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nyújtott egy érvényes belépôt, és el-
nézést kért a történtekért. Vagyis úgy 
kapott igazolványt a magyar delegá-
tus, hogy adatait fel sem vették, nem 
is regisztrálták. Mindent tudtak róla.
Azóta nagyot fordult a világ, számos, 
egykor „szigorúan titkos” dokumen-
tum titkosságát szüntették meg, ezért 
ezek ma már szabadon hozzáférhetôk, 
kutathatók és közreadhatók. A hiteles, 
eredeti dokumentumok napvilágra 
kerülésével jelentôsen megváltoztak 
az ûrkutatás történetével kapcsolatos 
ismereteink. Ebben a cikksorozatban 
a magyar ûrkutatást is érintô – eddig 
a szakemberek számára is ismeretlen 
–, korábban titkos (fôleg a minded-
dig méltatlanul mellôzött repülô- és 
ûrorvosi tevékenységet ismertetô) do-
kumentumokról lesz szó. 
A XX. század a repülés és ûrrepülés 

Az ûrkomplexumot felügyelô 
szovjet elhárítás azonban ha-
marosan észlelte az „anomá-

liát” és igazoltatták, majd felszólí-
tották, hogy kövesse ôket, mert tisz-
tázni akarják a helyzetet. Emberünk 
megsértôdve kiabálni kezdett, hogy ô 
szolgálatban van, hivatalos tagja a de-
legációnak, és fennhangon hangoz-
tatta, hogy nem szórakozni jött ide. 

Kezdett kényelmetlenné válni a hely-
zet, már több ûrhajós is összegyûlt a 
folyosón megnézni, hogy mi ez a szo-
katlan patália. Miért kiabál a baráti 
Magyar Népköztársaság állampolgá-
ra az ûrkutatás egyik szentélyében? A 
hangoskodásnak csak az vetett véget, 
hogy hamarosan megérkezett az elhá-
rítás egy újabb munkatársa, aki azzal 
oldotta meg az „anomáliát”, hogy át-

évszázada volt. Ebben az idôszakban 
alakult ki a repülôorvostan is, és alakult 
át repülô- és ûrorvostanná (Aviation 
and Space Medicine, Aвиационная и 
космическая медицина). 
Az ûrkutatás története szorosan ösz-
szefonódik a katonai repülés és 
ûrrepülés történetével. Már az elsô 
világháborúban is alkalmazták a re-
pülést katonai célokra. Az 1920-
as, és 30-as években megfogalma-
zódott, hogy a légi fölény kivívásá-
nak döntô szerepe van a szárazföl-
di hadmûveletek sikeres megvívásá-
ban. „Aki uralja a légteret, az uralja a 
szárazföldet is” – fogalmazódott meg 
egy elv. A repülés a hatalom megszer-
zésének eszköze lett. A nagyhatalmak 
erôforrásaik jelentôs részét a repülés 
fejlesztésébe fektették. Új típusú tá-
madó és védelmi fegyverrendszerek 
alakultak ki (bombázó-, vadász-, fel-
derítô repülés, légelhárítás). 
A második világháborúban merült fel 
az igény a rakétafegyverek kifejlesz-
tésére és alkalmazására. Németor-
szágnak olyan fegyverre volt szüksé-
ge, amelynek segítségével Angliára és 
az Egyesült Államokra nagy távolság-
ból is képes légi csapást mérni, ezért 
felkarolták és finanszírozták a rakéta-
kutatásokat, és kifejlesztették a náci 
„csodafegyvereket”. Ezek során lét-
rejöttek a támadó és védelmi rakéta-
fegyverrendszerek. 
A világ elsô ballisztikus rakétája, a 

