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1egy jól meghatározott nyelvezet, mely nem merül 

ki a már meglévő, hierarchikusan leírt művészeti 
mesternarratívától kölcsönzött kategóriákban. 
Ugyanakkor nincs meg az a közös kulturális alap, 
amelyre egy globális nyelvezetet fel lehetne 
építeni, de ez valószínűleg nem is kell, hogy cél 
legyen: sokkal inkább a régión, egy szűkebb tér-
ségen belül a történelmi közösségek, esztéti-
kai hasonlóságok felismerésére kell törekedni.  
Ez teremtené meg a szükséges alapot a transzna-
cionális, transzregionális összehasonlító tanulmá-
nyok elvégzéséhez. Terminológiai szempontból 
két előadás hangzott el, melyek nagyobb hang-
vételű javaslatot tettek: Beke László élénk vitát 
kiváltó poszt-kortárs korszakmegjelölése;26 vala-
mint Maya és Reuben Fowkes javaslata, akik glo-
bális helyett planetáris gondolkodást ajánlottak, 
az environment artból kiindulva.27 

A konferencia fontosságát és körülményeit nem 
lehet eléggé hangsúlyozni – utóbbi megérne egy 
önálló cikket. Az előadásokat élénk és termékeny 
viták követték, melyek a kulisszák mögött tovább 
folytatódtak. Az eredmények a fontos kérdések 
pontos meghatározásában, valamint a közép-
kelet-európai régióra irányuló kutatások aktuális 
helyzetének megismerésében érhetők tetten.  
A nyugati, univerzális művészettörténet hierarchi-
kus művészeti térképe és történeti narrációja nem 
alkalmas és nem elegendő a régió művészetének 
leírására. A helyi kontextust figyelembe vevő, 
specifikus eredményekkel is számoló, valamint 
történelmileg is beágyazott narratíva megírásához 
szükség van egy új művészettörténeti modellre – 
melyre jelenleg a globális művészettörténet-írás 
szolgál alternatívaként. Az ezt kialakító beszéd-
módnak szembesülnie kell a referencialitások 
kettős jellegével, globális és lokális aspektusai-
val: a modern művészet nyugati kultúrából érkező 
inspirációival, melyek jelentésrétegét nem szű-
kítheti le a nyugati kánonban leírtakra, hanem a 
helyi, eredeti átfordításokat is figyelembe veszi. 
Ennek elméleti háttere nyitottnak és cserére kész-
nek kell lennie, az összehasonlító kutatások érde-
kében. A mesternarratívát vissza kell bontani, és 
megvizsgálni, hogy a helyi kontextusban funkcio-
nálisan hogyan hatott. 
Szintén a jelentésbeli különbségek miatt a stí-
lusbeli sokszínűséget érdemes szem előtt tar-
tani, mivel egy-egy stílus jelentése messze nem 
ugyanaz nyugaton és keleten. Az így, kritikai ana-
lízissel megírt művészettörténetek már összeha-
sonlíthatók, megvalósítva Piotrowski horizontális 
művészettörténetének elképzelését, új megvilá-
gításba helyezve ezzel a nyugati művészetet is. 

26 Beke László: Post-Contemporary Art in East and Central 
Europe. A New Art Tendency and a New Method in Art History
27 Maya és Reuben Fowkes: Towards a Planetary History of 
East European Art
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2014. december 28-án kezdtem naplójegyzeteim alapján összerakni ezt a vissza-
emlékezést. Előkészítésül este 10:30-tól 11:45-ig David Bowie 1977. október 13-án, 
a holland Avro TV-nek adott, soha nem sugárzott, a Heroes1 albumot népszerűsítő 
három részes interjúját néztem a YouTube-on.2 Ugyanazt gondolta a művész sze-
mélyiségét, sorsát is magába foglaló, totális művészetről, mint amit ugyanabban 
az időben a SPIONS: egyedül ez a személyes veszélyeztetettséget jelentő köz-
lési forma aktuális, hiteles, valóban élő. És mint ő, az élet és a művészet határait 
negligálva, mi is ezt a non-imitációs, non-reprezentációs gyakorlatot folytattuk.
Aztán egy másik, húsz évvel későbbi interjú 1997-ből, amelyben a San Franciscó-i 
programozó barátjával kollaborálva kifejlesztett, a bevitt szöveget részeire bontó 
és a részeket véletlenszerűen újraszerkesztő Verbasizer számítógépes applikáció-
ról beszél.3 A dadaisták automatikus írásától Brion Gysin William S. Burroughs által 
tökélyre vitt cut-up módszerén át Bowie Verbasizeréig – ismét rendkívül aktuális 
a randomizálás a közlésben. Segítségével úgy juthatunk álomrekonstrukciókhoz, 
hogy kiiktatjuk az alvás időveszteségének unalmát, és biztosítjuk a magunk szá-
mára is a meglepetést, amely minden valóban megtörténő közlés esszenciája.
A copy-randomize-paste eljárás az időtudatos kommunikáció kortárs lényege. 
Minden régen kimondatott. Ez a remix kora, a kisajátító művészeté. Újraszerkesztés, 
átrendezés, hangsúlyeltolás, hangnemváltás: szellemi átöltöztetés. Ez a vélet-
leneket nemcsak beengedő, de örömmel üdvözló szemlélet vezet Rock’n’Roll 
Memoár-om,4 benne a SPIONS-eposz (The Spy-age Odyssey) emlékgyűjtemé-
nyének céltudatos összeszerkesztése során is. „The same old thing in a brand 
new drag.”5

