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nyos munkaterveiket. A különbözô 
szakágakat szekciókba sorolták: a IX. 
volt a repülô- és ûrorvosi szekció, a 
szocialista országok ennek keretében 
végezték ûrélettani és orvosbiológiai 
kutatómunkájukat. 1957-tôl kezdve 
évente találkoztak (gyakran többször 
is), és beszámoltak tudományos ku-
tatómunkájukról. Ezeket a találkozó-
kat a hivatalos dokumentumok sze-
rint hol kongresszusnak, konferen-
ciának vagy szimpóziumnak, hol 
pedig munkaértekezletnek nevezték. 
Minden évben más és más ország 
rendezte meg a találkozókat, így hét-
évente Magyarország is sorra került. 
Ezeken a konferenciákon tudomá-
nyos referátumok, elôadások és posz-
terbemutatók szerepeltek a program-
ban. Az egyhetes munkaértekezlet 
záródokumentum elfogadásával vég-
zôdött. Ez tartalmazta az elvégzett 
munkát és meghatározta a következô 
év feladatait. Minden tagállamnak 
joga volt kutatási témáját az úgyne-

A közvélemény a magyar 
ûrtevékenységet általában a 
magyar ûrhajós ûrrepülésére, 

illetôleg néhány kozmikus fizikai, 
kozmikus meteorológiai, ûrtávközlési 
és erôforrás-kutatási teljesítmény-
re korlátozhatta. Mindeddig nem 
kaphatott nyilvánosságot, hogy az 
ûrélettani, a repülô- és ûrorvosi tu-
dományok terén olyan nemzetközi-
leg is elismert széles körû alap-, illet-
ve alkalmazott kutatások folytak Ma-
gyarországon, amelyek hozzájárultak 
az ember ûrrepülésének elôkészítésé-
hez, az ûrrepülések kedvezôtlen élet-
tani hatásainak megismeréséhez és a 
magyar ûrhajós ûrrepülésének tudo-
mányos megalapozásához. A repülô- 

és ûrorvosi kutatások párhuzamosan 
folytak a nyílt és a titkos fórumokon.
A hidegháború éveiben az ellensé-
ges nagyhatalmak ûrversenyében, a 
NATO és a Varsói Szerzôdés koalíci-
ós hadseregei egyaránt titkos orvos-
biológiai kutatásokat végeztek, emi-
att tevékenységük a közvélemény 
számára csak az utóbbi években kap-
hatott nyilvánosságot. Amerikának is 
és a Szovjetuniónak is szüksége volt a 
megszállt, illetôleg a koalíciós orszá-
gok tudományára, és fel is használta 
azokat.
A VSZ-tagállamok egészségügyi szol-
gálatfônökei idôrôl idôre koordináci-
ós értekezleteket tartottak. Itt vitatták 
meg és fogadták el ötéves tudomá-

vezett témakatalógusba felvetetni, és 
bármelyik országot vagy országokat 
fel is kérhette az együttmûködésre, 
de a témához egy tagállam felkérés 
nélkül is csatlakozhatott. A javasla-
tot tevô tagállam lett a kutatási téma 
felelôse és koordinátora. A témaka-
talógus és a munkatervek elfogadá-
sa után évente beszámolók készültek, 
a három- és ötéves munkatervek le-
zárása után pedig összefoglaló jelen-
tés készült. A rendszer jól mûködött, 
lehetôvé tette, hogy a kutatóorvosok 
témájukban széles körû személyes is-
meretségre tegyenek szert, és ez biz-
tosította a gyors információáram-
lást is, minden tagállam elsô kézbôl 
értesülhetett a legfrissebb tudomá-
nyos eredményekrôl. A tagországok-
nak érdeke volt mind témafelelôsnek, 
mind csatlakozónak lenni, mert ezek 
alapján módja nyílt a kétoldalú kap-
csolatok felvételére is. A VSZ repülô- 
és ûrorvosai rendszeresen látogatták 
egymás intézeteit, a helyszínen tájé-
kozódhattak a VSZ repülô-egészség-
ügyi szolgálatainak felszereltségérôl, 
szakmai színvonaláról, vizsgálati me-
todikájáról és legújabb kísérleti ered-
ményeirôl. 
A repülô- és ûrorvosok körében kol-
legiális szellem uralkodott, a katona-