német A–4-es (más néven a robbanó-
töltettel ellátott V–2-es rakétafegyver) 
ellen akkoriban nem volt hagyomá-
nyos eszközökkel megteremthetô vé-
delem. A világ védtelen volt a ballisz-
tikusrakéta-támadások ellen. Ezt felis-
merve a szövetséges hatalmak a máso-
dik világháború végén titokban elke-
seredett küzdelmet folytattak egymás 
ellen is a rakétafegyverek és a meg-
szállt területeken dolgozó szakembe-
rek megszerzéséért. Elkerülve az elô-
retörô Vörös Hadsereget, a német 
szaktekintélyek egy része az ameri-
kaiaknak adta meg magát. Így kerül-
tek hadifogságba a náci rakétaipar 
legfontosabb emberei: Wehrner von 
Braun, Arthur Rudolf és Walter Ro-
bert Dornberger, sok más rakétaszak-
ember (köztük repülô- és ûrorvosok 
is) társaságában. Nordhausent az 
amerikai csapatok foglalták el, és ezzel 
nagy értékû hadizsákmányra tettek 
szert. Száz legyártott, teljes értékû V–
2-es rakétát, hatalmas mennyiségû V–
1-es repülôbombát, sok alkatrészt és 
félkész terméket és számtalan terv-

rajzot, gyártási dokumentációt zsák-
mányoltak. Az angoloknak a csoda-
fegyverek megszerzéséért vívott titkos 
küzdelemben, az Operation Backfire 
fedônevû akció során csak kisebb ha-
dizsákmány jutott. 
A Szovjetunió is megtett mindent a 
német csodafegyverek megszerzése ér-
dekében. Külön parancsnokságot állí-
tott fel, amelynek feladata a náci fegy-
verek, hadiüzemek zsákmányolása, 
tudósok, szakemberek összegyûjtése 
volt. Berlinben ebben az idôben egy 
Tyumin nevû tábornok fogadta és a 

megfelelô intézetekbe irányította a fel-
adat végrehajtására Moszkvából kül-
dött szakembereket. Tudnivaló ugyan-
is, hogy nemcsak rakétások, hanem a 
tudomány minden területérôl érkez-
tek azok a szovjet szaktekintélyek, akik 
a hadisarc fejében átvették, a Szovje-
tunióba internálták a német és más 
megszállt területek szakembereit, és 
szállították át gyáraikat, gépeiket, terv-
rajzaikat és felszereléseiket (köztük a 
magyarokat is). 
Ma már ismeretes, hogy mind az 
Egyesült Államok, mind a Szovjet-
unió a német és a megszállt területek 
ûrkutatási eredményeit felhasználva 
kezdett saját rakétafegyvereinek kifej-
lesztésébe és saját ûrkutatási hadiipa-
ri komplexuma kiépítésébe. Az Egye-
sült Államoknak és a Szovjet uniónak 
is szüksége volt a megszállt terüle-
teken dolgozó specialistákra. A ma-
gyar szakemberek egy része nyugat-
ra került, ahol a titkos amerikai (és 
NATO-) ûrkutatásban vettek részt, 
másik része pedig Magyarorszá-
gon maradt, így a szovjet (és a Var-

sói Szerzôdés) ûrkutatásának részese 
lett. A nagyhatalmak között kibonta-
kozó hidegháborúban tehát mindkét 
oldalon dolgoztak magyarok is.
A második világháború után csak két 
állam, az USA és a Szovjetunió volt 
képes teljes erôbedobással az új típu-
sú fegyverrendszer, a rakétatechni-
ka fejlesztésével foglalkozni. A világ-
rendszerek közé vasfüggöny ereszke-
dett, így a Szovjetunió totális állam-
szervezete a hidegháború kezdetétôl 
fogva kénytelen volt megszakítani 
kapcsolatait a nyugati, fôleg az ame-
rikai tudománnyal. A keletieknek 
maguknak kellett elôállítani mindent, 
még azt is, ami már hozzáférhetô volt 
nyugaton. A Nyugat egy listát állított 
össze azokról a fejlett technológiát 

A hidegháború éveiben minden ûrkutatót nyilvántartottak 
(azokat is, akik nem tudtak róla). Megtörtént egyszer, hogy  
a magyar delegáció egyik tagjának éppen nem volt a 
Moszkva melletti kalinyingrádi Ûrrepüléseket Irányító 
Központba (CUP) szóló érvényes belépôje. Ugyanis korábban 
nem tervezték beléptetését a CUP-ba. Egyenesen Bajkonurból 
érkezett, és a hivatalos delegáció gépkocsikonvojával 
akadálytalanul jutott be az épületbe.