1 Heroes - David Bowie tizenkettedik stúdióalbuma (RCA, 1977).
2 Első rész: https://www.youtube.com/watch?v=0-gjeeB4wuI
3 https://www.youtube.com/watch?v=pDmb_aR_OnY
4 A Rock’n’Roll Memoár a szerző 1964 óta vezetett naplója alapján íródik. A fél évszázad kultúrtörténe-
tét és életkalandjait ismertető, eredeti naplójegyzetek különböző, általam kifejlesztett titkosítási eljárá-
sokkal kódolva kerültek rögzítésre. A rekonstrukció dekódolással kezdődik, a nagyközönségre nem tarto-
zó tartalmak kivágásával, majd a szöveg kontextusára vonatkozó információk kiegészítésével folytatódik, 
és a befogadói igényekre szabott szerkesztésével, átrendezésével fejeződik be. A Memoár összeállítása 
során a legnagyobb gondot az okozza, hogy egyes titkosítási kulcsokat elfelejtettem, így bizonyos szö-
vegrészeket fél évszázaddal ezelőtti gondolkodásom ismeretében kell desiffíroznom, ami roppant idő-
igényes feladat.
5 Idézet David Bowie Teenage Wildlife című, a Scary Monsters (and Super Creeps) albumon lévő da-
lának szövegéből (RCA, 1980).
https://www.youtube.com/watch?v=jVAJsu8Xnwc
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Svájc, 1978 ősze. Utánozhatatlanul figyelmes és segítőkész genfi vendéglátónk, 
Szent Tamás összehozott egy korrekt, kompetens, török autószerelővel, aki gyor-
san rendbe hozta rozoga Zsigulim fékjeit. Hónapok óta csak a kézifék működött 
úgy-ahogy, ami nem könnyítette meg a vezetést Párizsban, annak ellenére, hogy 
már régen egybeforrtam a roncskülsejű, de szépkora ellenére még mindig fürge 
kocsimmal, saját testem meghosszabbításaként érzékeltem. Alaposan megtanul-
tam a kézi- és motorfék együttes használatát, ami biztosan nem tett jót a szovjet 
gyártmányú, szívesen füstölgő motornak. 
Ahogy korábban többször említettem, a Genfben töltött napok, egyértelműen 
Szent Tamásnak köszönhetően varázsosak voltak. Sok száz emberrel beszélgettem 
egyre kínosabban hosszú életem során, de ritkán történt meg, hogy a beszélgetés 
nem fárasztott el, hanem éppen ellenkezőleg, energiát adott. A legtöbb ember 
sajnos mérhetetlenül unalmas, képtelen meglepni, képtelen szavaival, lényével 
semlegesíteni a gravitációt. Genéva hercegével emelkedett tudatállapotban tár-
salogva jártuk a világ talán legkorrektebb városát, élveztük lazán méltóságteljes, 
kellemes humorú vendéglátónk kifinomult gasztro-művészetét. A rizs és a rán-
totta elkészítésének számtalan variációját ismerte, és minden étkezés része volt 
a feltálalt variációk szellemtörténeti vonatkozásainak alapos, minden részletre 
kiterjedő, extatikus ismertetése. Az utolsó Genfben töltött napunkon, a thai jáz-
min rizs főzés előtti megfelelő előkészítése kapcsán a Vril Társaság (Alldeutsche 
Gesellschaft für Metaphysik ; Vril-Gesellschaft ; Wahrheitsgesellschaft ; 
Reichsarbeitsgemeinschaft) került szóba az étkezőasztalnál.
Párizsban sikerült megszereznem a Rózsakeresztes Testvériséghez tartozó Edward 
Bulwer–Lytton báró 1871-ben, Angliában publikált The Coming Race (Az új faj) című 
regénye első kiadásának egy példányát.6 A könyv, amelyet a teozófusok, többek 
között Helena Blavatsky7, William Scott-Elliot8 és az antropozófus Rudolf Steiner9 

6 Jules Verne Bombarnac Klaudius című regénye első magyar nyelvű kiadásának (Huszár Imre fordítá-
sa, Budapest, Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, 1892) egy példányát adtam érte 
egy párizsi könyvgyűjtőnek. A regényt, sok más könyv- és hanglemez-ritkasággal együtt a Ganz-MÁVAG 
Művelődési Központ az 1950-es években befalazott alagsori könyvtárában találtam 1974-ben, amikor az 
ott dolgozó Papp Tamás barátommal sikerült bejutnunk a pincelabirintus lezárt részébe.
7 Helena Petrovna Blavatsky (Helena von Hahn, 1831–1891) orosz okkultista filozófus, a Theosophical 
Society (Teozófiai Társaság) egyik alapítója.
8 William Scott-Elliot (?–1930) angol befektetési bankár, antropológus, teozófus, Madame Blavatsky 
gyökér-fajokra vonatkozó tanításainak továbbfejlesztője.
9 Rudolf Joseph Lorenz Steiner (1861–1925) osztrák polihisztor, ezoterikus filozófus, társadalmi reformer, író, 
dramaturg, tanár, építész, az Antropozófiai Társaság megalapítója, a Waldorf-pedagógia megteremtője.