politikai szempontok nem voltak ér-
zékelhetôk. A szovjet szakemberek 
annak ellenére, hogy nagyságrendileg 
nagyobb szervezet képviselôi voltak, 
nem éreztették hatalmi fölényüket, a 
szakmai eredményeiket megosztot-
ták, és elismerôen vették a többi tag-
ország tudományos sikereit. A Szov-
jetunió totális képviseletet valósított 
meg, minden témában, minden rész-
letkérdésben saját szakembert, fe-
lelôst állított, míg a többi tagállam a 

szerényebb lehetôségei szerint csak 
az általa mûvelt tudományos témák-
ban tudta kutatóit megnevezni. A 
kölcsönös érdek kifejezôdését mutat-
ta, hogy a munkatervek és a beszá-
molók mindig idôben elkészültek, és 
kiosztották ôket, a tudományos szim-
póziumokon elhangzott elôadások 
és poszterek azonnal hozzáférhetôk 
voltak, és fontos volt az is, hogy a 
munkaértekezleteket a magas szak-
mai színvonal jellemezte. A titkosí-
tás némileg nehezítette a kutatók te-
vékenységét, illetôleg az információk 
áramlását, a VSZ katonai szervezetei 
azonban – mivel hozzá voltak szok-
va a titkos ügyvitelhez – eredménye-

sen tudták segíteni a civil kutatóhe-
lyek tevékenységét.
A magyar ûrkutatás nyílt fórumaként 
elôször a Társadalom és Természet-
tudományos Ismeretterjesztô Tár-
sulat Csillagászati és Matematikai 
Szakosztályának munkabizottsága-
ként 1956. május 26-án alakult meg 
az Asztronautikai Bizottság. Alapító 
tagjai között ott találjuk az ekkor már 
az ûrkutatásban dolgozó repülô- és 
ûrorvosokat is. 

Az 1950-es években elindultak az 
ûrrepülésben fontos – az izomszö-
vetek mûködésével kapcsolatos – 
alapkísérletek a debreceni Életta-
ni és Kórélettani Intézetben. Az 
Acta Physiologica és a Magyar Élet-
tani Társaság közölte az izmok 
mûködésével kapcsolatos magyar kí-
sérleteket. 
Ezekben az években a nagyhatalmak 
állatkísérletes ûrrepüléseken tanul-
mányozták, vajon képes-e az embe-
ri szervezet az ûrrepülés kedvezôt-
len élettani hatásait elviselni. Túlél-
hetô-e az ûrutazás? Az Egyesült Álla-
mokban ûrmajmok repültek elôször 
1948-ban német V2-es rakétákon Új-
Mexikóban. A Szovjetunióban pedig 
az ûrkutyák kísérleti ûrrepülései 
1951 és 1960 között az úgynevezett 
geofizikai rakétákon (valójában harci 
rakéták fejrészében elhelyezett kap-
szulákban) zajlottak. A Debreceni 
Orvostudományi Egyetem (DOTE) 
izomélettani kísérletei már a kezdet 

A nagyhatalmak jaltai megállapodása alapján Magyarország 
a Szovjetunió oldalán vett részt az ûrkutatásban, míg a 
háborúban nyugatra került, valamint a késôbb oda távozott 
magyar kutatók az Egyesült Államokban dolgoztak a világûr 
meghódításáért.

