéták. A hegyoldalakon pompázó sudár fenyőfák egy része 
rakéta vagy légvédelmi ágyú. A völgyek felett keringő madarakról nehéz elhinni, 
hogy igazából felderítő vagy támadó drónok. A túlságosan is jámbornak tűnő, cso-
koládét és sajtot majszoló, óraszerkezetekkel piszmogó lakosság valójában állig 
fel van fegyverkezve, egyenruháikat, sisakjaikat, gépkarabélyaikat, revolvereiket, 
lőszereiket, gránátjaikat, szuronyaikat, bozótvágó késeiket otthon, a ruhásszek-
rényükben tartják, s hétvégeken erdőkben, szakadékok mélyén megbúvó titkos 
lőtereken tréningeznek. A természeti képződményeknek tűnő katonai létesítmé-
nyeket sok ezer kilométer összhosszúságú, gondosan karbantartott, atombiztos 
alagútrendszer köti össze. 
A magasan a Zürcher Oberland (Zürichi Felvidék) hegyei között szunnyadó 
Schmidrüti település nevét a svájciak gyanakvásának felébredése nélkül külföldi 
nem ejthette ki az 1970-es évek elején. A község katonai kódneve „Stellung ZH” 
(ZH Lőállás) volt. A szupertitkos BL64 légvédelmi program keretében fűvel, bok-
rokkal álcázott silókban várakozó Bloodhound (Bluthund – Véreb) föld-levegő 
rakétákat rejtett a környék. A magukat egyszerű földműveseknek, tehénpászto-
roknak, köpülőknek kiadó helyiek többsége magasan képzett rakétatechnikus 
volt, vagy a községháza alatti gigászi bunkerben működő, a legkorszerűbb elekt-
ronikával felszerelt irányítóközpontban dolgozott. A hegyi „legelők” műfüve alól 
légvédelmi radarok pásztázták a hibátlan égboltot. 

1  Tanulmány A babérligetkönyv című kötetből (Budapest, MEDIO Kiadó, 2005)
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feltűnt a fák felett az ezüstszínű repülő csészealj. Az égi jármű a tisztás füvére 
ereszkedett, és kiszállt belőle a ragyogó szépségű, hosszú szőke haját lófarok-
ban viselő Semjase, a néhány hónappal korábban, 1975. január 28-án megismert 
űrlény. Billy Meier elmondta neki, hogy teljesen pénztelen, a számláit december 
óta nem tudja kifizetni. Panaszkodott a helyiek velük szemben tanúsított ellensé-
ges viselkedésére is. Semjase biztosította, hogy a Pleiadesz csillagrendszer lakói 
tudnak gondjairól és dolgoznak a megoldáson. Mivel helyzete a jövő év közepére 
még rosszabbá fog válni – valaki félelemből gonosz tettet tervez ellene3 – új ott-
hont kell keresnie.
Meier nem akart Hinwilből elköltözni. Nem kívánta, hogy a község lakói elégtételt 
érezzenek azért, mert sikerült elüldözniük, és pénze sem volt a költözésre, új ott-
hon vásárlására. Semjase találkozók során próbálta meggyőzni. Felhívta a figyelmét, 
hogy nem csak az ő és családja biztonsága miatt kell elhagynia Hinwilt, hanem a 
missziója sikere érdekében is, hiszen ő a kiválasztott, akinek továbbítania, terjesz-
tenie, tanítania kell a Pleiadesz csillagrendszer lakóinak a pusztulásába rohanó földi 
civilizációt megmenteni képes instrukcióit. Teltek a hónapok. A Meier házaspár 
helyzete tényleg egyre elviselhetetlenebbé vált Hinwilben.4

1976. november 12-én Semjase közölte Billy Meierrel, hogy akár akarja, akár nem, 
1977. április 7-én Schmidrütibe fog családjával költözni. Ezt egyelőre tartsa titok-
ban, még nejének se említse. 1977. decemberében Zürich kanton lakói megsza-
vazták a területen a második világháború idején létesített, azóta folyamatosan 
korszerűsített „Stellung ZH” kódnevű, szupertitkos légvédelmi egység meg-
szüntetését, a rakéták, ágyúk, lőszerek elszállítását és ártalmatlanná tételét, a 
berendezések megsemmisítését, a bunkerek hozzáférhetetlenné tételét. Attól 
tartottak ugyanis, hogy a létesítmény létezéséről nem csak az amerikaiak, hanem 