is ősi, okkult tudás hordozójának tartottak, a 
Föld felszíne alatt élő, angyalszerű lények mes-
terfajáról, és az általuk használt „Vril” energiafaj-
táról szól. Bár a könyv regény formában íródott, 
a szerző ősi tibeti és indiai források alapján írta 
művét. A Szent Tamással Genfben folytatott 
beszélgetések során tudtam meg, hogy több 
ezer éves, szanszkrit nyelven írt indiai szöve-
gek tudósítanak az Özönvíz előtt virágzó, a mai-
nál jóval fejlettebb technológiával rendelkező 
civilizációkról. A Kr.u. 1000–1055 között élt, a 
Paramara dinasztiához tartozó Bhoja király, Dhar 
uralkodója által írt, a klasszikus indiai építésze-
tet (Vastu Shastra) enciklopédikus formában 
ismertető Samarangana Sutradhara például a 

„Vimanák” gyűjtőnevű repülő szerkezetek konst-
ruálásáról számol be: „A Vimana testét erősre, 
tartósra és az ég madaraihoz hasonlóan könnyű-
nek kell készíteni. A belsejébe alulról, vaskályhá-
val fűtött higany-motor kerül. A higanyban rejtőző 
erő által meghajtott szélörvény mozgatta gép-
ben a benne ülő ember nagy távolságokat tehet 
meg az égbolton. A Vimana függőlegesen képes 
emelkedni és leereszkedni, és megdőlve mozog 
előre és hátra. E gépek segítségével emberi 
lények a levegőben tudnak repülni, és mennyei 
lények a Földre tudnak érkezni.”10

Genfbe érkezésünkkor Szent Tamás megaján-
dékozott Louis Pauwels – Jacques Bergier: Le 
Matin des magiciens11 (A mágusok reggele) 
című könyvének angol nyelvű változatával (The 

10 Forrás: Mahamahopadhyaya T. Gaņapati Śāstrī (1860–1926): 
Samarangana Sutradhara (fordítás szanszkritről angolra, India, 
Trivandrum, 1924)
11 Louis Pauwels – Jacques Bergier: Le Matin des magiciens 
(Párizs, Éditions Gallimard, 1960)

Najmányi László
Hommage à Nikola Tesla & Maria Orsić  
(digitális kollázs, 2015, a művész  
gyűjteményéből)
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1Morning of the Magicians12). A szerzők beszámolnak a náci hatalomátvétel előtti 

Berlinben alapított titkos Vril Társaságról (Vril-Gesellschaft), német okkultisták az 
angol Hermetic Order of the Golden Dawn13 (Az Arany Hajnal Hermetikus Rendje) 
misztikus csoporttal szoros kapcsolatban álló közösségéről, amely az északi mito-
lógiát, a germán eredetlegendákat kutató, Hitler szerveződő pártjának spirituális/
financiális hátországát adó Thule Társaság14 (Thule-Gesellschaft) legbelsőbb körét 
képezte. Louis Pauwels ugyancsak birtokomba került Monsieur Gurdjieff15 című 
könyve szerint a Vril Társaságot G. I. Gurgyejev16 orosz mágus, metafizikus és a 
tibeti lámák tanítványa, a Zen buddhizmust kutató, Indiát és Dél-Ázsiát beutazó 
Haushofer17 német tábornok, földrajztudós, államférfi alapította röviddel az első 
világháború befejezése után. 
A Thule Társasággal, és a vele azonos platformon álló, a Fekete Napot18 (Schwarze 
Sonne; Sonnenrad; Sol Niger) imádó DHvSS (Die Herren von Schwarzen Stein  

– A Fekete Kő Urai) társasággal egyesült Vril Társaság magját (Vrilerinnen) öt 
gyönyörű, biszexuális nő, Maria, Traute, Sigrun,19 Gudrun20 és Heike alkotta. 
Valamennyien a természetfelettivel kommunikálni képes médiumok voltak. 
Hajukat a szeánszokon hosszú lófarokba fogva viselték. Úgy hitték, hogy hosszú 
hajuk spirituális antennaként funkcionál, segít felfogni a világűrből érkező üzenete-
ket. Abban az időben a nők még nem viseltek lófarok-frizurát, így az a Vrilerinnen 
lányok védjegyévé vált. Nyakukban a két vezetőjüket, Mariát és Sigrunt reprezen-
táló, ismeretlen fémből készült ékírásos korong függött.

