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   Absztrakt 

   A híres roswelli repülő csészealj szerencsétlenségből létrejött egy Project Serpo nevezetű csillag-

közi csereprogram. Legenda ez vagy valóság? A média szerint, egyrészt több kutató, tiszt és kor-

mányalkalmazott állítja a Project Serpo létezését, míg más kutatók, tisztek, kormány-alkalmazottak 

tagadják azt. Az is valószínűsíthető, hogy a program bizonyos, űrlényeket és csillagközi utazást nél-

külöző formában valóban létrejött, ám a média révén közreadott (félreértéseken alapuló vagy tuda-

tos) félretájékoztatás következtében a Project Serpo legenda „önálló életre kelt”. A történet a mé-

dia és a média-manpipulátorok közvéleményt befolyásoló szerepére is rávilágít. 

   Kulcsszavak: pszichológia, hadviselés 

   Diszciplinák: pszichológia, hadtudomány, médiatudomány 

 

   Abstract 

   ’PROJECT SERPO’: AN EXTREME CASE OF MANIPULATION OF MEDIA  

   The famous Roswell flying saucer disaster resulted in an interstellar exchange project called Pro-

ject Serpo. Is this a legend or a reality? According to the media, on the one hand, several 

researchers, officers and government employees claim the existence of Project Serpo, while other 

researchers, officers and government employees deny it. It is also probable that the program was 

created in some form without space and interstellar travel, but the misinformation (based on 

misunderstanding or consciousness) published through the media made Project Serpo legend 

’come to life’. The story is also noteworthy because it highlights the role of the media and media 

manipulators in influencing public opinion. 
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   Discipline: psychology, military science, media science 
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   A „Project Serpo”: 12 amerikai űrhajós 

útja egy földön kívüli civilizáció bolygójá-

ra, egy földön kívüliekkel végzett csere-

program keretében. Újságcikkek, tanul-

mányok, könyvek, weboldalak (serpo.org) 

jöttek létre e projekttel kapcsolatban, s a 

Mirage Men című dokumentumfilmet is 

leforgatták. A „Project Serpo”: egy mo-

dern legenda, ami talán csak egyetlen 

médiamanipulátornak köszönhető… 

 

 

   Előzmények 

   A Project Serpo története 1947-ben 

kezdődött, amikor a The Sacramento Bee 

(1947), illetve a Roswell Daily Record 

(1947) újságok július 8-ai számának hasáb-

jain a következő című híradások jelentek 

meg (1. ábra):  

 

 

   „A hadsereg felfedte, hogy repülő csészeal-

jat találtak egy farmon Új-Mexikóban” 

 

   „Roswelli Katonai Repülőtér repülő csé-

szealjat fogott el egy farmon a Roswell régió-

ban” 

 

   „A zaklatott farmer, aki megtalálta a 

csészealjat sajnálja, hogy mesélt róla” 

 

 

 

   A híradások szerint földönkívüli űrhajó 

zuhant le William Brazel farmján, mely-

nek maradványait a hadsereg azonnal le-

foglalta (Roswell Daily Record, 1947). Az 

a hír is szárnyra kelt, hogy valójában nem 

egy, hanem  két  szerencsétlenség is tör-

tént.   E verzió szerint az egyik űrhajó  az  

 

 

    1. ábra: a The Sacramento Bee és a Roswell Daily Record újságok 1947. július 8.-i hírei (forrás: 

The Sacramento Bee, 1947; Roswell Daily Record, 1947) 
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amerikai Corona városának dél-nyugati ré-

szén, a másik pedig Datil déli részén zu-

hant le (Birnes, 2006; Doty, 2006). A ka-

tasztrófák következtében minden idegen 

(a következőkben: EBE, Extraterrestrial 

Biological Entity) meghalt – egy kivételé-

vel, akit a Los Alamos Laboratóriumba 

szállítottak, ahol 1952-ig élt. Az anyaboly-

gójával többször is próbálta ugyan ezalatt 

az idő alatt felvenni a kapcsolatot, társai 

azonban csak halála után érkeztek meg a 

Földre (Pilkington, 2006; Swartz, 2007; 

Gaia, 2017).  