SZIGORÚAN NYILVÁNOS
■ REMES PÉTER

Az ûrkutatás titkos dokumentumai – 2. rész

1965-ben a VSZ varsói Repülô- és 
Ûrorvosi Konferenciáján 
bemutatták a lengyel centrifugát

A Csillagváros Gagarin-érmét az 
ûrorvosi munkáért kitüntetésként 
adományozták

Dr. Echter Tibor orvos ezredes, az 
Országos Légvédelmi 
Parancsnokság fôorvosa 1969-ben 
Várnában, a VSZ Repülô- és 
Ûrorvosi Konferenciáján beszámolt 
a magyar tudományos kutatások 
eredményeirôl



62 aranysas 2014. február 2014. február aranysas 63

ûrkutatással egy idôben került ér-
deklôdési körébe az izom sokfélesé-
gének (polimorfizmusának), alkal-
mazkodóképességének (adaptáció-
jának), illetve szabályozásának ta-
nulmányozása. Kísérleteiben az 
ûrrepülésen részt vett kísérleti ál-
latok izomszöveteit dolgozta fel és 
hasonlította össze a hasonló körül-
mények között tartott, de nem re-
pült állatok izomszöveteivel. Az In-
terkozmosz orvosbiológiai munka-
csoportjának aktív tagjaként számos 
nemzetközi kongresszuson tartott 
elôadást, eredményei hozzájárultak a 
tartós ûrrepülés kedvezôtlen életta-
ni sajátosságainak megismeréséhez. 

Dr. Dux László, a SZOTE Biokémi-
ai Intézetének tanszékvezetô egyete-
mi tanára, az egyetem oktatási rek-
torhelyettese, 2012-ig felsôoktatá-
sért felelôs helyettes államtitkár foly-
tatta elôdjének, dr. Guba Ferencnek 
a magyar ûrkutatásban vállalt mun-
káját. Az izom kalciumtranszportá-

sin és actin) antigén tulajdonságait 
tanulmányozta. Az ûrrepülésen részt 
vett patkányok izmainak és csontjai-
nak elváltozásait és a földi körülmé-
nyekhez való újbóli alkalmazkodását 
(readaptatióját), valamint a csontrit-
kulás (osteoporosis) gyógyszeres ke-
zelését vizsgálta. Izomsorvadást ho-
zott létre kísérleti állatokon különfé-
le módszerekkel, és tanulmányozta, 
hogy milyen károsodások maradan-
dók, és melyek azok, amelyek csak át-
menetiek. Dr. Guba Ferenc, a SZOTE 
Biokémiai Intézetének tanszékvezetô 
egyetemi tanára, az orvoskar dékán-
ja, késôbb az egyetem tudományos 
rektorhelyettese, elévülhetetlen ér-

demeket szerzett az izom-bioké-
miai kutatások területén. Kutatásai-
nak jelentôsebb eredménye a Guba– 
Straub-oldat, valamint az izom 
citoszkeletális rendszerének addig 
ismeretlen fehérjéje, a fibrillin le-
írása volt. Nemzetközi izom-bioké-
miai konferenciákat szervezett, az 

idegmûködés és az idegi-hormoná-
lis (neuroendokrin) szabályozás élet-
tanának világhírû kutatóprofesszora 
volt. Nemzetközileg is az elsôk között 
mutatta ki az idegszövetekben az ad-
renalint, és felfedezett egy gátló hatá-
sú idegi faktort. A 60-as évektôl vett 
részt a magyar ûrkutatásban. 
Dr. Gáti Tibor, a Semmelweis Or-
vostudományi Egyetem (SOTE) 
Kórélettani Intézetének egyetemi ta-
nára, késôbb a Haynal Imre Egész-
ségtudományi Egyetem kórélettani 
tanszékének igazgatója volt. A gaszt-
roenterológia területén már az 50-es 
évek végétôl publikálta tudomá-
nyos tevékenységét. Kísérletes gyo-
morfekéllyel foglalkozó laboratóriu-
mot és munkacsoportot alakított ki, 
mely szerves része volt a hazai kísér-
letes repülô- és ûrorvos-tudományi 
kutatásoknak. Dr. Obál Ferenc, a 
SZOTE Élettani Intézetének tan-
székvezetô egyetemi tanára többek 
közt a fertôzô betegségek kóréletta-
nával, a bélboholymûködéssel és bél-
felszívódással, a lép élettanával, az 
agymûködéssel és nyirokkeringéssel, 
a hôszabályozással és az alvással fog-
lalkozott. A 70-es évektôl vett részt az 
ûrkutatásban. Ôt dr. Benedek György 
tanszékvezetô egyetemi tanár követte 
a SZOTE Élettani Intézetének igaz-
gatójaként. Többek között a fájda-
lomcsillapítás idegélettani (neurofi-
ziológiai) és gyógyszertani (farma-
kológiai) kérdéseivel, a látórendszer 
vizsgálatával, az érzékszervi (szenzo-
ros) információ párhuzamos feldol-
gozásának mechanizmusával foglal-
kozott. Az Interkozmosz-kutatások-
ban a bioritmus alvás-ébrenlét álla-
potban bekövetkezô változásaira vo-
natkozó kutatásokat vezette. 