12 Louis Pauwels – Jacques Bergier: The Morning of the Magicians (US, Stein and Day, 1964)
13 Az 1888-ban, Londonban, William Robert Woodman (1828–1891) sebész, William Winn Westcott 
(1848–1925) halottkém, és Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854–1918) mágus, katonai szakíró által 
alapított Hermetic Order of the Golden Dawn (közismert, rövidített nevén Golden Dawn) az okkult, a 
metafizikus és paranormális tevékenységek kutatása és a spirituális személyiségfejlesztés módszereinek 
kidolgozása céljából jött létre. Az alapítók szabadkőmívesek, a Rózsakeresztes Testvériség (Societas 
Rosicruciana in Anglia – S.R.I.A.) tagjai voltak. Szervezetük, munkásságuk a 20. századi nyugati okkultizmus 
egyik legfőbb inspirációjává vált. A kortárs rituális és mágikus koncepciók – Wicca, Thelema, stb. – leg-
többje centrumát képező hagyományok a Golden Dawn kutatási eredményeire vezethetők vissza. A titkos 
társaság alapító dokumentumai a 19. század elején, a 16. század első éveiben, Johannes Trithemius (1462–
1516) német benedekrendi apát, polihisztor, Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535) 
mágus, okkult író, teológus, alkímista, és a toxikológia tudományát megalapító Paracelsus (Philippus Aureolus 
Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 1493–1541) svájci orvos, alkímista, asztrológus, okkultista taní-
tója által kifejlesztett Trithemius titkosírással íródott, 60 fólióba kötött, a hermetikus kabbalát, asztrológi-
át, okkult tarót, geomanciát és alkímiát összefoglaló Cipher Kéziratok (Cipher Manuscripts) voltak.  
A kéziratok nagy valószínűséggel a bajorországi Loge zur aufgehenden Morgenröthe (A közeledő Hajna-
li Fény páholya) zsidó titkos társaság jegyzőkönyveinek másolatai voltak. A 18. század végén, a 19. század 
elején a német nyelvterületen élő zsidókat még nem fogadták be a szabadkőmíves páholyok, saját titkos 
szervezetük megalapítása tette lehetővé, hogy a szabadkőmívességhez hasonló tevékenységet, kutatá-
sokat folytathassanak. A Cipher kéziratokat William Winn Westcott és Samuel Liddell MacGregor Mathers 
fejtették meg, és a titokzatos Fräulein Anna Sprengel, I. Ludwig (1786–1868) bajor király és Lola Montez 
(Marie Dolores Eliza Rosanna Gilbert, Landsfeld grófnője, 1821–1861) ír táncosnő lánya, német okkultista 
segítségével fordították angolra. 
14 A Thule Társaság (eredetileg Studiengruppe für germanisches Altertum – A germán antikvitást kutató 
csoport) nevét a görög legendákban szereplő, általuk valahol Grönland és Izland között elképzelt misztikus 
északi sziget (Thule; Thula; Thila; Thyïlea; Hyperborea) után kapták. A társaság tagjai úgy vélték, hogy az 
árja faj erről az elsüllyedt szigetről, az északi Atlantiszról származik. Elképzeléseik szerint az ősi árják ter-
mészetfeletti képességekkel rendelkező, a Kozmosz erőivel mágikus kapcsolatban álló óriások voltak, 
technikai tudásuk messze meghaladta a 20. századét. A társaság jelképe a szvasztika volt, amelyet – az 
óramutató járásával megegyező forgási irányát az ellenkezőjére fordítva – Hitler pártja is átvett. A társaság 
tagja volt a legismertebb magyarok egyike, a paksi zsidó kántor fiaként született Ignatzius Timothy Trebitsch-
Lincoln (Trebitsch Ignác, 1879–1943) nemzetközi kalandor, szélhámos, spiritualista, a szociológia tudomá-
nyának megalapítója is, aki zsidó származása ellenére a náci párt első hatalomátvételi kísérlete, a mün-
cheni Sörpuccs idején (1923. november 8–9.) a puccsisták sajtóreferense volt.
15 Louis Pauwels: Monsieur Gurdjieff: documents, témoignages, textes et commentaires sur une société 
initiatique contemporaine (Párizs, Éditions du Seuil, 1954).
16 A magát ezoterikus keresztényként definiáló Georgij Ivanovics Gyurgyejev (1866–1949) tanításai (Negye-
dik Út) szerint az emberek többsége félálomban él, amelyből a fakírok, szerzetesek és jógik meditációs 
gyakorlataihoz hasonló önépítéssel (A Munka; A Módszer) lehet magasabb rendű, éber tudatállapotba jutni.
17 Karl Ernst Haushofer (1869–1946).
18 A Napot felfaló zöld oroszlán által szimbolizált Fekete Nap (Sol Niger) az alkímia Magnum Opus-ának 
első stációja (nigredo – feketedés). A Quetzalcoatl isten földalatti útjához kapcsolódó Fekete Nap (egy-
szerre sír és anyaméh) fontos szerepet játszott a mezoamerikai népek mitológiájában is. A germán misz-
tikus ezoterizmus Fekete Napját (Santur) az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban lévő, 1603-ban épített 
Wewelsburg reneszánsz kastély északi tornya földszintjének padlómozaikján ábrázolt, 12 küllős Napkerék 
(Sonnenrad) jeleníti meg. A Harmadik Birodalom idején a kastély az SS ideológiai központja lett. Heinrich 
Himmler itt akarta létrehozni az új világ szakrális középpontját (Das Zentrum der neuen Welt). A Rudolf 
John Gorslebens (1883–1930) német misztikus által 1925-ben az árja filozófiai hagyományok (Ariozofia) 
kutatása céljából alapított Edda Társasághoz (Edda-Gesellschaft) tartozó Ernst Rüdiger von Starhemberg 
(1899–1956) osztrák kereszténydemokrata államférfi szerint a régi és az új (fekete) nap közötti harc 330 
ezer évvel ezelőtt dőlt el, az utóbbi javára. A Himmler személyes barátai közé tartozó Karl Maria Wiligut 
(1866–1946), ugyancsak osztrák okkultista az eseményt 280 ezer évvel ezelőttire datálta, s úgy vélte, hogy 
a győztes Fekete Nap volt a görög legendák mítikus északi népe (Hyperborei) mágikus erejének forrása. 
A láthatatlan, kiégett, Fekete (Centrális) Nap fontos szerepet játszik Helena Blavatsky Teozófiájában is.
19 Sigrún (a név jelentése „Győzelem Rúna”) valkür Wotan (Woden; Wodan; Odin) északi (skandináv, ger-
mán, angolszász) főisten kilenc lányának egyike volt. Történetét az északi népek ősi költészetét ismerte-
tő, a középkori Izlandon íródott Codex Regius szöveggyűjtemény Helgakviða Hundingsbana I és 
Helgakviða Hundingsbana II fejezetei mesélik el.
20 Az északi népek mitológiájában Gudrun, Gunnar nővére Giuki, a Nibelungok királyának lánya volt.