Az ûrkutatás titkos dokumentumai – 1. rész

SZIGORÚAN NYILVÁNOS
■ REMES PÉTER

Az X–37B jelû titkos amerikai 
ûrrepülôgép földi kiszolgálása 

egyik bevetése után

A kalinyingrádi Ûrrepülés Irányító 
Központ (CUP Центр управления 
космическими полетами ЦУП) 
belépôje a hidegháború éveibôl

Egy német V–2-es rakéta

Titkos orosz pecsét
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lyük van”. Vagyis aki bekapcsolód-
hatott ebbe a munkába, az csak kü-
lönleges engedéllyel tehette. Arra tö-
rekedtek, hogy minél kevesebben 
tudjanak a dologról, ezért az egyez-
ményt aláíró tagállamok kötelezett-
séget vállaltak arra is, hogy az „esz-
közökhöz és dokumentációkhoz feltétlen 
szükséges, minimális létszám megadá-
sából fognak kiindulni”, és félreérthe-
tetlenül elôírták azt is, hogy „munká-
ban részt vevô tudományos munkatár-
sak, szakemberek és más személyek ki-
léte titokban maradjon”. Felsorolták, 
hogy pontosan mire is terjed ki ez a 
különleges titokvédelem. „Mûszaki 
eszközök (kozmikus objektumok felsze-

relése, meteorológiai rakéták, ezek fedél-
zeti és földi rendszerei, asztrofizikai, or-
vostudományi, biológiai, kutatási eszkö-
zök stb.) és dokumentációk (kísérletek 
és kutatások eredményei, a kozmikus 
objektumokra és berendezésekre vonat-
kozó mûszaki dokumentációk, leírások 
stb.)” Tehát a titokvédelem az orvos-
tudományi és a biológiai kísérletek, 
illetôleg kutatások eredményeire, be-
rendezéseire is vonatkozott.
A 4. pont részletesen szabályozta a 
résztvevôk nyilvántartásának módját. 
Amennyiben a kutatók egy másik or-
szágba utaztak, felhatalmazással kel-
lett rendelkezniük. „E felhatalmazás-
ban fel van tüntetve a kiküldött családi 

nyes titokvédelmi szabályokat be kel-
lett tartani, például csak titkosított fü-
zetbe volt szabad írni, a fényképeket le 
kellett adni, amelyeket ellenôrzés után, 
csak a VSZ hivatalos csatornáin lehe-
tett visszakapni. Az „érzékeny” határo-
zatokkal vagy munkatervekkel kapcso-
latos levelezés csakis a titkos ügykeze-
lés szabályai szerint, futárpostával tör-
ténhetett. A szovjet elhárítás azonnal 
észlelte az esetleges „anomáliákat”. 
Késôbb az Interkozmosz megalaku-
lásával más tagállamokhoz hasonló-
an állami szintû minôsítést kapott a 
magyar ûrkutatás is. A Magyar For-
radalmi Munkás-Paraszt Kormány 
„A világûr kutatásában és hasznosí-
tásában részt vevô szocialista orszá-
gok közötti együttmûködés titkosságá-
ra vonatkozó megállapodásnak” meg-
felelôen az egyik úgynevezett három-
ezres titkos határozatában „alapvetô 
rendelkezésekrôl” hozott határozatot, 
amelyben a magyar ûrkutatás „szi-
gorúan titkos” és „titkos” minôsíté-
sével kapcsolatos tennivalókról in-
tézkedett. Ezekrôl az úgynevezett há-
romezres titkos magyar kormányhatá-
rozatokról a késôbbiekben részlete-
sen is szó lesz. Most elég, ha csak az 
„alapvetô rendelkezések”-be tekin-
tünk bele. 
A rendelkezés 3. pontja például jól 
érzékelteti a korabeli ûrkutatók hely-
zetét és a titkos szabályozás komoly 
voltát. Elôírták, hogy a titkos és szi-
gorúan titkos „munkában csak azon 
tudományos munkatársak, szakértôk és 
mûszaki dolgozók vehetnek részt, akik-
nek erre illetékes hatóságoktól engedé-