   Látható, hogy nem fantáziaszegény sze-

mélyek állnak a „Project Serpo”-t megala-

pozó történet hátterében. A „mítoszterem-

tő” fantázia működése mégis a „Poject Serpo”-

ban bontakozik ki igazán. 

 

 

   A „Project Serpo” 

   A történet szerint, az idegenek a körül-

belül 40 fényévre található Zeta Reticuli 

csillagrendszer Serpo bolygójáról jöttek 

(Kasten, 2007 – v.ö.: 2. ábra). A „Project 

Serpo” (Serpo Projekt) keretében 12 ame-

rikai katonát küldtek e bolygóra egy cse-

reprogram keretében 1965 és 1978 között, 

miután részt vettek az űrhajósokat felké-

szítő általános kiképző programban (Jack 

Caseyre hivatkozik: Doty, 2006). Doty 

(2006 hivatkozik McGovern-re) szerint, 

noha sokan hiszik, hogy tíz férfi és két nő 

vett rész a programban, ez nem lehetsé-

ges, hiszen akkoriban a nők szerepe a 

hadseregben még nem volt olyan erőtel-

jes, hogy kiválasszák őket egy ilyen külde-

tésre.  A legenda szerint  a kiválasztott 12  

   2. ábra: Len Kasten könyve a Project Serpo-

ról (forrás: Kasten, 2013) 

 

 
férfinak olyan előélettel kellett rendelkez-

nie, hogy eltűnhessenek 10 évre anélkül, 

hogy bárki keresné őket. A csillagközi út 

mindössze 10 hónapig tartott ugyan, ám 

maga a küldetés 13 évig elhúzódott a 

Serpo bolygó kettőscsillaga miatt. Az 

egyik asztronauta még az odafelé vezető 

úton meghalt egy balesetben, egy másik 

utazó a sugárzás miatt halt meg, ketten 

pedig úgy döntöttek, hogy a Serpon ma-

radnak (róluk azóta sincs hír). A küldetés-

ről így csak nyolcan tértek vissza, és egy 

évig karanténban tartották őket megfigye-

lés alatt (Swartz, 2007; Gaia, 2017). 

   A történetbeli, visszatért űrhajósok be-

számolója alapján a Serpo bolygó átmérő-

je kisebb, mint a Földé. Két napja miatt 

sosincs teljesen sötét a felszínén, így az az  
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az idő múlását is nehezebb követni. A le-

gendabeli résztvevők szerint más fizikai 

törvények érvényesek ott, mint amit a 

bolygónkon ismerünk. A 650 000 főt 

számláló EBE-k kisebb közösségekben 

élnek. 

 

 

   Összehasonlításként: 

 

   A Serpo bolygó lakossága (Kasten, 2007):  

                                                    650 000 fő 

   A Föld lakossága 1978-ban (Net1): 

                                     kb. 4 000 000 000 fő 

   A Föld lakossága 2020 év elején (Net1): 

                          több mint 7 700 000 000 fő  

 
   Az ENSZ Demográfiai Évkönyve (hivat-
kozik rá: Net2) által használt település-
hierarchia szerint 500 000-1 000 000 fő között 
nagyvárosról 1 millió fő felett metropolisról 
beszélünk. 
 

 

 

   A mítosz további elemei: a Serpo boly-

gó értelmes lényeinek technológiája sok-

kal fejlettebb, mint a miénk, ehhez képest 

azonban civilizációjuk jóval elmaradot-

tabb, ami elég érdekes kontrasztot jelent.  

Ételeik minden túlélő szerint ehetetlenek, 

papír ízűek voltak, amit sosem tudtak 

megszokni. Maguk a földönkívüliek 

egyébként nagyon kedvesek, vendégszere-

tőek voltak. Az asztronauták visszatérése 

óta nem tudunk róla, hogy sikerült-e újra 

felvenni a kapcsolatot az EBE-kel. Az 

utolsó túlélő 2002-ben hunyt el 

(Pilkington, 2006; Kasten, 2007, 2013; 

Gaia, 2017). 
 