3 Billy Meier ellen az évek során számos merényletet hajtottak végre, nagy valószínűséggel a tőle rette-
gő, őt gyűlölő helyiek. Vadászpuskával, számszeríjjal lőttek rá, ablakait éjszakánként kövekkel törték be, 
kéményét betömték, telefonvezetékét elvágták, a küszöbükre rondítottak, feleségének zöldségeskertjét 
vandalizálták.
4 A japán Nippon Televíziónak adott egyik közös interjújukban Billy Meier és a dokumentumainak hite-
lességét vizsgáló Wendelle C. Stevens ufológiai szaktekintély beszámolt egy Meier elleni, közösen átélt 
merényletről. 1980. május 10-én, amikor Stevens alezredes éppen egy UFO leszállóhelyet vizsgált a birto-
kon, valaki puskával rájuk lőtt, de szerencsére a golyó, Meier fejét alig 8 hüvelykkel (kb. 20 cm) eltéveszt-
ve a mögöttük álló fába csapódott. Ugyanebben az interjúban Billy Meier két másik, korábbi merényletről 
is beszámolt. Egy téli estén hinwili dolgozószobájának ablakán át próbálták lelőni, akkor is csak a szeren-
csének köszönhette, hogy a lövedék nem találta el a fejét. Néhány órával később, hajnali 4-kor mellbelőtték, 
amikor lefekvés előtt kiment a házból vizelni.

az oroszok is tudnak, így a környék atomtámadá-
sok célpontjává válhat. A döntés megszületése 
után azonnal hozzáláttak a földalatti erődrend-
szer felszámolásához. A feladattal megbízott 
utászegységek és robbanóanyag szakértők gyor-
san, svájci alapossággal dolgoztak. Hamarosan 
eltüntek a megszüntetett katonai létesítmény 
nyomai a környékről. A községháza alatti kazama-
tákban működő parancsnokság helyén gyorsan 
népszerűvé vált diszkó létesült. Engedélyezték 
Schmidrüti a Zürich kanton tulajdonát képező 
külterületének felparcellázását.
1977. február 3-án Semjase utasította Billy Meiert, 
hogy kezdjen hozzá olyan lakóhely keresésének, 
amely nem csak neki és családjának nyújt bizton-
ságot, de alkalmas lesz a korábban eltervezett 
információs központ elhelyezésére is. 1977. feb-
ruár 7-én – a dátumba rejtett három 7-es szám 
(777) a keresztény vallásban a gonoszt jelképező 
666 antitézise5 – Billy Meier örömmel számolt 
be kozmikus kapcsolattartójának a Schmidrüti 
külterületén lévő eladó házról és a hozzátar-
tozó telekről, amely otthonnak és a létesítendő 
információs központ helyének egyaránt töké-
letesnek látszik. Semjase ragaszkodott ahhoz, 
hogy esetleges ártalmas sugárzásokat keresve 
maga is megszemlélje a birtokot. Miután a házat 
és környékét ártalmatlannak találta, javasolta 
Billynek a vásárlást. Amikor az pénztelenségéről 
panaszkodott, megnyugtatta, hogy a munkássá-
gát, küldetését jól ismerő, már nemzetközivé nőtt 
tisztelői köre („Freie Interessengemeinschaft”) 
segítségére fog sietni, ha tudatja velük terveit. 
Így is történt. Billy Meier és Kalliope 1978 tava-
szán, fél évvel látogatásunk előtt beköltözhettek 
új otthonukba. 
A korábban névleg Herr Lühtzig helyi gazda 
„tulajdonában” lévő ház és a melléképületek 
valójában a környék alatt húzódó, az egyes lég-
védelmi lőállásokat, rakétasilókat összekötő 
alagútrendszer egyik szervízbejáratát rejtették. 
A felvonó aknáját és a ház „nappali szobájából” 
a föld alá induló lépcsőt a katonai létesítmény 
felszámolása során betonnal betömték ugyan, 
de beköltözésük után nem sokkal Billy Meier az 
istálló mögött talált egy, még a világháború alatt 
épített bejáratot, amelyet elmulasztottak felszá-
molni a felszámolók. Súlyosnak tűnő, valójában 
üreges, kerekeken gördülő, mesterséges szikla-
formációt félretolva nyílik a földalatti járatokhoz 
vezető, lépcsős alagút, amelyben Billy a repülő 
csészealjakról és űrlényekről készített fotói, film- 
és hangfelvételei archívumát rejti. 

