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Ûrhajóscsoportjai voltak a légierô-
nek, a Szovjetunió Tudományos Aka-
démiájának, az Enyergia nevû Koz-
mikus Rakétaegyesülésnek, az Or-
vosbiológiai Problémák Intézetének, 
a repülôkísérleti intézeteknek és még 
sok másnak is. A fôhatóságok a kü-
lönféle ûrhajós csoportjaikat saját ér-
dekeik szerint egymástól függetlenül 
szabadon alakíthatták ki. Azonnal 
szembekerültek azonban egymással, 
amint egy konkrét ûrmisszióba tör-
ténô személyzet kijelölésérôl volt szó. 
A korabeli dokumentumok szerint 
a légierô és a civilszervezetek képvi-
selôi késhegyre menô harcot vívtak 
egymással az adott helyekért. Errôl 
késôbb még részletesen is szó lesz a 
magyar személyzet kinevezése körüli 
viták ismertetésénél.
A Spirál csoportot azért hozták 
létre, hogy az ûrrepülôgépekkel (el-
fogó vadász, csapásmérô, felderítô 
ûrrepülôgépekkel) ellenséges légi és 

A csoportot kezdetben csak né-
hány ûrhajós alkotta, a létszám 
folyamatosan változott. G. Sz. 

Tyitov ûrhajós-pilóta ezredes, A. P. 
Kuklin berepülô-ûrhajós alezredes, V. 
G. Lazarev ûrhajós-pilóta alezredes, 
A. V. Filpcsenko ûrhajós-pilóta alez-
redes, V. A. Satalov ûrhajós-pilóta al-
ezredes, G. T. Beregovoj ûrhajós-
pilóta ezredes kezdték meg a kikép-
zésüket. A megnevezésekhez tudni 
kell, hogy a Szovjetunióban többféle 
ûrhajós-képesítés és -beosztás létezett. 
A hivatásos katonai ûrhajósok mel-

lett civil ûrhajósok is voltak. A szovjet 
ûrhajósjelölteket alapkiképzésük után 
nevezték ûrhajósnak. Megkapták a 
berepülô- vagy a kutató-ûrhajós képe-
sítést. A berepülô-ûrhajós volt a ma-
gasabb képesítés, ôt lehetett kinevezni 
parancsnoknak és fedélzeti mérnök-
nek. A legmagasabb ûrhajósképzettség 
az ûrhajós-pilóta, a berepülô-ûrhajós-
oktató és a kutató-ûrhajós-oktató volt. 
Ebben a rendszerben annak idején 
Farkas Bertalan dandártábornok és 
Magyari Béla ezredes kutató-ûrhajós 
képesítést szerzett.

ûrcélokat fogjanak el, és semmisítse-
nek meg, valamint felderítsék és el-
hárítsák az ellenséges légi-kozmikus 
csapásokat (atombombázást), illetô-
leg ilyeneket végrehajtsanak ellen-
séges légi és ûr-, illetôleg földi célok 
ellen.
A légköri hiperszonikus repülést és 
a háborús ûrrepülést Amerikában 
az X–15 és X–20 Dyna-Soar-Sky-
lab-MOL-Space Shuttle programok, 
a Szovjetunióban pedig a Spirál-Al-
maz-Szaljut-Buran programok kere-
tében dolgozták ki.
Ebben az idôben már mindkét 
nagyhatalomban felállították az 
ûrparancsnokságokat és a légi-koz-
mikus erôket, valamint megtervez-
ték, illetôleg idôrôl idôre áttervezték 
„csillagháborús” stratégiai elképzelé-
seiket. A stratégiai célok elérésére az 
ûrrepülôgépes és az ûrrakétás megol-
dások kutatása párhuzamosan folyt. 
Az ûrrepülôgépes megoldásokhoz el-
fogó vadász ûrhajósok kellettek, a ra-
kétás megoldásokhoz az atombom-
bán kívül „csak” a rakéták. A katonai 
ûrállomások és katonai ûrhajók ko-
rában ismét elôtérbe kerültek az el-
fogó vadász ûrhajósok, és a nukleá-
ris ûrfegyvereken kívül megjelentek a 
romboló mûholdak és az elektromág-
neses, illetôleg a lézerûrfegyverek 

is. A globális nukleáris megsem-
misítô csapás irányítására automa-
ta mozgó harcálláspontok települ-
tek az ûrbe (Holt kéz program), és 
kísérletek folytak az ember részvé-
telével települt ûrharcálláspontok 
mûködtetésére is.  
A különbözô megoldásoknak voltak 
elônyei és hátrányai is (riasztástól a 
csapásmérésig, illetôleg a megsem-
misítésig eltelô idô, a felderíthetôség, 
manôverezôképesség, elháríthatóság 
stb.). A katonai ûrhajós csoportok 
az ûrrepülôgépes és az ûrállomásos 
stratégiai elképzelésekhez is egyaránt 