   A „Project Serpo” előzményei és köz-

vetlen története nagyjából a fentiek alap-

ján foglalhatók össze. E legendának azon-

ban fordulatokban ugyancsak gazdag 

„utóélete” is van.  

 

 

   A legenda folytatódik 

   Tanulságos áttekinteni, hogy a történet 

előzményében már említett sajtófor-

rásokon kívül milyen egyéb forrásokra hi-

vatkozva alakult tovább a „Project Serpo” 

mítosza.  

   Érdekes figyelemmel kísérni, ahogy egy 

témával kapcsolatban, hol hiteles, hol ke-

vésbé hiteles hírforrások, hol hiteles, hol 

kevésbé híteles hírei egymással össze-

függésbe hozva, olykor újabb motivu-

mokat hozzáadva alakítják a történetet, s 

ezzel együtt (a médián keresztül) a közvé-

leményt. Az elszeparált információmor-

zsák közötti vélt vagy valós kapcsolatok 

közzétevése egészen tág teret enged az 

átlag hírolvasó, -hallgató, -néző képzele-

tének – különsen akkor, ha kcsit is fogé-

kony a téma iránt.  
 

 

   Forrás: sci-fi történet 

   A népszerű tudományos-fantasztikus 

filmet, a „Harmadik típusú találkozások”-

at (aminek „Close Encounters of the 

Third Kind” az eredeti címe), a 1977-ben 

mutatták be az USA-ban, és azóta világ-

szerte kultuszfilm lett (3. ábra). A mű ha-

talmas nézőseregnek mutatta be nem csak 

azt, hogy egy másik bolygó lényei hogyan 

nézhetnek ki, miként viselkedhetnek, mi 
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   3. ábra: A Harmadik típusú találkozások c. 

film posztere (Spielberg, 1977) 

 

 
 

lyen technikai eszközeik lehetnek, hanem 

azt is, hogy a (főként: USA-beli) kor-

mányzati szervek hogyan kísérelnék meg 

titokban tartani saját állampolgáraik előtt 

is az esetet.  

   Steve Lewis (idézi Martinez, 2006) a lé-

gierő hírszerzésnek korábbi tisztviselője 

kijelentette, hogy: „A Harmadik típusú 

találkozások című film sokkal valóságo-

sabb, mint hinnék. Akár hiszik, akár 

nem.”  

   Az 1977-ben megjelent film forgató-

könyvírója és egyben rendezője, Steven 

Spielberg pedig saját bevallása szerint ak-

kor kezdett el igazán hinni a történetben, 

amikor megtudta, hogy a kormány a film 

ellen van. A közismert rendező egy nyilat-

kozatában megjegyezte (idézi Kasten, 

2007): „Ha a NASA időt fordított rá, 

hogy huszonkét oldalas levelet írjon ne-

kem, akkor ott biztosan történik valami.” 

Spielberg a film kapcsán privát találkozá-

son vehetett részt a projektről vélhetően 

felvilágosított Reagan elnökkel a Fehér 

Házban (Martinez, 2006). 

 

 

   Forrás(?): elnökök, tisztek és tudósok 

   „A felét sem tudjátok…” – ez az összes, 

amit elárulhatott az első elnöki választási 

kampánya idején a korábbi CIA igazgató 

(Martinez, 2006), George Herbert Walker 

Bush, az USA 41. elnöke 1989-1993 kö-

zött, és aki korábban a már említett Ro-

nald Reagan elnöksége idején alelnök volt.  

   Noha sokan kétségbe vonják a legenda 

hitelességét, vannak, akik úgy tartják, hogy 

J. F. Kennedy, 18 hónappal a csereprog-

ram kezdete előtt (tehát 1963-ban), fel 

akarta tárni az igazságot az űrlényekről, s 

ez okozta a vesztét (Pilkington, 2006): 

1963. november 22-én merénylet áldozata 

lett.  