5 A judaizmusban a 3 és a 7 egyaránt „tökéletes számoknak” 
minősülnek. A Teremtő a hetedik napon pihent, ennek emlékét 
őrzi a Sabbath ünnepe. A kereszténység számára a 3×7=777 
formula a Szentháromság háromszoros tökéletességét jelké-
pezi. Aleister Crowley (1875–1947) angol misztikus és kém az 
általa kifejlesztett Thelema hedonisztikus vallásfilozófiát ismer-
tető könyvének címe 777 and Other Qabalistic Writings (777 
és Más Kabbalista Írások – UK, York Beach, Samuel Weiser, 1977). 

Najmányi László
Fortress Suisse (Digitális kollázs, 2015, a művész archívumából)
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nyúlt. Miután a vacsorára felszolgált macska-
hústól megundorodott feleségem búcsú nélkül 
visszament a Freihof panzióban kivett szobánkba, 
és vendéglátóm felesége, Kalliope is lefeküdt, 
reggelig beszélgettem a házigazdával. Félkézzel6 
tökéletes spliffeket csavarva Billy repülő csé-
szealjakról és űrlényekról – köztük a plátói sze-
relmemhez, a második világháború idején aktív, 
1945-ben valószínűleg csillag-otthonába hazatért 
Maria Orsić ufológusnőhöz7 fájdalmasan hason-
lító Semjase-ről – készített fotókat,8 8 mm-es 
kamerájával felvett filmeket9 mutatott, és audió-
kazettáról lejátszotta büszkeségét, a repülő 
csészealjat üldöző Mirage vadászgép hangját 
megörőkítő sztereo hangfelvételt10 is. Elmondta, 
hogy amióta híre ment a Pleiádok csillagrend-
szer lakóival létrejött kapcsolatának, gyakran 
látogatják meg Amerikából a magukat ebből az 
égi konstellációból származónak tartó cherokee 
és navajo indián törzsek sámánjai. Varázsgombát, 
és az indiánok szent hallucinogén kaktuszának 
(peyotee) bimbóit hoznak ajándékba, és éjsza-
kánként erdei tisztásokon rendezett dobszer-
tartásokkal üdvözlik a környéket járó kozmikus 
honfitársaikat. Nevetve mesélte, hogy ellenségei 
szerint Jézus Krisztus közvetlen reinkarnációjá-
nak tartja magát. „Szégyenletesen primitív hazug-
ság, szándékos karaktergyilkosság!”, kiáltotta. „Ha 
megkérdezel, inkább a leárulózott Júdás apos-
tollal szimpatizálok. Nekem a bűnbocsátás-teó-
ria a bárgyúság netovábbjának tűnik”.
Billy Meier UFO fényképeit Neil M. Davis fizi-
kus, a kaliforniai Poway-ben működő Design 
Technology Institute munkatársa vizsgálta meg. 
Nem sokkal Schmidrütiben tett látogatásunk előtt, 
1978 nyarán Preminilary Photo Analysis címmel 
publikálta az egyik, sokak által hamisítványnak tar-
tott fotó vizsgálatának konklúzióit. A mikroszkóp-
pal tanulmányozott képen fényképészeti trükkök, 
a perspektíva esetleges hibái, montírozásra utaló 

6 Ahogy a SPIONS-eposz előző, 50. részében írtam, Billy Meier 
1965. augusztus 3.-án, a törökországi Iskenderunban, közleke-
dési balesetben veszítette el bal karját. Elmondta, hogy a föl-
dönkívüliek felajánlották, segítenek a csonk helyére új kart 
növesztenie, de ő nem fogadta el az ajánlatot, mert szereti a 
kihívást, amit fogyatékossága jelent.
7 Maria Orsić-ról és az általa vezetett titkos német ufológus 
csoportról (Vril-Gesellschaft ; Vrilerinnen) a SPIONS-eposz 
48-49. részeiben írtam – Balkon 2014/11, 12 ; 2015/1.
8 Billy Meier a műfajban szokatlanul éles UFO fotói számos 
európai és amerikai újságban, magazinban megjelentek, persze 
általában hitelességükön gúnyolódó megjegyzések kíséretében.
9 Összesen hat alkalommal sikerült az égi járműveket lefil-
meznie, egyszer egyszerre négyet is.
10 A 6 perc hosszúságú hangfelvételt Billy Meier 1976. április 
14-én készítette Schmidrüti környékén. A fotóinak és filmfelvé-
teleinek eredetiségét, hitelességét évekig vizsgáló, amerikai 
szakértőkből álló, Wendelle C. Stevens (1923–2010) nyugalma-
zott alezredes, világhírű ufológus, az Investigations for the Aerial 
Phenomena Research Organization (Légi Jelenségeket Vizsgá-
ló szervezet, APRO – Tucson, Arizona) igazgatója által vezetett 
bizottság a hangfelvételt is analizálta. A Connecticut állambe-
li Grotonban működő Naval Undersea Sound Center (Tenge-
részeti Vízalatti Hangközpont, NUSC) állományában dolgozó 
hangmérnökök szerint a felvételen egyértelműen azonosítható 
az együléses Mirage harci repülő hangja, távoli kutya ugatása, 
európai rendőrautó szirénája, varjú károgása, de a Billy Meier 
által a repülő csészealj zúgásának mondott hanghoz hasonlót 
nem találtak sok százezer hangmintát tartalmazó archívumukban.

