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Ufológia

A Hajdú QTC előző adásában szó esett az Ufókról. Rádióamatőr szempontból is 
rendkívül érdekes téma, hiszen ha létezik földön kívüli civilizáció, akkor a 
kapcsolatfelvétel egyik legpraktikusabb módja a rádióhullámok segítségével 
adódik. S kik azok, akik a rádióhullámok legaktívabb figyelői és használói. Nos, 
azok a rádióamatőrök.

Csak egy baj van; az UFO jelenségnek és a földönkívüli civilizációknak nem sok 
közük van egymáshoz. Legalábbis a mai napig erre van bizonyíték.

Márpedig ufók vannak. Több is, mint gondolnánk.

De mi is az UFÓ? Egy angol szavakból álló rövidítés, amely így hangzik: 
Unidetified Flying Object. Magyarul: nem azonosított repülő tárgy, dolog.

A történet az írásbeli nyomok alapján valamikor 1908-ban kezdődött, 
méghozzá London felett, Angliában. Felfigyeltek arra, hogy a német Zeppelin 
léghajók rendszeresen berepülnek Anglia légterébe, feltehetően katonai légi 
felderítés céljából. Állítólag Winston Churchill hívta fel a figyelmet arra, hogy 
célszerű lenne az égboltot szervezett megfigyelés alá vonni és az észleléseket 
rögzíteni.

Azóta lezajlott két világháború, a hidegháború, az ember megjárta a Holdat, 
két repülő szerkezete már elhagyta a naprendszert és kilépett a csillagközi 
űrbe. Az angol Védelmi Minisztérium pedig gondosan gyűjtögette és vizsgálta 
mind a katonai, mind a polgári megfigyelők által jelentett, az égbolton vagy a 
repülések alkalmával észlelt eseményeket.

Az elmúlt évtizedekben felgyűlt és lezárt aktákat az utóbbi időben az angol 
Nemzeti Archívum honlapján nyilvánosságra hozták. Izgalmas olvasmány, 
tanúsíthatom. Még annyit, hogy Angliában minden rendőrőrsön be lehet jelenti 
a különleges észleléseket. Erre a célra egy tematikus, minden részletre 
kiterjedő kérdőívet szabványosítottak. E kérdőív kerül a Védelmi 
Minisztériumba kivizsgálás céljából.

De mik azok a nem azonosított repülő tárgyak, dolgok:

- Ismert vagy különleges légköri jelenségek (az észlelések 90%-át ez alkotja)
- Űrszemét belépése a légkörbe
- Meteor belépése a légkörbe
- Átverések

Megállapítások: A megfigyelések lényegében nem járultak hozzá a tudomány 
fejlődéséhez (lévén ismert jelenségek). Néhány különleges esetben kiterjedt 
tudományos vizsgálat folyt. A megfigyelt jelenségek nem jelentenek katonai 
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védelmi kockázatot. Szumma szummarum idegen civilizációk földünk 
légkörében való randalírozására nincs bizonyíték.

Látunk mindenféle dolgot, de mi a helyzet azzal, amit rádióamatőrként 
évtizedek óta hallunk? Ugyanis sokkal nagyobb az esélye az idegeneket a 
rádióspektrumban hallani, mint az utcán vagy a légkörben szembetalálkozni 
velük. Nos, erről csak annyit, hogy az évtizedek óta futó SETI program pénz 
hiányában véget ért. Az eredmény? A totális nagy semmi. Persze ez nem 
jelenti azt, hogy nincsenek földönkívüli civilizációk. Gondoljunk csak arra, hogy 
a földről elindult első elektromágneses hullámok még csak körülbelül száz 
fényévnyi távolságra jutottak tőlünk. Az ismert világegyetem pedig 14-16 
milliárd fényév kiterjedésű.

Végtelenül kicsi az esélye az ufológusoknak tényleges bizonyítékkal előállni. 
Mire eljöhetne az idő, talán már a naprendszer, így a földünk sem létezik.
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