ban Sznyezsinkának hívták, 1960-ban 
pedig Zsulka néven is repült.
Mindkét oldalnak szüksége volt az 
ellenfél által elért legfrissebb infor-
mációkra. A titkosszolgálatok csa-
tornáin az információk és dezinfor-
mációk áradata indult el. Csak na-
gyon kevesen tudhattak a titkos 
ûrkutatásról, igyekeztek minimali-
zálni a résztvevôk számát. A titkos-
szolgálatok klasszikus szabályai sze-
rint („amirôl nem tud, arról nem be-
szél”) az ûrkutatásban részt vevôket 
csak a rájuk vonatkozó mértékben tá-
jékoztatták. Egymás tevékenységérôl 
csak annyit tudhattak, amennyire in-
formálták ôket. Így gyakran elôfor-
dult, hogy egymás mellett, azonos 
témán dolgozó kutatók sem tudhat-
ták kollégájuk információs szintjét. 
A magyar ûrrepülés széles nyilvános-
ság elé tárt tudományos programjá-
nak összeállítói például nem tudhat-
ták, hogy az általuk felkeresett magyar 
kutatóhelyeknek már évek óta állam-
közi szerzôdésekben rögzített és telje-
sített ûrkutatási feladatai voltak. A fel-
kért kutatóhelyek jó elôre tudták, hogy 
ôket „fel fogják kérni”, és a magyar 
ûrrepülés során milyen kutatómunkát 
tárnak róluk a nyilvánosság elé.
Kezdetben Magyarországon a Varsói 
Szerzôdésben (VSZ) elôírt titkos ka-
tonai ügykezelés szabályai vonatkoztak 
az ûrkutatásra is. A mindenkor érvé-

a szakemberek megszerzésért és az 
ûrverseny megnyerésével a világha-
talmi pozíció megszerzéséért. 
A megfeszített munka mindkét olda-
lon a titkosszolgálatok harcát is je-
lentette. Soha nem látott fejlôdésnek 
indult a hírszerzô tevékenység és a 
kémelhárítás. A nagyhatalmak között 
folyó titkos háború az ûrversenyben 
kiterjedt a tudományos életre is. A 
Szovjetunióban például az ûrkutatás 
szakembereit titkosították, fényké-
pük nem jelenhetett meg, és nevük 
is tabu volt. Koroljovot még maguk 
között sem nevezhették meg, csak 
Fôkonstruktôrnek hívták. A vezetô 
szovjet repülô- és ûrorvosokat pedig 
álnév használatára kötelezték. Mun-
kám során magam is jól ismertem 
személyesen ezeket a szovjet szakem-
bereket. A moszkvai repülôorvosi in-
tézetbôl például A. M. Genyin álne-
ve A. M. Galkin volt. A tudományos 
életben O. G. Gazenko az O. G. Gor-
lov nevet használhatta, A. P. Kotovsz-
kaja A. P. Kotova, I. I. Kaszjan I. I. 
Koszov, A. V. Pokrovszkij A. V. Pet-
rov, A. D. Szerjapin A. D. Szerov, V. 
I. Jazdovszkij V. I. Jakovlev, E. M. Ju-
ganov E. M. Jugov álnéven szerepelt.
A nyugati hírszerzés félrevezetésére 
néha – ma már megmosolyogni való 
– eszközöket is bevetettek, még a kí-
sérleti kutyák is kaptak álneveket. Az 
1950-es években az emberi ûrrepülés 
megteremtéséhez ugyanis nyugaton 
és keleten egyaránt rakétákon indí-
tott ûrkapszulákban állatkísérleteket 
végeztek. Az amerikaiak fôleg maj-
mokon, a szovjetek pedig fôleg ku-
tyákon tanulmányozták az ûrrepülés 
kedvezôtlen hatásait és azok kivédé-
sére szolgáló eszközöket, valamint el-
járásokat. Minden információ ara-
nyat ért, az is, hogy például egy kutya 
hányszor repült, milyen elváltozásokat 
szenvedett el, és hogyan zajlott a re-
pülés utáni rehabilitációja. Annak ér-
dekében, hogy az ellenséges hírszer-
zés ne tudja követni az ûrkutyák álla-
potát, gyakran átnevezték ôket. Még 
ma is csak a beavatottak tudnak el-
igazodni az ûrkutyakísérletek dzsun-
gelében. Például az Otvazsnaja és 
Zsemcsuznaja nevû ûrkutyák 1959-
ben egy R–2A jelû rakétán repültek. 
Otvazsnajának ez volt különbözô ne-
veken a negyedik ûrrepülése, Zsem-
csuznajának pedig a második. Koráb-