Dr. Szilágyi Tibor a DOTE Kórélet-
tani Intézetének egyetemi tanára 
volt. Az ûrkutatásban fontos szerepet 
játszó kísérleteivel kapcsolatos köz-
leményei már az 50-es évektôl kezd-
ve megjelentek, a véralvadásban és 
az izommûködésben fontos szere-
pet játszó fehérjék (fibrinogen, myo-

alapkutatásokban vett részt. Dr. Vizi 
E. Szilveszter akadémikus, a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) Kí-
sérleti Orvostudományi Kutatóinté-
zetének fôigazgatója, késôbb a MTA 
elnöke a központi és perifériás ideg-
rendszer ingerületátvitelének ku-
tatójaként szerzett nemzetközi hír-
nevet. Az Interkozmosz-kutatások-
ban az oxigénéhség (hypoxia) ha-
tását tanulmányozta az idegrend-
szer mûködésében alapvetô szerepet 
játszó ingerületátviteli folyamatok-
ra. Dr. Lissák Kálmán akadémikus, a 
Pécsi Tudományegyetem Élettani In-
tézetének tanszékvezetô egyetemi ta-
nára, a Magyar Élettani Társaság fô-
titkára, majd elnöke a magasabb 

ziológus volt, behatóan vizsgálta a 
központi, illetve a környéki idegrend-
szer és az immunitás viszonyának 
természetét, az izomfehérjék (aktin, 
miozin) és a nyálelválasztás immu-
nológiai jelentôségét (antigenitását) 
és élettani szerepét. Az izomfehérjék 
vizsgálatával a magyar állatkísérletes 
ûrkutatást alapozta meg. Követôi a 
súlytalanság kedvezôtlen élettani ha-
tásait vizsgáló izomsorvadásos (atro-
fiás) ûrkísérletekkel az orvosbiológiai 
kutatások területén jelentôs nemzet-
közi eredményeket értek el. Dr. Pálos 
Ádám László akadémikus, az Orvos-
továbbképzô Intézet I. Számú Bel-
gyógyászati Klinikájának tanszékve-

zetô egyetemi tanára, az intézet tu-
dományos igazgatóhelyettese, késôbb 
tudományos rektorhelyettese 1967-
tôl vett részt az Asztro nautikai Bizott-
ság ûrorvostani munkájában. Késôbb 
a KASZ Ûrorvosi és Ûrbiológiai 
Munkabizottságának volt a legen-
dás alakja, számos rendezvényen vál-
lalt aktív szerepet. Tudományos tevé-
kenysége alapján a magyarországi he-
matológiai kutatások jelentôs alak-
ja volt, számottevô eredményeket ért 
el a véralvadás folyamatának feltárá-
sa, valamint a trombózis és az embó-
lia kóroktana és belgyógyászati ke-
zelése terén. A hypoxia és hyperoxia 
élettani folyamatokra kifejtett hatásá-
nak tanulmányozásával az ûrélettani 