megalakultak keleten és nyugaton 
is. A folyamatosan változó stratégia 
miatt pedig ezek az ûrhajós csopor-
tok gyakran átfedték egymást, illetô-
leg gyors átszervezték ôket, azonban 
türelmes irattári nyomozó munká-
val ma már ezekrôl is sok minden ki-
deríthetô. Az ûrrepülés bonyolultsá-
gát ismerve nem lehetett könnyû dol-
guk az ûrhajósok kiválogatását és ki-
képzését végzô szerveknek folyama-
tosan megfelelni az állandóan változó 
stratégiai követelményeknek. Idô-
vel a nagyhatalmak igyekeztek az 
ûrhadviselésbe a szövetsége seiket, a 
koalíciós haderôk ûrhajósait is be-
vonni.
Spirál csoportot 1969. március 2-tôl 
G. Sz. Tyitov ûrhajós-pilóta ezredes 
vezette, aki abban az idôben képesí-

tett berepülô-ûrhajós-fôoktató volt. 
A Spirál-repülésre készülô 4. részleg 
személyi állománya idôrôl idôre vál-
tozott, mások mellett V. A. Dzsanibe-
kov ûrhajós-pilóta százados is itt ka-
pott ûrhajóskiképzést. 1973-ban a 
Spirál csoport ûrhajósait katonai or-
bitális repülôgép, illetôleg légköri-or-
bitális repülôgépcsoportnak nevez-
ték, de még ebben az évben meg is 
szüntették az Ûrhajóskiképzô Köz-
pont 1. számú Fônökségének 4. rész-
legét. Így a légköri-orbitális repülô-
gép-kísérleti repüléseit az OKB–155-
ös fedôszámú A. I. Mikojan konst-

ruktôri irodához beosztott berepülô-
pilóták végezték el.
A 4. részleg elsô parancsnoka G. Sz. 
Tyitov ûrhajós-pilóta vezérezredes 
a Spirál-repülésre való négyévi fel-
készülés után a Szovjetunió védelmi 
minisztériumában a kozmikus esz-
közök fôcsoportfônökségére került, 
és mint a csoportfônök elsô helyette-
se a többször felhasználható katonai 
ûrrepülôgépek kutató-fejlesztô mun-
káit irányította (Enyergija-Buran). 
Ezekben az években a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem elvégzése 
után orvos fôhadnagyként Szolno-
kon dolgoztam. A Kilián György Re-
pülô Mûszaki Fôiskolára neveztek ki 
repülôorvosi beosztásba. Ekkor is-
merkedtem meg közelebbrôl a ka-
tonai repüléssel. A Kilián iskola alá-
rendeltségében Holler János repülô 
alezredes (késôbb ezredes) parancs-
noksága alatt mûködô repülôkikép-
zô ezred állományában három szá-

1966-ban a Moszkva melletti Ûrhajóskiképzô Központban egy 
titkos ûrhajós csoport alakult. Abban az idôben az 
Ûrhajóskiképzô Központ 2. számú alakulatába voltak 
beosztva a katonai kozmikus program ûrhajósai. 
Állományukból szervezték meg az új Spirál ûrhajós csoportot 
az úgynevezett 50-es terméken való repülésre, ez volt az 
orbitális repülôgép egyik hivatalos fedôneve.

SZIGORÚAN NYILVÁNOS
■ REMES PÉTER

Negyven éve tudjuk, 
hogy lesz magyar ûrrepülés

 Hypoxiás vizsgálat a ROVKI 
tábori, mozgó barokamrájában az 

1970-es években

A Spirál légköri-orbitális 
repülôgép 1966-os dossziéja a 
fôtervezô A. Mikojan aláírásával

A MiG–105 típusú szovjet katonai ûrrepülôgép a repülômúzeumban
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ûrkutyákon végzett állatkísérletes ku-
tatómunkával ismerkedtem meg. 
Abban az idôben (többek között) a 
Leningrádi Katonai Körzet straté giai 
atombombázói teljesítettek állandó 
járôrszolgálatot az északi sarkkör vi-
dékén. A pilótáik az intézetbe jártak 
orvosi vizsgálatokra, illetôleg az inté-
zet dolgozói kiküldetésnek becézett, 
napokig tartó éles bevetéseken vettek 
részt a harci alakulatoknál. A beve-
tésekre induló kipihent, víg kedélyû 
személyzet tagjait többnyire fárad-
tan, szakállasan, karikás szemek-
kel, apatikusan láttuk viszont, már 
amennyiben visszatértek. A kataszt-
rófát szenvedetteknek és a kényszer-
leszállást végzôknek nem volt me-
nekvés, a védôfelszerelésük ellené-
re a jeges vízben vagy a sarkköri jég- 
és hómezôkön, mire a kutató-mentô 
szolgálatok rájuk találtak, már több-
nyire kihûltek.   