A Vril Társaság és A Fekete Kő Urai 1919 decem-
berétől kezdve rendszeresen találkoztak az 
osztrák határ mellett, a művészek által kedvelt 
bajorországi Berchtesgaden21 közelében, egy 
bérelt erdészházban. Itt folytatták spirituális 
szeánszaikat, amelyek során az öt meztelenre 
vetkőzött, transzállapotba került médium földön-
kívüli lényekkel és évszázadok óta halott német 
templomos lovagokkal (Pauperes commilitones 
Christi Templique Salomonici ; Orden der 
Brüder vom Deutschen Haus der Heiligen 
Maria in Jerusalem; Ordo domus Sanctæ 
Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum) 
kommunikált.
A médium-kommandó vezetője a Horvátországban 
született, Bécsben nevelkedett szépség (Maria 
Orsitsch, 1898–1945?) volt. Szeánszain kapcso-
latba tudott lépni a Naptól 65,1 fényév távolság-
ban, a Taurus konstellációban lévő Alderaban 
(Alpha Tauri) bináris csillagrendszer egyik boly-
góján élő, isteni képességekkel rendelkező árja 
lényekkel (sumi).22 Telepatikus beszélgetéseik 
során Maria Orsić megtudta, hogy ezek a gyó-
gyításra és pusztításra egyaránt alkalmas Vril 
energiát használó lények a régmúltban ellá-
togattak a Földre, és települést hoztak létre 
Sumériában.23 A „vril” (Vri-Il) szó sumér eredetű, 
jelentése „isteni”. Ők építették a mai Irak terüle-
tén a mára romokká pusztult Larsa, Shurrupak és 
Nippur városokat. Azok, akik közülük túlélték az 
Özönvizet (Ut-napishtim) lettek az árja faj ősei. 
Ez az állítás ellentmondott a Thule Társaság kuta-
tóinak véleményével, akik szerint az árják északi 

21 Martin Bormann (1900–1945), a náci kancellária (Parteikanzlei) 
vezetője irányítása alatt a Berchtesgaden felett magasodó 
Kehlstein (Kőszáli sas) hegyen (1835 m), az Obersalzberg komp-
lexum részeként, Adolf Hitler 50. születésnapjára (1939. április 
20.) építették a Sasfészek (Kehlsteinhaus) nevű teaházat. A nagy 
luxussal berendezett épületet tériszonya (Acrophobia), a ma-
gasságtól való, pánikrohamokban megnyilvánuló félelme 
(Vertigo) miatt a Führer ritkán látogatta, s legtöbbször kevesebb, 
mint fél órát töltött ott. Szívesebben tartózkodott a jóval ala-
csonyabb Obersaltzberg tetején épített házában (Berghof ), 
ahonnan lift vitte fel őt, udvartartását és vendégeit a Sasfészek-
be. A Berghof épületeit számos bombatalálat érte a háború 
utolsó szakaszában, az épen maradt létesítményeket a vissza-
vonuló SS alakulatok felrobbantották, berendezéseit a környék 
lakói széthordták. A Sasfészket valamilyen okból nem bombáz-
ták a szövetségesek, és a németek sem robbantották fel, így – 
bár minden mozdíthatót elvittek belőle a környéket megszálló 
amerikai katonák (101. légideszant hadosztály) – ma is viszonylag 
teljes pompájában megcsodálható.
22 Maria Orsić első kommunikációja a földönkívüliekkel 19 éves 
korában, 1917. február 10-én, szombaton történt. Minden előjel 
nélkül több óráig tartó transzállapotba került. Magához térve 
arról számolt be balerina anyjának, hogy két magas, fény-testű 
lény beszélt hozzá egy általa addig ismeretlen nyelven, amelyet 
csodálatos módon megértett. A fény-lények közölték vele, hogy 
amint sikerül a meglepetésből összeszednie magát, újra jelent-
kezni fognak, mert fontos üzenetet akarnak rábízni. Másnap, 1917. 
február 11-én, vasárnap ismét bekövetkezett a transzállapot.  
A megjelenő földönkívüliek ekkor kezdték el átadni a párhuza-
mos univerzumokra, a dimenzióugrásokat, a fény sebességénél 
gyorsabb utazást lehetővé tévő időkapukra, féregjáratokra, az 
avatatlanok által nem érzékelhető Vril-energiára, a csillaghajók 
építésére vonatkozó információkat a médiumnak. Hamarosan 
Maria barátnői, Traute, Gudrun, Sigurn, és Heike is kapcsolatba 
kerültek a fénylényekkel, így az öt médiumnak óriási mennyisé-
gű információt sikerült összegyűjtenie.
23 A magyar-sumér eredetlegendát, miszerint a Földre a civi-
lizációt, az első emberi nyelvet és a rovásírást elhozó magyarok 
a Syrius csillagképből érkezve Sumériában landoltak, nagy va-
lószínűséggel Maria Orsić és barátnői spirituális szeánszai 
inspirálták.
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eredetűek. A véleménykülönbség nem kis feszültséget eredményezett a Thule 
és a Vril társaságok tagjai között.
Itt kell megjegyezni, hogy a Vril Társaság nem azonosult az általuk materialistának 
tartott náci eszmékkel, különösen a zsidóellenesség taszította őket. Nem léptek 
be Hitler pártjába, s csak hivatalosan érintkeztek annak vezetőivel. Kapcsolatuk 
a nácikat ideológiailag és pénzzel egyaránt támogató Thule Társasággal kutatási 
területeik átfedődése mellett főként pragmatikus okokra vezethető vissza. Fő cél-
juk az űrutazás (Raumflug) megvalósítása, az Alderaban csillagrendszer bolygójára 
való áttelepülés volt. Nemcsak a távoli bolygó lakóitól kaptak technikai jellegű 
tanácsokat Vril energiával működő űrhajó építésére, hanem telepatikus úton Maria 
Orsić birtokába jutottak a német templomos lovagok által a középkorban készített, 
a repülő csészealjak építésére vonatkozó műszaki rajzok is.
A médium bejelentéseit a náci vezetők mellett a világ nagyhatalmainak vezetői 
is komolyan vették. Sztálin, Churchill és az amerikaiak egyaránt kémeket küldtek 
Németországba, Maria Orsić dokumentumainak, tervrajzainak megszerzésére. 
Az orosz, angol és amerikai titkosszolgálatok archívumai óriási mennyiségű, a Vril 
Társaságra vonatkozó, többnyire még ma is titkos anyagot őriznek.
Mint Szent Tamástól megtudtam, Maria Orsić a mágikus tudományok iránt érdek-
lődő, találmányait a kozmoszból érkező látomásokban megálmodó, a vezeték nél-
küli energiatovábbítással is kísérletező szerb feltaláló, Nikola Tesla (1856–1943) lelki 
társa volt. 1922 nyarán, Genfben, egy, a földönkívüliekkel folytatott kommuniká-
ció lehetőségeit kutató misztikusok által rendezett titkos találkozón ismerkedtek 
meg, és Tesla feljegyzései szerint a továbbiakban telepatikus úton kommunikáltak. 
Nikola Tesla és a náci párt vezetői mellett Maria Orsić kora számos hírességé-
vel tartott ismerősi, baráti kapcsolatot. Néhány közülük: az Atlanti Óceánt elő-
ször átrepülő, a nácikkal szimpatizáló Charles Lindbergh amerikai pilóta; Joszip 
Broz Tito, a nácik ellen harcoló jugoszláv partizánok vezére,24 Henry Ford ameri-
kai autógyáros, a háború után a menekülő náci tiszteket befogadó argentín elnök, 
Juan Perón és felesége, Evita; Hanna Reitsch, a korszak leghíresebb nő-pilótája; 
Leni Riefenstahl német filmrendező; Gábor Dénes magyarországi születésű fizi-
kus, a holográfia feltalálója, és a Cambridge egyetemen erkölcsfilozófiát tanító  
Dr. Charlie Dunbar Broad angol filozófus; továbbá Dr. Theodor Morell, Hitler házi-
orvosa, aki amfetamin-származékokkal (speed) és kokainnal energizálta a Führert, 
és sokan mások azok közül, akik befolyással bírtak a 20. század világtörténelmé-
nek alakulására.