tónuskülönbségek, vetett árnyékok, reflexiók, kiretusált függesztőzsinórok után kuta-
tott. „A kép vizsgálata során egyetlen jelre sem találtam, amely azt mondatná velem, 
hogy a fotón látható objektum (a Schmidrüti-i táj felett lebegő repülő csészealj – 
NL megjegyzése) bármi más lehetne, mint egy nagyméretű, a fényképezőgéptől 
távol lévő objektum. Semmit sem találtam, ami azt bizonyítaná, hogy a fénykép 
hamisítvány.”
A napfelkeltét a Billy háza mögötti mezőről néztük. Vendéglátóm elmondta, hogy 
a földönkívüliek űrhajóin gyakran látogat távoli világokat, galaxisokat, ismeretlen 
dimenziókat. Semjase és munkatársai egyszer súlyos tüdőgyulladásból is kigyó-
gyították. Repülő csészealjuk műtőjében több liter gennyet csapoltak le tüdejéből, 
amelyet „aranyszínű párával” fertőtlenítettek, és elhalt részeit az egészséges sejtjei 
klónozásával szintetizált szövetre cserélték. Új, mesterséges, bionikus szívet kapott, 
valamint látását is korrigálták, olyannyira, hogy már jobban lát sötétben, mint német-
juhász/labrador keverék kutyája, Pötzi. Hallójáratait sugárral kitisztították, a hallóide-
geket kiérzékenyítették: hallja, amikor a házától körülbelül 200 méterre lévő Freihof 
panzióban reggelire vagy vacsorára terítenek. Időnként képes felesége, Kalliope 
gondolatait is hallani. Bár ne hallaná.