akkor is, ha átélték a sztálinizmus 
minden borzalmát és ellentmondá-
sosságát. A háborúban világos volt, 
hogy a hadiipari teljesítménynek a fa-
siszta Németországét kell felülmúl-
nia, de a hidegháború kezdeti éveiben 
nem ez volt világos. Sztálinnak és kör-
nyezetének jól jött a hidegháborús po-
litika a fegyverkezési hajsza fenntartá-
sára és a másként gondolkodók likvi-
dálására. Mindez igaz volt Ameriká-
ra is. A nagyhatalmak felépítették és 
fenntartották a tudomány és az ipar 
militarizálását, nem számított a ráfor-
dított erôforrás mennyisége sem. 
A titkos hadiipari üzemekben, ter-
vezôirodákban, laboratóriumokban 

és a rakétakísérleti telepeken – éppen 
úgy, mint nyugaton – a szovjet biro-
dalomban is a teljes kutató-fejlesztô 
szakembergárda az atombomba, a ra-
kétatechnika és a rádiólokáció megte-
remtésén dolgozott. A hadiipari fej-
lesztés azonban sokszor konfliktu-
sokkal volt terhes. Éles ellentmondá-
sok bontakoztak ki a különbözô tudo-
mányos-technikai koncepciók között. 
Elkeseredett harc zajlott a különbözô 
prioritásokért. A Szovjetunióban pél-
dául a tervezôirodák vezetôi szembe-
kerültek egymással. A szovjet rakéta-
konstruktôrök Glusko, Mikojan, Le-
zinovszkij, Misin, Tupoljev, Koroljov 
és mások egymás ellen is harcoltak el-
képzeléseik megvalósításáért. 
Az Egyesült Államok és szövetségesei 
sem kisebb (olykor kíméletlen) erô-
feszítéseket tettek az ûrkutatási hadi-
ipari komplexum megteremtéséért, 

képviselô anyagokról és eszközökrôl, 
amelyeknek az eladását megtiltotta a 
Szovjetunió részére. Az úgynevezett 
COCOM-lista nehezítette a fejlett 
technológia átvételét. A szovjeteknek 
ennek ellenére sikerült mindent be-
szerezni vagy elôállítani, nem is rosz-
szabbat, sôt néha jobbat is. Olyan tu-
dományos-ipari bázist hoztak létre, 
amelynek alapján a szovjet kozmo-
nautika is viharos fejlôdésnek indult. 
Több mint százezer ember dolgozott 
akkoriban ezen a területen. 
A hidegháború nem követelt milliós 
véráldozatot, de a titkos tervezôiro-
dákban, ipari komplexumokban 
éppen olyan megfeszített, az embe-

rek hôsiességére apelláló munka folyt, 
mint a háború idején a hadiüzemek-
ben. Egy generáció áldozta „öntuda-
tosan” életét a cél érde kében, ami az 
utókor ítélôszéke elôtt ma már deval-
válódni látszik. A korabeli tudomá-
nyos-technikai elit abszolút mérték-
ben hitt az új fegyverrendszerek (köz-
tük a tömegpusztító fegyverek) kifej-
lesztésének szükségességében, még 

A Szovjetunió minisztertanácsának 
szigorúan titkos rendelete a 
rakétafegyverkezés 
megszervezésérôl

Szovjet rakétások különleges 
rendeltetésû brigádja 
tanulmányozta 1946-ban Német-
országban a rakéta fegyvereket  
és készítette elô a szakemberek 
internálását és a gyárak Szovjet-
unióba való áttelepítését.  
A fényképen A. F. Tvereckij, M. Sz. 
Rjazanszkij, Sz. P. Koroljov, B. E. 
Csertok, N. A. Piljugin, Ju. A. 
Pobedohoszcev ismerhetô fel