   Paul McGovern védelmi hírszerző állí-

tása szerint 3000 oldalas jelentés készült a 

küldetésről, képekkel együtt – hivatkozik 

Ryan (2006) McGovern-re. A nagyközön-

ség az Egyesült Államok kormányának 

egyik visszavonult alkalmazottja által szer-

zett tudomást a „Project Serpo”-ról, aki 

hosszas levelezéseket folytatott a témában 

Victor Martinez korábbi USA kormányal-

kalmazottal (Martinez, 2006; Doty, 2006). 
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Paul McGovern és Gene Lakes (aka 

Loscowski, korábbi biztonsági igazgató a 

Nevada Test Site-nál) rendszeresen ellen-

őrizte és pontosította ezeket az informá-

ciókat. Ezenkívül több kutató, tiszt (pél-

dául Linda Howe, Whitley Strieber) állítja, 

hogy tud a csereprogram létezéséről 

(Ryan, 2006).  

   A fentebb említett 3000 oldalas jelentés 

fotói nem kerültek nyilvánosságra. Ryan 

(2006) azt is beismeri, hogy ha a fotók 

most kikerülnének, az valószínűleg para-

dox módon azt sugallná az olvasóknak, 

hogy meg lettek hamisítva.  

 

 

   Forrás: US Légierő  

   Az USA légiereje 1994-ben jelentést 

adott közre a Roswell-esetről. Ebben azt 

állítják, hogy az 1947-ben lezuhant objek-

tum valójában a Légierő egy léggömbje 

volt, amit egy „Project Mogul” nevű tit-

kos programban használtak (Lewis és 

Swanson, 2009).  

   A „Project Mogul” az új-mexikói Los 

Alamos Nemzeti Laboratóriumban való-

sult meg, azzal a céllal, hogy felderítő (a 

fedőtörténet szerint: meteorológiai) lég-

gömbök segítségével megfigyeljék a lehet-

séges szovjet nukleáris aktivitásokat.  

   A jelentés szerint 1947. június 4-én ki-

lőtték a New York University Flight #4 

léggömböt, ami később szerencsétlen 

módón lezuhant William Brazel farmján, 

kirobbantva a híres-hírhedt „roswelli inci-

denst” és az általános űrlény hisztériát 

(Thomas, 1995; Webster, 2017 – v.ö.: 4. 

ábra).   

   4. ábra: a Roswell Incidens okaként megjelölt, 

a „Project Mogul”-ban alkalmazott meteorológi-

ai léggömbök egyike (forrás: Thomas, 1995) 

 

 
 

   E megközelítés szerint: mivel sose zu-

hant le űrhajó Roswellben, ezért nem is 

jöhetett létre az eddig említett „Project 

Serpo”. 

   Az összeesküvés elméletek kreálóinak 

várható természetes reakciója Ryan (2006) 

alapján: a katonai jelentésben szereplő 

léggömb csak kitalált fedőtörténet, ami a 

„valóság” leplezésére és a tömegek meg-

tévesztésére szolgál… 

 

 

 

   Forrás: Serpo.org 

   Az átfogóbb kép érdekében Bill Ryan 

2005-ben létrehozta a serpo.org webol-

dalt, ahol az érdeklődők részletesebb in-
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formációkat kaphatnak a projektről. Az 

oldal kitér arra is, hogy az US kormányzati 

szervek állítólag milyen különböző mó-

dokon próbálták a témával kapcsolatos 

kutatásokat leállítani. Összegyűjtötte a 

témában megjelent cikkeket, amik választ 

adnak arra a kérdésre is, hogy miért nem a 

CNN-t vagy más nagyobb hírportált ke-

restek meg a „Project Serpo” történet hí-

vői. A magyarázatban felvetett indoklás  

egyszerű: elnöki beleegyezésre lenne szük-

ség ahhoz, hogy a nagy hírügynökségek 

leadják az igazságot. Viszont Kennedy óta 

akárhány elnök került is kapcsolatba ezzel 

a projekttel, egyikük sem vállalta, hogy 

elvágja a politikai karrierjét a „Project 

Serpo”-val kapcsolatos kijelentésekkel 

(Martinez, 2006). 