�

Sajnos nem sikerült Billy Meierrel hosszú távú kapcsolatot kialakítanom. Egész 
lényét elfoglalta kozmikus missziója, csak azokkal kommunikál,11 akik segítségére 
lehetnek bolygónk megmentésében. Nem tartozom ezek közé, még saját magam 
megmentése is súlyos gondot okoz. Első és eddig egyetlen találkozásunk során 
szent révületben csak mondta, mondta, amit mondania kellett. Egyetlen kérdést 
intézett hozzám, azt is miután a háza előtt elbúcsúztunk: “You whatsyourname, 
mein Freund, what do you do?” (Te hogyishívnak, barátom, te mivel foglalko-
zol?). “I’m a founding member of SPIONS, the Warsaw Pact’s first punk rock band”  
(A Varsói Paktum első punk rock együttese, a SPIONS alapító tagja vagyok”, vála-
szoltam. „Ach, sehr interesting” (Nagyon érdekes), mondta Billy, miközben félkézzel 
elővarázsolta szerszámát overáljából és levizelte a házfalat.
Sok évvel később közös ismerősöktől hallottam, hogy Kalliope elhagyta fér-
jét. Soha nem érezte magát otthon a svájci környezetben. Amikor Billy Meier 
1975-ben nyilvánosságra hozta a földönkívüliekkel létesült kapcsolatait, egyre 
növekvő presszúra alá került. Már nem csak a szomszédok állandó gúnyolódá-
sát, gonoszkodó megjegyzéseit kellett elviselnie, hanem az otthonukba érkező, 
többnyire félbolond kíváncsiak seregeit is. Amikor a hívatlan látogatók nem 
találták otthon Billy-t, neki kellett megválaszolnia az univerzum titkaira vonat-
kozó kérdéseiket. Nem érezte magát jól a második hegedűs szerepében sem. 
Minden figyelem világhírűvé vált férjére irányult, pedig ő is szeretett volna csil-
logni. Gyermekeik megszületése után a kutatásait megszállott módjára végző 
Billy érdeklődése gyakorlatilag megszűnt iránta, egyre inkább házvezetőnőnek 
érezte magát, pedig királynőnek született. Férje megállás nélkül dolgozott, írta 
az idegenekkel való találkozásainak minden részletre kiterjedő jegyzőköny-
veit. Éjszakánként az erdei tisztásokon találkozott a földönkívüliekkel, telje-
sen kifáradva, néha bőrig ázva, máskor csonttá fagyva érkezett hajnalban haza. 
Ráadásul miután megalapították Semjase-Silver-Star-Center (Semjase-Ezüst-
Csillag-Központ) információs központot, Billy munkatársai is elkezdtek beköl-
tözni a házba és a melléképületekbe. Soha nem lehettek egyedül. A családi 
élet, magánélet, a normális házasság feltételei megszüntek Kalliope Meier szá-
mára. Soha nem tudott megbarátkozni a ténnyel, hogy a megismerkedésük ide-
jén még meggyőződéses vegetariánus Billy Meier Svájca visszatérve nemcsak 
rákapott a kutya- és macskahúsra, hanem korábbi buddhista élettiszteletét 
feladva, vadászik is az elkóborolt háziállatokra. Ráadásul a lenyilazott egykori 
házikedvenceket neki kell megsütni, megfőzni. 
Lángoló szerelmek gyakran csapnak át égető gyűlöletbe, a kölcsönös megbecsü-
lés és tisztelet leplezetlen gonoszságba. A férjétől elvált Kalliope 1987-ben azt 
nyilatkozta, hogy a Billy Meier fotóin látható repülő csészealjak valójában kismé-
retű modellek, amelyeket Billy háztartási eszközökből, főzőedényekből, szemetes 

11 Billy Meier még él. 1937-ben született, e sorok írása idején töltötte be 78. földi évét.
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kukák fedeleiből, szőnyegleszorítókból, és más banális tárgyakból épített. Ezt  
a vádat a fényképeit hitelesnek minősítő szakemberek segítségével még ki tudta 
védeni a félkarú ufológus.12 Kalliope erre bevetette a nehéztüzérséget: bejelen-
tette, hogy a Billy egyik fényképén látható „földönkívüli nő” nem más, mint egyik 
közös ismerősük, műanyag fóliába tekerve. Mi több, a Billy által Asketnek és 
Nerának nevezett űrlányok fotói a valóságban a The Golddiggers nevű amerikai 
énekes-táncos együttes tagjait, Michelle DellaFave-t és Susan Lundot ábrázolják. 
Ezt a könnyen bizonyítható vádat – Kalliope megtalálta a Billy által nagyon ügyesen 
meghamisított képek eredetijét egy amerikai magazinban – már nem tudta cáfolni 
a nagyszakállú ufológus. Reputációja évekre csorbát szenvedett, ami természe-
tesen bevételeinek radikális csökkenését eredményezte. Mára ismét ugyanolyan 
sziklaszilárd rajongói tiszteletet és tisztes jövedelmet élvez, mint régen.

*

1978. szeptember 14.-én, csütörtökön érkeztünk Schmidrütibe, a neves ufológus, 
Billy Meier és felesége, Kalliope Zafiriou településszéli otthonához. Feleségem, 
Orsós Györgyi rosszul lett a vacsorára vadas szósz és zsemlegombóc körítés-
sel felszolgált macskahústól, és visszament a közeli Freihof panzióban kivett szo-
bánkba. A kora délelőtti órákig hallgattam házigazdám elragadtatott beszámolóját 
UFO-kutatásairól, földönkívüliekkel létesült kapcsolatairól, aztán átaludtam a nap 
hátralévő részét a panzióban. Közben feleségem a környékbeli erdőket, mező-
ket járta, vadvirágokat, fenyőtobozokat, furcsa formájú, színű köveket gyűjtött. 
Ébredés után, este 8 körül megvacsoráztam a panzió alpesi stílusban berendezett 
ebédlőjében. A hegyi pásztorok kedvenc ételét, az älplermagronen-t ettem: főtt 
krumplis makaróni olajban dinsztelt hagymaágyon, sült sonkadarabokkal, olvasz-
tott sajttal leöntve. Bár szívesebben fogyasztottam volna salátát hozzá, körí-
tésként almaszószt szolgáltak fel. Feleségem nem vacsorázott, a gyomra még 