Egy titkosított személy, O. G. 
Gazenko O. G. Gorlov álnéven 
mutatta be a sajtókonferencián  
a világûrbôl elsôként sikeresen 
visszatért ûrkutyákat. A hírszerzés 
megtévesztésére még az 
ûrkutyákat is gyakran átnevezték
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detés végrehajtására – felderítés-
re, mûholdak kiszolgálására, javítá-
sára és visszaszállítására – használ-
ták már a világûrben. Sikeres ka-
tonai repüléseket hajtott végre a 
közelkeleti hadszíntereken, és beve-
tették a kínai ûrállomás felderítésé-
re is. A Tienkung–1 (Mennyei Palo-
ta) ûrállomásra dokkoló Szencsou–9 
ûrhajó háromfôs kínai személyze-
te ténykedésének idején az ameri-
kai X–37B jelû titkos katonai ûrhajó 
azonos pályán haladt, és közelfelde-
rítésben figyelte a kínaiak minden 
ténykedését.
Az újabb világûr-nagyhatalmak szín-
padra lépésével a napjainkban folyó 
titkos ûrverseny egyre kiélezettebbé 
válik. Kevesen tudják például, hogy az 
igencsak fejlett indiai ûrprogramban 
magyarok is részt vesznek. Az indiai-
ak sikereit jelzi, hogy a szovjet, ame-
rikai, kínai és japán holdszonda után 
az indiai volt az ötödik, amely sike-
res repülést hajtott végre a Holdra. 

és utóneve, apai neve (otcsesztvo), mun-
kahelye, beosztása, valamint, hogy mi-
lyen munka elvégzése céljából történik 
az utaztatás (közös kísérletek, progra-
mok kidolgozása, kozmikus objektu-
mok felbocsátásánál történô részvétel, 
stb.). A küldô ország képviselôire vonat-
kozó ilyen felhatalmazásokat a közös 
munkák megkezdése elôtt legalább 30 
nappal, értekezletek esetében pedig leg-
alább 15 nappal az értekezlet megkez-
dése elôtt meg kell küldeni a fogadó or-
szágnak. Valamennyi kiküldött felha-
talmazásához 2 db 4,5x6 cm méretû, a 
küldô ország által hitelesített fényképet 
kell csatolni.”
Az 5. pont foglalkozott a tudományos 

kutatómunka során keletkezô feljegy-
zések titokvédelmével. Erre vonatko-
zóan így szólt a rendelkezés: „A részt 
vevô országok képviselôi minden szi-
gorúan titkos és titkos jellegû feljegyzé-
süket külön erre a célra rendszeresített, 
»szigorúan titkos« vagy »titkos« jelzés-
sel ellátott jegyzetbe vagy munkafüzetbe 
írják. E jegyzeteket és munkafüzeteket 
a fogadó ország intézményeinek és szer-
vezeteinek titkos ügykezeléssel foglalko-
zó szolgálatai tartják nyilván és bocsát-
ják a résztvevôk rendelkezésére.”
És így tovább, a rendelkezés összesen 
tizenkét pontban szabályozta a titkos 
ûrkutatást. Megtiltotta például, hogy 
a tagállamok engedély nélkül közle-
ményekben számoljanak be eredmé-
nyeikrôl, és a rendelkezések meg-
szegôi számára büntetôeljárásokat is 
kilátásba helyezett. 
Bár a magyar ûrkutatásnak és az In-

terkozmosz szervezetnek voltak nyílt, 
nem titkos fórumai, ahol a propa-
ganda a világûr békés felhasználásá-
ról szólt, ma már kétségtelen, hogy 
a „békés” tudományos kutatómunka 
mögött valójában a nagyhatalmak kö-
zött folyó háborús készülôdés rejlett. 
A hidegháborúban a nagyhatalmak 
egy globális atomháború megvívásá-
ra készültek. A tudományos kutatá-
sokat (az ûrkutatást is) – a történe-
lemben nem elôször – azok eredmé-
nyeit felhasználó katonai alkalmazás 
generálta. Nem nehéz belátni, ha va-
lóban a világûr békés felhasználásá-
ról lett volna szó, akkor nem kellett 
volna titkos kormányhatározatokat 
hozni. 
Tudható, hogy ma is rendszere-
sen indulnak titkos katonai misszi-
ók a világûrbe, és feszített tempó-
ban ma is folyik a nagyhatalmak tit-
kos ûrtevékenysége a totális és globá-
lis prioritások megszerzéséért. 
Például az amerikai X–37B ûr re pü-
lô gép jelenleg a legfejlettebb ismert 
ûrtechnológiát képviseli. Képes akár 
15 hónapos ûrbevetésre is, pályáját 
repülés közben változtatni tudja, il-
letôleg autonóm módon bárhol le 
tud szállni. Két példányának rend-
szerbe állítását követôen számos kül-