 

 

 

   Forrás: Mirage Men 

   Míg a korábbi összeesküvéselméletek 

arra vonatkoztak, hogy az amerikai kor-

mány igyekszik meghiúsítani a „serpo 

Project”-re vonatkozó kutatásokat és tu-

dósításokat, addig a „Mirage Men” alkotói 

új fordulatot hoztak a legenda ala-

kulásába. 

   John Lundberg (2013) és két társrende-

zője által készített „Mirage Men” című 

dokumentumfilmként bemutatott alkotás  

(Mark Pilkington 2010-ben kiadott ugyan-

ezt a nevet viselő könyvére alapozva) azt 

mutatja be, hogy az amerikai kormány, 

hogyan alakította ki az űrlény mítoszt tu-

datosan, mint egy fedőtörténetként alkal-

mazva (lásd: 5. ábra).  

   5. ábra: Mirage Men című film plakátja (for-

rás: Lundberg, 2013) 

 

 

 

 
A filmben a „Serpo Project” történetének 

több fontos szereplője ad interjút például: 

Richard Doty (aki a film egyik fő karakte-

re), Victor Martinez, Bill Ryan.  

   A film Bob Durant (2013) monológjával 

kezdődik, aki Dotyt professzionális félre-

tájékoztatónak és hazugságra kiképzettnek 

nyilvánítja. Közvetlen ezután Doty (2013) 

szintén beismeri, hogy a kormánynak vég-

zett munkája során, tudatosan nem egy-

szer félrevezette az embereket UFO tör-

ténetekkel. Állítása szerint az esetek több-

ségében az űrlényekről küzreadott infor-
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máció 80%-a hamis, azonban ezt a kö-

zönség nem tudja kiszűrni.  

   A dokumentumfilm válaszként arra, 

hogy a kormány, miért fordul ilyen eszkö-

zökhöz, azt adja, hogy ha az emberek 

UFO történetei miatt titokban marad a 

katonai, technikai fejletség a mindenkori  

ellenséggel szemben, akkor nem elfojtani, 

hanem szítani kell a tüzet. Legendát kell 

kreálni! A film szerint tehát az amerikai 

kormánynak köze van a roswelli incidens-

ből kialakult UFO mitológia létrejöttében.  

   A „Project Serpo” azonban itt is sok 

találgatásra ad okot. Doty (2013) állítja, 

hogy „sok információ, nem az összes kü-

lönleges információ, de sok információ 

tényeket tartalmaz”. Victor Martinez 

(2013) azt nyilatkozta a filmben, hogy 

amikor először kapott Anonymustól (tit-

kos hírforrásától) e-mailt, abban egy má-

sik verziója volt egy történetnek, ami 

számára ismerős volt. 

    Az igazi gondot valójában Richard 

Doty – aki a volt munkája során köztu-

dott szélhámos volt az UFO közösségben 

– szerepe okozza. Doty (2013) és 

Martinez (2013) ugyanakkor állítja, hogy 

Dotynak semmi köze nem volt a „Project 

Serpo”-hoz. Stephen Broadbent (2013) 

viszont a Victor Martinezzel folytatott 

együttműködésük során kutatócsapatával 

azt fedezte fel, hogy Anonymus és más 

ismeretlen emberek, akik Martineznek ír-

tak a témában, ugyanazt az IP címet hasz-

nálták, amit Doty is.    

   Ez arra enged következtetni, hogy Ri-

chard Doty áll az egész történet mögött,  

ami Doty embereket félreinformáló törté-

netei miatt, nem lenne meglepő.  

   Egy másik érdekesség, amit a „Mirage 

Men” című film mutat be Dotyról, hogy 

hiába tagadja folyamatosan, hogy semmi 

köze a „Project Serpo”-hoz, mégis elment 

arra az UFO konferenciára, ahol élőben 

hallgathatta meg Bill Ryan beszédét. Bill 

Ryan (2013) a történet kormány oldaláról 

annyit nyilatkozik a filmben, hogy biztos 

benne, hogy megfigyelik.  