kezdetén hozzájárultak ezekhez az 
ember ûrrepülését megalapozó kuta-
tásokhoz.
A repülôorvosok ott bábáskodtak a 
Központi Asztronautikai Szakosztály 
(KASZ) megalakulásakor is. 1959. 
december 10-én a Mûszaki és Ter-
mészettudományi Egyesületek Szö-
vetsége Központi Asztronautikai 
Szakosztályának (Hungarian Astro-
nautical Society) alakuló ülésén dr. 
Lukács Sándor orvos alezredest az 
orvosi szekció elnökévé választották, 
dr. Halm Tibor orvos ezredes pedig 
a vezetôség tagja lett. A repülôorvo-
sok rendszeresen tartottak a nyílt fó-
rumokon az ûrkutatással kapcsolatos 

elôadásokat, és publikáltak a KASZ, 
valamint az élettudományok különfé-
le kiadványaiban.
Az 1960-as évektôl kezdve a magyar 
orvostudomány kiemelkedô alak-
jai, akadémikusok, egyetemi taná-
rok a szegedi, pécsi, debreceni és bu-
dapesti orvostudományi egyetem-
rôl, valamint az akadémiai intézetek-
bôl – felismerve az ûrkutatás távlatait 
– eddigi tudományos kutatómunká-
juk eredményeit felhasználva és foly-
tatva bekapcsolódtak az orvosbioló-
giai ûrkutatásba. Dr. Kesztyûs Lóránd 
akadémikus, a DOTE Kórélettani 
Intézetének igazgatója, az orvoskar 
dékánja, késôbb az egyetem rektora, 
1966-tól az Ûrkutatási Kormánybi-
zottság, 1967-tôl pedig az Ûrkutatási 
Bizottság tagjaként tevékenykedett. 
Elsôsorban immunológus és patofi-

Dr. Remes Péter orvos százados 
(késôbb ezredes) 
ûrkutyakísérleteket végez a Pavlov 
Intézetben

A kecskeméti ROVKI állatházában 
évente 3000 kísérleti állatot 
tenyésztettek, és használtak fel. 
Voltak olyan kísérleti periódusok, 
amikor egy idôben 300 állaton 
folytak a vizsgálatok

1964-ben Kecskemétre költözött a 
Repülôorvosi Vizsgáló és 

Kutatóintézet (ROVKI). Magassági 
vizsgálat látható a kecskeméti 

barokamrában 1964-ben

Így néz ki egy korabeli titkosított 
repülôorvosi dokumentum. A 
példaképpen bemutatott orosz 
nyelvû dokumentumban a 2.6. 
számú tudományos kutatómunka-
beszámoló jelentése olvasható. A 
kutatók azt vizsgálták, hogy az 
évenként elvégzett szubmaximális 
és maximális kerékpár-
ergometriás terhelés jelzi-e elôre 
a pilóták szívbetegségeinek 
kialakulását. A kutatómunka 
részfeladata volt a pilóták 
zsíranyagcseréjének 
(lipidanyagcsere) vizsgálata is. A 
nemzetközi kutatómunka a IX. 
repülôorvosi szekcióban zajlott. A 
koordinátor a Szovjetunió volt, 
együttmûködôként pedig 
Magyarország és Csehszlovákia 
szerepelt ebben a vizsgálatban
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ra vonatkozó „Alapvetô Rendelke-
zéseket”. Ezek a jogszabályok meg-
hozatalukkor titkosak voltak, ennél-
fogva soha nem hirdették ki ôket, 
mégis jogerôsnek számítottak. A tit-
kos kormányhatározatok száma min-
dig 3-assal kezdôdött, ezért ezeket 
a köznyelv a „háromezres határoza-
toknak” becézte (egyébként ez ma is 
így van). 1966-ban megalakult a ma-
gyar ûrtevékenységet koordináló és 
irányító Ûrkutatási Kormánybizott-
ság (ÛKB 3015/1966. sz. kormány-
határozat). 1967-ben a kormány 