12 A „Wedding Cake UFO” (Esküvői torta UFO) néven elhíresült repülő csészealjat ábrázoló képről Kalliope 
azt állította, hogy az valójában szemeteskuka fedeléből készített modellt mutat. Rhal Zahi fényképek 
analizálására szakosodott kutató megvizsgálta a környező tárgyak visszatükröződéseit az objektum fémes 
felszínét. A Blender számítógépes program és műholdfelvételek segítségével elkészítette a Meier birtok 
3D modelljét, benne a repülő csészealjjal. Analysis of the Wedding Cake UFO (Az Esküvői torta UFO 
vizsgálata) című jelentését azzal a konklúzióval zárta, hogy a képen látható UFO átmérője nagyobb 3 mé-
ternél, tehát nem készülhetett szemeteskuka fedeléből.

mindig kavargott a tegnap evett macskahústól. 
Soha nem bocsátotta meg, hogy én megettem 
az adagom. 
Az éjszakát a Billy Meiertől hallottakat rögzítő 
naplójegyzetem írásával töltöttem. Szeptember 
16-án, szombat reggel 4-kor indultunk útnak 
Magyarország felé. A panzió tulajdonosnője, Frau 
Fürrer már ébren volt, takarított. Szendvicseket és 
almákat csomagolt nekünk az útra. Búcsúzáskor 
még el is mosolyodott, ami nem volt jellemző a 
környék lakóira. Rozoga Zsigulim nehezen indult 
a hajnali hidegben, be kellett tolnunk. 
A Svájcon és Ausztrián át vezető út részleteire 
nem emlékszem. Annyira nyomasztott a szocia-
lista tábor legvidámabb barakkjába való vissza-
térésem elkerülhetetlenségének gondolata, hogy 
észre sem vettem az elsuhanó tájat. Feleségem 
nem volt hajlandó mellém ülni, a hátsó ülésen 
gubbasztott komoran. A magyar határ előtt 
párszáz méterrel földútra kanyarodtam. Attól 
tartottam, hogy gondom lehet a határon, mert 
alaposan túlléptem az akkor a nyugatra induló 
turisták számára engedélyezett külföldi tartóz-
kodási időt. Valószínűleg alaposan át fognak 
kutatni, gondoltam. Mivel nem akartam, hogy 
találjanak nálam bármit, amibe beleköthetné-
nek a magyar vámosok, egy szalmakazal árnyé-
kában megszabadultam a nálam lévő francia 
és angol újságkivágásoktól, SPIONS-interjúktól, 
koncert-látványterveim, plakát és lemezborító-
elképzeléseim másolataitól.13 A naplójegyzetei-
met tartalmazó két kockás füzetet az ingem alá 
rejtettem.
David Bowie korábbi, Salvador Dalí akkori barát-
nője, Amanda Lear Queen of Chinatown14 című 
számának hangjaira gördültünk be a határállo-
másra: “(...) It was down in Chinatown when I 
met the opium Queen / Babyface girl from 
Shanghai never smiled and never cried. / When 
love isn’t what it sounds go to Chinatown / 
When your friends have let you down got to 
Chinatown. (...)”. Legnagyobb meglepetésemre 
sem az útleveleinkre csak futó pillantást vető 
határőr, sem a bajtársaival trécselő vámtisztvi-
selő nem volt kíváncsi kocsink, poggyászaink 
tartalmára, nem is motoztak meg bennünket. 
Felemelkedett a sorompó, és már ott is voltam, 
ahonnan olyan nagy reményekkel indultam el 
csaknem öt hónappal korábban. Megcsapott 
az odakozmált avas disznózsír lábszaggal kevert, 
helyspecifikus illata. 

Folytatása következik

13 A látványtervek, rajzok, vázlatok eredetijeit, és a francia 
fővárosban vásárolt, lopott, ajándékba kapott könyveimet a 
SPIONS akkor még Serguei Pravada kódnevet használó front-
emberénél hagytam Párizsban. 
14 A dal Amanda Lear I Am a Photograph című első albumának 
második kiadásán (NSZK, Ariola Records, 1977) jelent meg elő-
ször. 
https://www.youtube.com/watch?v=rNWQv_DTx_o

Najmányi László
Schmidrüti Memories 01 (Digitális kollázs, 2015, a művész archívumából)