   A film egyik legnagyobb kérdése, hogy 

(Howe, 2013): mi lehet olyan fenyegető 

(és itt nem az űrlények fenyegetésére cé-

lozva), amit a kormány – és nem a légierő 

stb., hanem kifejezetten az amerikai kor-

mány – ilyen kétségbeesetten eltitkol, 

hogy a földönkívüli történetek használa-

tához folyamodik?  

   Azt is észrevehetjük a film nézése köz-

ben, hogy csak a Légierő támogatja az 

UFO történeteket, a média úgy tartja, 

hogy az UFO hívő emberek csak túl sok 

mozifilmet láttak.  

   Ugyanakkor a „Mirage Men”-ben is em-

lítik, a kormány, a Légierő, a CIA stb. al-

kalmazottai között vannak, akik tényleg 

elhiszik ezeket a történeteket és mivel 

ranggal rendelkeznek, a véleményük maga 

bizonyítéknak számít (Lundberg, 2013). 

 

 

   A legendában nem hívők  

   által terjesztett legendák 

   A történetben kételkedők között megje-

lent az a híresztelés is, hogy a „Serpo Pro-

ject” alapját képező történetbeli űreszköz  
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egy prototípus volt kifejezetten arra kita-

lálva, hogy tesztelje és kalibrálja a korabeli 

számítógépes megfigyelő programokat 

(Junkie, 2018).  

   Azt is érdekes megfigyelni, hogy min-

den cikkben csereprogramként hivatkoz-

nak a projektre. Ennek ellenére csak a 

Serpo bolygóra eljutott űrhajósokról ír-

nak. Pedig a csereprogram névből adódik, 

hogy a Földön is maradtak EBE-k, akik-

ről nem tudni semmit. Ilyen alapon a kel-

lően empatikus médiafogyasztók joggal 

aggódhatnak azon is, hogy a Földre elju-

tott EBE-k otthon maradt rokonai, mi-

lyen aggodalmakat élhettek, élhetnek át 

szeretteik miatt. Természetesen azon is 

elmorfondírozhatnak, hogy az EBE-

média miként tárgyalja a „Project Earth” 

(Föld Projekt) esetét, s milyen legenda 

szövődhet a földlakókkal kapcsolatban a 

Serpo bolygón, miközben annak két napja 

barátságos fénybe vonja a tájat. 

 

 

   Összegzés 

   A UFO történetek egyik „legbájosabb” 

és egyben legizgalmasabb vonása, hogy 

átlagemberként, -olvasóként, média fo-

gyasztóként nem lehet azokat ellenőrizni.  

   A „Project Serpo” történetnek, mint a 

legendáknak általában, lehet némi (űrlé-

nyeket és csillagközi utazást nem feltétele-

ző) valóságalapja. Mint Bill Ryan (2007) 

megjegyzi a serpo.org oldalon tett utolsó 

bejelentkezésekor: „Hiszem, hogy a Serpo 

történet félretájékoztatások (azaz az igaz-

sághoz kevert kitalált elemek) és termé-

szetesen előforduló hibák (mint a csapat 

parancsnoki naplójának kijavítatlan hang-

szalag másolatai) keveréke… amik körül-

veszik a rendkívüli és alapvető igazságot.”      

   A „Project Serpo” egy csavaros, titkok-

kal átszőtt történet, amit a média közvé-

leményt befolyásoló szerepe, valamint az 

olyan emberi tényezők tesznek igazán kü-

lönlegessé, mint a kíváncsiság, a fantázia, 

a bizalmatlanság és félelem. A történet 

tanulsága az is, hogy az átlag média-

fogyasztók milliárdjai vannak kitéve nap, 

mint nap az általuk nehezen ellenőrizhető 

hírözönnek, illetve Kenyeres (2014) sza-

vaival élve: a „médiamanipuláció boszor-

kánykonyhájának”. 
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