Az ûrversenyben való részvétel az is-
mert legmagasabb tudományos szín-
vonalat jelenti, itt azonnal érvényesül 
„aki kimarad az lemarad” elv. 
Új jelenség a nemzeti kormányok el-
lenôrzése felett álló multinacioná-
lis, „civil” szervezôdések, az úgyne-
vezett „befektetôk” bekapcsolódása 
és részvétele az ûrversenyben. Pédá-
ul a PayPal egyik vezetôjeként ismert 
Elon Musk alapította SpaceX (Space 
Exploration Technologies) egy a ka-
liforniai Hawthorne-ben található 
ûrkutatási vállalat. A cég a Falkon tí-

pusú rakétákat, valamint a Dragon 
ûrhajót fejlesztette ki. Ez az elsô ma-
gáncég által épített ûrhajó, amely a 
Nemzetközi Ûrállomáshoz (ISS) is 
csatlakozott. Terveik között szerepel 
egy ember nélküli küldetés a Marsra. 
A Dragon Falcon Heavy rakéta pedig 
képes lesz embert szállító ûrhajót 
küldeni Hold körüli vagy akár módo-
sított Dragon ûrhajót Mars-pályára. 
A kaliforniai céget hamarosan újabb 
magáncég is követte, és az Orbi-
tal Sciences vállalat Cygnus nevû 
ûrkapszulája már meg is tette elsô 
próbaútját az ISS-hez. Sok más cég 
– többek között a Blue Origin, a  
Sierra Nevada és a Boeing – is fej-
leszti saját, emberek szállítására is al-
kalmas ûrhajóját.
Tehát amíg kezdetben az ûrkutatást 
a katonai alkalmazás mozgatta, vagy-
is az ûrhajósok és a különbözô szak-
emberek katonák voltak, akik harci 
feladatot hajtottak végre, addig ma-
napság, úgy tûnik, az ûrversenyben 
a nemzetek felett álló gazdasági érdek-
csoportok is helyet követelnek. A hi-

degháborúban megfogalmazódott új 
elvet, vagyis, „aki uralja a világûrt, az 
uralja a világot is” aggasztó módon 
egyre inkább a civil multinacionális 
cégek is magukénak vallják. 
A szinte korlátlan erôforrások birto-
kában az ûrkutatás olyan soha nem 
látott tempójú fejlôdésen megy nap-
jainkban keresztül, amely a hatalmi 
státusok megszerzésén túl nem kevés 
tudományos érvényû eredményt is 
hoz. A katonai és gazdasági hatalom 
megszerzésének érdekében folyta-
tott globális ûrrepülési és -aktivitá-
si kényszer generálja s finanszírozza 
napjainkban az ûrkutatást. Biztosak 
lehetünk abban, hogy ma is megszü-
letnek az ûrkutatás titkos dokumen-
tumai, és csak idô kérdése, mikor is-
merhetjük meg ôket. ■

(A következô részben visszatérünk a 
hidegháború éveihez, és a magyar re-
pülôorvosok, illetôleg a polgári és ka-
tonai tudományos kutatóintézmények 
és egyetemi tanszékek titkos kutatá-
sokban való részvételét ismertetjük.)

A kínai Tienkung–1 (Mennyei 
Palota) ûrállomásra dokkoló 
Szencsou–9 ûrhajó háromfôs 
személyzetének ténykedését  
az amerikai X–37B jelû titkos 
katonai ûrhajó közelfelderítésben 
figyelte

A Dragon csatlakozása  
a Nemzetközi Ûrállomáshoz

Már a Cygnus nevû ûrhajó is 
csatlakozott a Nemzetközi 
Ûrállomáshoz

X–37B jelû titkos amerikai 
ûrrepülôgép vontatása