24 Maria Orsić a régi közel-keleti nyelveket és mitológiát ismerő arab misztikusok bevonását tervezte a 
Vril Társaság munkájába. Tervétől akkor állt el, amikor Tito tájékoztatta, hogy Mufti Al Husseini és az általa 
vezetett misztikus iszlámista mozgalom (Al Ikhwaan Al Rouhaniyiin) több mint 20 ezer Horvátországban 
és Boszniában élő moszlimot vett rá az SS-be való belépésre, és hogy az arabok többsége szimpatizál  
a náci eszmékkel.

Maria Orsić és médium-barátnői rég kihalt közép-
keleti nyelvek – ugari, főniciai, akkádiai, sumér, 
stb. – keverékén kommunikáltak az Alderaban 
csillagrendszer lakóival. Beszélgetéseiket több-
nyire az emberiség egyik első írásrendszere, 
az újasszír-újbabiloni MUNUS-SAL-sinnishtu 
(Cuneiform) ékírás jeleivel rögzítették. A szöve-
gek dekódolásában, németre és angolra fordí-
tásában a Madame Blavatsky vezette Teozófiai 
Társaság nyelvészei segédkeztek. A Vril társaság 
tagjai kidolgozták a természetfeletti erők műkö-
dését is tanulmányozó alternatív tudomány kon-
cepcióját. 1922-ben kezdtek hozzá az első repülő 
csészealj építéséhez. A munkálatokat a Thule és 
a Vril társaságok gazdag tagjai finanszírozták.
A náci párt hatalomra kerülése után a korong-
repülők kifejlesztése állami támogatással, a 
Wilhelm Canaris25 (1887–1945) tengernagy által 
vezetett német katonai hírszerző és elhárító 
szervezettel (Abwehr), és a Himmler26 által 
1935-ben alapított és irányított, az árja faj arche-
ológiai és kultúrtörténetét kutató Ahnerbe 
(Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte‚ 
Deutsches Ahnenerbe) intézettel, valamint a 
Warnemündében működö Arado repülőgép-
gyár (Arado Flugzeugwerke GmbH) mérnökeivel 
együttműködve folytatódott. Az elképzelések 
szerint a kor minden repülő szerkezeténél gyor-
sabb, korlátlan mennyiségben előállítható vril 
energiával működő repülő csészealjakat a nácik 
űrrepülésre és harci célokra akarták felhasználni.
1937-ben, a Vril Társaság felügyelete alatt kez-
dődött az RFZ (Rundflugzeug – „Körrepülő”) 
kódnevű légijármű első hat prototípusának tesz-
telése. Az első világháború híres vadászpilótája, 
Lothar Weiß által vezetett RFZ-1 első tesztrepü-
lése nem volt sikeresnek mondható. A repülő 
csészealj csak 60 méter magasra tudott emel-
kedni, aztán lezuhant. A pilóta az utolsó pilla-
natban tudott kimászni a gépből, mielőtt az a 
földön eszeveszetten pörögve darabokra tört.  
A továbbfejlesztett, 5 méter átmérőjű RFZ-2 első 
próbarepülése sikeresebb volt. A szerkezet giro-
szkóp elven működött. Két koncentrikus, ellen-
kező irányban pörgő fémkorong semlegesítette 
a gravitációt, míg a Schumman-Levitator motor 
a függőleges felemelkedést tette lehetővé.  
Az előre-hátra mozgást, az éles szögben történő 
gyors fordulást léglökéses hajtómű biztosította. 
A kísérletekben résztvevők beszámolói szerint a 
Vril-1 kódnevű légijármű 12 ezer km/h sebesség-
gel haladt és képes volt azonnali 90 fokos fordu-
latokra, anélkül, hogy a saját gravitációs mezővel 
rendelkező gépben ülő pilóta érzékelte volna 