A légi üzemanyagtöltés még gyerek-
cipôben járt, sok volt a személyi hi-
bára visszavezethetô katasztrófa. Ké-
zenfekvô volt a repülô-egészségügyi 
szolgálat elôtt a feladat, tudomá-
nyos módszerekkel tanulmányozni 
kellett a különleges feladathelyzet-
ben dolgozó ember munkaképessé-
gét befolyásoló tényezôket, és meg-
oldást kellett találni a katasztrófák 
megelôzésére. Így kaptam meg tudo-
mányos kutatásom témájaként a pi-
lóták információfeldolgozó képessé-
gének tanulmányozását. A szellemi 
munkavégzô képesség mérésére és 

zárt ajtók mögött a nagy magas-
ságban kell azonnal orvosi segítsé-
get nyújtani. Mély nyomokat hagy a 
szenvedôben és a vele egy barokam-
rában ülô pilótákban egy-egy ilyen 
eset, hiszen átélik, hogy miért nem 
szabad egészségileg alkalmatlan ál-
lapotban felszállni. Ezen a magassá-
gon az is kiderül, ha egy rosszul tö-
mött fog alatti légbuborékocska kitá-
gulása okoz heves fogfájdalmat (ae-
rodontalgia). Kellemetlenebb tünet 
a puffadás, a bélgázok extrém mér-
tékben tágulnak ki, és ez is kellemet-
len görcsös fájdalmakkal jár. Tanítjuk 
a pilótáknak, hogy magassági repülés 
elôtt nem szabad puffasztó ételeket 
enni (ezért fontos, hogy a pilóta spe-
ciálisan megtervezett és ellenôrzött, 
külön hajózókonyhai ellátást kap-
jon), mégis gyakran elôfordul, hogy a 
kellemetlen puffadás (magassági me-
teorizmus) a barokamrában lép fel. 
A bemutatott vizsgálati lapon az is 
látható, hogy még a jó közérzet (és 
alkalmas minôsítés) mellett is jellem-
zôen változik a kézírás. Az is érdekes, 
hogy az évek során Farkas Bertalan 
aláírása milyen sokat változott nö-
vendékkorától a profi ûrhajós aláírá-
sáig (volt alkalma az autogramkérôk 
miatt éppen eleget gyakorolni). 
1971-ben dr. Echter Tibor orvos ez-
redes, az Országos Légvédelmi Pa-
rancsnokság (OLP) vezetô orvosa 
személyi beszélgetésre rendelt ma-
gához, és itt közölte, hogy repülô- és 
ûrorvosi kiképzésre küldenek a Szov-
jetunióba. Egyévi Zrínyi akadémiai 
elôkészítés után az 1972–73-as tan-
évet töltöttem a leningrádi Kirov Ka-
tonaorvosi Akadémián. A világhírû 
intézmény nagyszerû tanáraitól ta-
nultam meg a kor színvonalán álló 
repülô- és ûrorvostan legfrissebb 
tudnivalóit. Egyéni tantervem sze-
rint a repülô- és ûrorvosi tanszéken 
az extrém környezeti feltételek között 
dolgozó pilóták élettanával, a repülô- 
és ûrorvosi pszichológia kérdéseivel, 
a személyi állomány mentésével és 
életvédô felszereléseivel, munkahe-
lyi higiéniával (sugár- és vegyi ártal-
makkal), a repülôalkalmasság kérdé-
seivel, a kiválogatás módszereivel és a 
barokamra-vizsgálatokkal foglalkoz-
tam. A Pavlov Intézetben elektrofi-
ziológiai és a központi idegrendsze-
ri vizsgálatokban vettem részt, és az 