Ûrkutatással Kapcsolatos Állandó 
Bizottságává alakult át (Ûrkutatási 
Bizottság 3194/1967. sz. kormány-
határozat). Ennek Ûrbiológiai és 
Ûrorvosi Állandó Munkabizottságá-
ban (késôbb orvosbiológiai szakbi-
zottságában) dolgoztak a hazai kuta-
tóintézetek is. Széles körû ûrkutatási 
tevékenység alakult ki Magyarorszá-
gon. Volt olyan idôszak, amikor a hi-
vatalos dokumentumok adatai sze-
rint harminc magyar kutatóintézet-
ben 249 magyar ûrkutatót tartottak 
nyilván. Ezeket az egykor titkos doku-
mentumokat azért fontos nyilvánosság-
ra hozni, mert ezek hitelesen cáfolják 
egyes – magukat ûrkutatási szakember-
nek tartó – „tudományos” szerzôk téve-
déseit, esetenként hamis állításait.
A terveknek megfelelôen a magyar 
repülôorvosok 1966-ban Budapes-
ten kezdôdô és Kecskeméten folyta-
tódó, a hajózótáplálkozással kapcso-

ló rendszerének adaptációját vizsgál-
ta, és a társintézetek közös izomdy-
strophia-kutatási programját koordi-
nálta. 
Dr. Karmos György, a MTA Pszicho-
lógiai Kutatóintézetének igazgató-
ja, késôbb a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem tanára világviszonylat-
ban is elsôk között kezdte el azokat 
a vizsgálatokat, melyekben az úgy-
nevezett kiváltott potenciáltechnikát 
használta fel a motivációs és tanulási 
folyamatok elemzésére. Egyik úttörô-
je volt hazánkban a számítástechnika 

elektrofiziológiai kutatások terén tör-
ténô alkalmazásának. Állatkísérletes 
modelleket használt a érzékelési, ész-
lelési (percepciós) folyamatok ideg-
rendszeri mechanizmusainak feltárá-
sára. Kísérletekben modellezte, illet-
ve elemezte az információfeldolgo-
zás folyamatainak mechanizmusait. 
Ûrkutatói tevékenységét az Interkoz-
mosz orvosbiológiai szakbizottságá-
ban kezdte, rendszeres résztvevôje, 
témafelelôse és elôadója volt az In-
terkozmosz-kongresszusoknak. Meg-
alakulásától kezdve tagja a Magyar 
Ûrkutatási Tudományos Tanácsnak.
Eközben a szocialista országok titkos 
repülô- és ûrorvosi tevékenységének a 
VSZ tagállamainak évente megtartott 
zártkörû konferenciái adtak fórumot, 
ahol a tudományos kutatásaik ered-
ményeirôl számoltak be. 1960-ban  

például Jeszenikben tartották ezt a 
konferenciát. 
1964-ben a KASZ vezetôsége elhatá-
rozta, hogy a bioasztronautikai kuta-
tások koordinálására munkabizottsá-
got hoz létre. 1965-ben meg is ala-
kult a Bioasztronautikai Munkabi-
zottság, melynek irányítására 1966-
ban dr. Echter Tibor orvos alezredest 
kérték fel. 
1965-ban a magyar ûrkutatók en-
gedélyt kaptak, hogy részt vegyenek 
a „nyugati” nemzetközi ûrkutatási 
szervezetek munkájában is. A 

COSPAR- (Committee on Space 
Research: a Tudományos Egyesüle-
tek Nemzetközi Tanácsa keretében 
szervezett Nemzetközi Ûrkutatási 
Bizottság) és az IAF- (International 
Astronautical Federation: Nemzet-
közi Asztronautikai Szövetség) tag-
ság lehetôséget biztosított, hogy a 
magyar repülô- és ûrorvosok is fel-
vegyék a kapcsolatot nyugati kollégá-
ikkal, és bekapcsolódjanak az egye-
temes ûrkutatásba. 1965-tôl kezd-
ve a kecskeméti Repülôorvosi Vizs-
gáló és Kutató Intézet (ROVKI) vált 
a hazai repülô- és ûrorvosi kutatások 
bázisintézményévé, és fogta össze az 
ûrkutatás terén az akadémiai kutató-
intézetek és egyetemi tanszékek nyílt 
és titkos ûrkutatási tudományos ku-
tatómunkáját is. 
1965-ben a szocialista országok csat-
lakoztak a Szovjetunió által kezde-
ményezett Interkozmosz-program-
hoz. A tudományos kutatómun-
ka egy részének titkossága az Inter-
kozmosz-programra is vonatkozott. 
Amint a cikksorozat elôzô részében 
már utaltunk rá, egy kormányhatá-
rozat melléklete rendelte el ezeket a 
titkos és szigorúan titkos kutatások-