25 Canaris kapcsolatban állt a Hitler ellen szerveződő katonai 
ellenállási mozgalommal, s bár tevékenységében nem vett részt, 
fedezni próbálta annak tagjait. 1944. februárjában leváltották, s 
az 1944. július 20-i Hitler elleni merénylet után letartóztatták, 
koncentrációs táborba szállították és ott kivégezték.
26 Heinrich Luitpold Himmler (1900–1945), az SS (Schutzstaffel) 
és a náci titkosrendőrség (Gestapo – Geheime Staatspolizei) 
főparancsnoka.

Najmányi László
Hommage à Maria Orsić (digitális kollázs, 2015, a művész gyűjteményéből)
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1a hirtelen gyorsulás eredményezte gravitációs terhelést. A nagyerejű tachyon 

magneto-gravitációs hajtómű (Thule-Tachyonator) kifejlesztése lehetővé tette 
30 méter átmérőjű, tank-ágyúkkal felszerelt repülő csészealjak építését.27 A Vril 
munkatársai megépítették az új hajtóművel felszerelt RFZ-7 kódnevű, Vril-1 Jäger 
(„Vadász”) repülőgépet. 1944-re elkészültek a 139 méter hosszú, hengeres testű, véle-
ményük szerint interdimenzionális repülésre alkalmas Vril-7 Geist („Szellem”) repülő 
szerkezettel, amelyet Androméda-gépezetnek (Andromeda-Gerät) is neveztek. 
Hitler 1941-ben megszüntette a titkos társaságokat. A Vril és a Thule beolvadtak 
az SS E-IV egységébe. A Vril Társaságot a továbbiakban a tagjai mentális kapcso-
latára utaló Die Kette („A lánc”) néven emlegették. 1943 decemberében Maria 
Orsić és helyettese, Sigrun, társaságuk technikai szakembereivel együtt a náci 
kormány illetékeseivel folytatott titkos találkozón vettek részt Kolberg27 északi-
tengeri üdülőhelyen. A találkozón az Aldebaran-projekt részleteit vitatták meg.  
A Vril-médiumok pontos információkat kaptak az Aldebaran csillagrendszer napja 
körül keringő, lakható bolygókról, és azt tervezték, hogy odautaznak. 1944. január 
22-én Hitler, Dr. W. Schumann28 fizikus és a Vril Társaság szakemberei is meg-
vitatták az elképzelést. Úgy döntöttek, hogy a Vril-7 Jäger kódnevű csillaghajót 
küldik a fény sebességénél gyorsabb utazást lehetővé tévő dimenzió-csatornán 
(féregjárat) át az Aldebaranra. Az eseményekről Das Vril-Projekt című könyvében 
beszámoló Norbert Jürgen Ratthofer osztrák kutató szerint az első, pilóta nélküli 
teszt-repülésre 1944 végén került sor. A féregjáratból néhány óra múlva visszatérő 
Vril-7 úgy nézett ki, mintha évszázadokig repült volna. Páncélborítása megörege-
dett, több helyen behorpadt, és a csillaghajó strukturális sérüléseket is szenvedett.
1945. március 11-én a Vril-lányok – Maria, Traute, Sigrun, Gudrun és Heike – nyom-
talanul eltűntek. Senki sem látta őket többé. Egyes ismerőseik szerint a nácik 
Antarktiszon épített földalatti városába, mások szerint Dél-Amerikába29 köl-
töztek. Olyan is akadt, aki azt állította, hogy a német rakétatudósokkal együtt 
őket is a repülő csészeljak építése iránt szintén érdeklődő Egyesült Államokba 
(Operation Paperclip – „Gémkapocs Hadművelet”), vagy a Szovjetunióba szállí-
tották. Az általánosnak mondható vélemény azonban az volt, hogy csillaghajóju-
kon az Aldebaran konstelláció valamelyik bolygójára utaztak, s azóta is ott élnek. 
Maria Orsić a Vril Társaság fejlécével és pecsétjével ellátott búcsúlevelet küldött 
titkos társaságuk hátrahagyott tagjainak („jungen Vrilerinnen”). A levélben az idő-
leges evakuáció helyére és az Alderaban csillagképbe történő utazásra vonatkozó 

„Odin-távozásról” (Odin-Ausflug) írt. A levél a „niemand bleibt hier” („senki sem 
marad itt”) szavakkal záródik. Az üzenetet „Friss bátorsággal” („Mit frischem Mut”) 
Gudrun szignálta a Vrileninnen vezetője, Maria Orsić nevében. 
Számos spiritiszta még ma is állítja, hogy szeánszaikon gyakran beszélgetnek a 
Vril-lányokkal. „Ha találkozni akarsz olyannal, aki kapcsolatban áll velük, keresd fel 
Billy Meiert. Zürich közelében él”, mondta mosolyogva beszélgetésünk végén az 
örök kételkedő Szent Tamás. Akkor már abban az azóta rögzült tudatállapotban 
voltam, amelyben bármilyen konspirációs elméletnek jobban hittem, mint a leg-
meggyőzőbb hivatalos magyarázatoknak.

�

A szellemességéről, a katolikus egyház elleni támadásairól, a vallásszabadsá-
got, az önkifejezés szabadságát, az egyház és az állam szétválasztását köve-
telő megnyilvánulásairól híres francia író, filozófus, történész, François-Marie 
Arouet, közismert nevén Voltaire (1694–1778), akit XV. Lajos francia király kitiltott 
Párizsból, 1755-ben hatalmas birtokot (Les Délices) vásárolt Genf városában, 
ahol a következő három évet unokahúg-szeretője, az özvegy Madame Marie-
Louise Denis társaságában töltötte. A városba költözése nem ment könnyen. 
A szigorúan kálvinista Genf törvényei tiltották, hogy katolikus – még az olyan 
többszörösen hitehagyott is, mint Voltaire – birtokot vásároljon és állandó lete-
lepedési jogot nyerjen a városban. Barátok és üzletfelek közbenjárásával a pár 

27 A legendák szerint 1944-ben, a schweinfurti golyóscsapágy gyár bombázása után tucatnyi német re-
pülő csészealj támadt az angol és amerikai repülőgépekre, és negyedrészüket megsemmisítette.
28 Kolberg, Kołobrzeg néven ma Lengyelországhoz tartozik.
29 Winfried Otto Schumann (1888–1974), a müncheni Műszaki Egyetem Elektrofizikai Laboratóriumának 
vezetője.

1755. február 1-én végül engedélyt kapott a lete-
lepedésre. Egy hónappal később a birtokvásár-
lási engedély is megérkezett. A Jean-Jacques 
Millet genfi bankártól vásárolt, a városkapuhoz 
közeli birtok a Saint Jean domb oldalát foglalta 
el, teljesen berendezett, tágas kúria, remek kilá-
tás, a kertek a Rajna partjáig húzódtak.
Voltaire és Madame Denis beköltözésük után 
azonnal hozzákezdtek új rezidenciájuk ízlésük 
szerinti átalakításához. Négy kertész, tizenkét 
szolga és húsz iparos segítette a párt álomott-
honuk kialakításában. A kertekbe gyümölcsfá-
kat és fűszernövényeket ültettek, az újonnan 
épített üvegházban egzotikus növényeket, köz-
tük aszparáguszt termesztettek. Különösen 
a ház tágas galériáját szerették, ahol színházi 
előadásokat szándékoztak tartani. A terveik-
ről értesülő városi tanács (amelynek tagjai kez-
detben szívélyesen fogadták a közösségükben 
letelepülő, gazdag hírességet) gyorsan Voltaire 
értésére adta, hogy a színház műfaja erkölcste-
lennek minősül Genfben, ezért művelése tiltott 
tevékenység. A tilalom megszegése súlyos bün-
tetéssel jár. Miután kiderült, hogy a filozófus a 
saját unokahúgával él házasságon kívüli kapcso-
latban, a közhangulat ellene fordult. Nem kapott 
többé meghívásokat társadalmi eseményekre és 
privát összejövetelekre. Korábbi rajongók nem 
fogadták köszönését, házának ablakait éjsza-
kánként rendszeresen rothadt gyümölcsökkel 
és kövekkel dobálták meg, átmásztak a keríté-
sén, a gyepre és a virágágyásokra rondítottak. 
Ráadásul Voltaire Az Orleans-i Szűz (La Pucelle 
d’Orléans) című, befejezetlen, meglehetősen 
vulgáris nyelvezetű szatirikus versét egy genfi 
kiadó a költemény átírását, obszcenitásának 
tompítását tervező szerző engedélye nélkül 
kiadta. A blaszfémikusnak minősített kiadvány 
terjesztését Európa nagy részében megtiltották, 
az elkobzott példányokat elégették, bezúzták.
A nyugodtabb életre vágyó Voltaire és élettársa 
1758-ban Genfből a határ másik oldalára, a fran-
ciaországi Ferney-be költözött, ahol a genfinél is 
nagyobb birtokot vásároltak. Egy évvel később 
ott íródott a filozófus talán legismertebb műve, 
a Candide, avagy az Optimizmus (Candide, ou 
l’Optimisme). Voltaire 1778. március 30-án halt 
meg. Halála előtt az általa nem szívesen látott 
katolikus pap a Sátán megtagadására kérte. 

„Most nem a megfelelő időpont új ellenségek 
szerzésének”, válaszolta a konok haldokló.
A Voltaire egykori genfi lakóházában működő 
múzeumot Szent Tamás kalauzolásával kerestük 
fel. Miután megcsodáltuk a nagy gondolkodó 
papucsát és hálósipkáját, elbúcsúztunk. Szent 
Tamás városa határáig kísérte rozzant Zsigulimat. 
Zürich felé vettük az irányt, hogy találkozzunk a 
Vril-lányokkal mentális kapcsolatban álló UFO-
kutatóval, Billy Meierrel.

Folytatása következik.