latosan nemzetközi VSZ-konferen-
ciát rendeztek. Ebben az évben Kö-
nigsbrückben is összegyûltek a VSZ 
repülô- és ûrorvosai, ekkor a hajózók 
kifáradása, a magasvérnyomás-reak-
ciók szerepe a repülôalkalmasság el-
bírálásában, a jelöltek kiválogatásá-
nak problémái és a pilóták neurózisa 
szerepelt a VII. Repülôorvosi Konfe-
rencia napirendjén. 
1967 nyarán Moszkvában a VIII. Re-
pülôorvosi Konferencia az analizá-
torok repülés közbeni mûködésével, 
élettani és kórélettani vonatkozásai-
val foglalkozott. Nagyon fontos kér-
dés volt ez akkoriban, mert a repülés 
rohamos technikai fejlôdésével olyan 

repülôgépek jelentek 
meg, amelyek kiszol-
gálása már elér-
te, a repülés egyes 
szakaszain pedig 
meg is haladta 
az emberi telje-
sítôképesség ha-
tárát. A szemé-
lyi hibából bekö-
vetkezett kataszt-
rófák okainak ki-
vizsgálása arra utalt, 
hogy a pilóta vált az 
ember-gép rendszer gyen-

ge láncszemévé. Meg kellett határoz-
ni például az emberi érzékszervek 
élettani teljesítôképességének határa-
it. Elhatározták, hogy közösen kidol-
goznak egy egységes repülôorvosi ké-
zikönyvet, amelyet a következô kon-
ferencián vitatnak meg.
1967-ben élénk nemzetközi együtt-
mûködés alakult ki. Az egyes tagál-
lamok repülôorvosi kutatómunkájuk 
eredményeit kölcsönösen kicserél-
ték egymással. Lengyelország 6, Ma-
gyarország 6, a Német Demokratikus 
Köztársaság 1, Csehszlovákia 10, Ro-
mánia 8, a Szovjetunió pedig 8 tudo-
mányos munkát adott át. A magyar 
repülôorvosok a légierô és a honi lég-
védelem megóvásával foglalkoztak 
egy lehetséges atomháború esetén. 
Ezenkívül a repülôalkalmasság elbí-
rálásának elvei és vizsgálati módsze-
rei, a startorvosi pszichológiai és fi-
zikai vizsgálatok, a mérnök-mûszaki 
állomány kiválogatásának elvei szere-
peltek a kutatási témák között.   
1967. október 6-án és 7-én nyílt tu-
dományos ülésszakot rendezett a 
KASZ, itt dr. Echter Tibor orvos al-
ezredes a Biológiai ûrkutatások tör-
ténete és kérdései címmel tartott elô-
adást. 1968. január 12-én tartott ve-
zetôségi ülésen Érdi Krausz György 
bejelentette az Ûrélettani-biológiai 
Munkabizottság megalakulását.
1968. június 24–28. között a re-
pülôorvosi szakosztály Kecskemé-
ten megrendezte a Varsói Szerzô-
dés tagállamainak IX. Repülôor-
vosi Konferenciáját. Magyar rész-
rôl több elô adás hangzott el. A kü-
lönbözô klinikai és pszichofiziológiai 
vizsgálati metodikák, élettani telje-

sítmény-, startvizsgálatok, a 
repülômérnök-mûszaki 

szakemberek kiválo-
gatása, a repülôese-

mények pszicholó-
giai hatása, a sze-
mélyiség-, az in-
telligenciavizsgá-
latok, a repülés 
közbeni életta-
ni paraméterek 
rögzítése céljából 

végzett telemetri-
ás vizsgálatok Me-

dicor mûszerekkel, a 
táplálkozási és repülési 

tényezôk hatásának vizs-

gálata, az ér- és szívkárosító diéta ha-
tása kísérleti állatoknál, a zaj és vib-
ráció hatása a vérnyomásra és a gyo-
mornedv-elválasztásra kísérleti álla-
toknál, a repülôesemények pszichés 
okainak feltárása és a személyi té-
nyezôk szerepe a repülôesemények 
létrejöttében, valamint a repülôhajó-
zói alkalmasság elbírálásának kérdé-
sei szerepeltek a konferencián. 
1969-ben Várna látta vendégül a Re-
pülôorvosi Konferenciát, ahol a ma-
gyar kutatók beszámoltak kísérletes 
munkájuk eredményeirôl. 
Az Országos Frédéric Joliot-Curie 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutató Intézetben az 1970-es évek-
ben megindultak a sugárbiológiai ku-
tatások.
1971. május 5-én és 6-án a Szovjet 
ûrkutatás napjai rendezvénysoroza-
ton és annak megszervezésében is dr. 
Echter Tibor orvos ezredes tevékeny 
részt vállalt. Ember a világûrben cím-
mel elôadást is tartott.
1971. december 8-án tartották a re-
pülôorvosi szakosztály éves beszámo-
ló ülését, amelyen az 1970–71. évi 
orvosbiológiai kutatásokról számol-
tak be. Laboratóriumi vizsgálóeljá-
rások kidolgozása a pilóták érelme-
szesedésének kimutatására, komplex 
vizsgáló módszerek a szív- és érrend-
szer zavarainak korai kimutatására, 
elektrofiziológiai vizsgáló módszerek 
a szív koszorúér-elmeszesedésének 
korai kimutatására, az oxigénellátott-
ság hatása az érelemeszesedés kifejlô-
désére, szénhidrát- és zsírterhelés ha-
tása a kedvezôtlen zsíranyagcseréjû 
hajózók vércukor- és vérzsír- (li pid-)  
értékeire, repülési tényezôk hatása a 
gyomor és bél mûködésére, az oxi-
généhség hatása a szérumfehérjékre 
és a lipoidfrakciókra, újabb labora-
tóriumi vizsgálóeljárások kidolgozá-
sa a hajózók alkalmassági vizsgálatá-
ban, komplex módszerek alkalmazá-
sa a hajózók szív- és légzô-rendsze-
rének vizsgálatában voltak a kutatá-
si témák. ■

A következô részben a Spirál fedônevû 
programról, az ûrorvosi kiképzésrôl és 
az 1974-es moszkvai VSZ repülô- és 
ûrorvosi munkaértekezleten elhangzot-
tak alapján a magyar ûrrepülésre tör-
ténô felkészülésrôl lesz szó.

Balról jobbra: dr. Gelencsér Ferenc 
orvos százados (késôbb ezredes), 
dr. Bodó György orvos alezredes 
(késôbb ezredes), dr. Vadász Gyula 
orvos alezredes, dr. Sándor László 
orvos alezredes (késôbb ezredes) 
és dr. Echter Tibor orvos ezredes a 
várnai konferencián

Dr. Tyrnauer János repülôorvos és 
dr. Halm Tibor orvos alezredes 
1966-ban a kecskeméti Repülô- és 
Ûrorvosi Konferencián a 
tudományos elôadások 
elnökségében

A VSZ egészségügyi 
szolgálatfônökök Magyarországon 
megrendezett XV. ülésének 
hivatalos emblémája

Az Interkozmosz Kozmikus 
Biológiai és Ûrorvosi Állandó 
Munkacsoportja XVI. ülésének 
hivatalos emblémája