olyan alacsony a légnyomás, hogy a 
vérben fizikailag oldott nitrogén nagy 
része 35 perc alatt kiválik (nitrogén-
deszaturáció), és a légzéssel eltávozik, 
így késôbb nagyobb magasságon az 
életveszélyes nitrogén-buborékbeteg-
ség már nem jön létre. Tehát 35 per-
ces nitrogéndeszaturáció után (sima 
esetben) már veszélytelenül emel-
kedhettünk 10 000 méterre, ahol a 
pilótáknak 10 percet kellett tudni el-
viselni. Tiszta (100%-os) oxigént lé-
legeztünk, hiszen a hypoxiatûrô ké-
pességet elôzô nap már meghatároz-
tuk, most a dekompressziótûrô ké-
pesség meghatározása volt a cél. 
10 000 méteren olyan ritka a levegô, 
vagyis kicsi a légnyomás, hogy a gáz-
tartalmú testüregekben a légnemû 
anyagok már extrém mértékben tá-
gulnak ki. Egy allergia vagy meg-
fázás miatt a rosszul szellôzô hom-
lok-, arcüreg szinte kibírhatatlan fáj-
dalmat tud okozni, a pilóta ilyenkor 
„birkózik” fájdalmával, munkaképes-
sége azonnal elvész. A barokamrá-
ból 10 000 méteren nem lehet (csak 
úgy kinyitni az ajtót és) kiszállni, a 
légnyomáskülönbség hatalmas erô-
vel nyomja az ajtót a keretre, tehát 

az idônként fellépô rosszullétek ese-
tén csak a kettôs biztosítás volt élet-
mentô. 
A repülôorvos-hiány miatt egyszer 
elôfordult, hogy az újraélesztésben 
és intenzív orvosi ellátásban járatlant 
osztottak be barokamraorvosnak, aki 
egy pilóta hypoxiás ájulása és görcs-
rohama alkalmával megijedt, és a fe-
délzeti rádión „Segítség! Orvost, or-
vost!” kiáltásokkal próbálta uralni 
a helyzetet, elfeledkezve arról, hogy 
ebben az esetben éppen ô az elsô or-
vosi segítségre kötelezett beosztott. 
Az eset szerencsésen végzôdött, végül 
is a parti orvos utasításai alapján a 
rosszullétet sikerült megoldania, de 
a történet nem merült feledésbe. A 
barokamracsoport vicces fiúkból és 
lányokból (jobban mondva repülô-
orvos tisztekbôl, asszisztensnôkbôl 
és mérnök-mûszakiakból) állt, akik 
„brigádbulik” alkalmával óriási ha-

hoták és színpadias jelenetek köze-
pette elôszeretettel játszották el al-
kalomról alkalomra a „Segítség! Or-
vost, orvost!” jelenetet. Az eset még a 
repülôorvosi kiképzés tematikájába is 
bekerült az utódok épülésére.
Másnap 10 000 méteres magasság-
nak megfelelô légritkítást hoztunk 
létre a barokamrában, és az alacsony 
légnyomáson esetlegesen fellépô 
kedvezôtlen élettani hatásokat vizs-
gáltuk. Elôször oxigénlégzés mellett 
7000 méterre emelkedtünk, abból a 
célból, hogy a magassági buborék-
betegség fellépésének valószínûségét 
csökkentsük. Ezen a magasságon 

számukat, amelyeknek a normá-
lis határok között kellett maradni-
uk. A szív bioelektromos tevékenysé-
gének meghatározása céljából pedig 
EKG-felvételeket is készítettünk. Ez 
a 60-as években nagy szó volt, a pol-
gári életben csak késôbb terjedtek el 
a ma már természetesnek vélt EKG-
vizsgálatok. A vizsgálat alatt meg kel-
lett ôrizniük testi és szellemi munka-
végzô képességüket. A felsôbb idegi 
tevékenység megítélésére akkoriban 
az íráspróbát használtuk, objektív 
mérômûszer és módszer még nem 
állt rendelkezésünkre. A pilótáknak 
tízpercenként kellett a vizsgálati lap 
rovatait kitölteni és aláírni. Rossz 
közérzet esetén nem tudták megszá-
molni a pulzusszámukat, és írásuk 
is megváltozott, ilyenkor oxigénlég-
zést adtunk, és erre állapotuk azon-
nal rendezôdött, de alkalmas minô-
sítést már nem kaphattak. 

Egy 5000 méteres barokamra-vizs-
gálat „sima esetben” nagyjából 
40-45 percig tartott. Rosszullét ese-
tén (hypoxiás ájulás, szívritmuszavar 
vagy hypoxiás görcsroham), illetôleg 
a légnyomás-kiegyenlítôdés nehézsé-
ge miatt fellépô barotrauma (dob-
hártya-, esetleg arcüregi bevérzés), 
fogfájdalom (aerodontalgia) jelen-
tôsen megnehezítette a vizsgálatot, 
ilyenkor az akár órákig is eltarthatott. 
Az életvédelem szempontjából etikai 
követelmény volt, hogy a repülôorvos 
is együtt szálljon fel a pilótákkal, így 
életveszély esetén azonnal segítséget 
tudott nyújtani. Két repülôorvos vi-
gyázott a pilótákra, a másik, az úgy-
nevezett „parti orvos” kívülrôl bizto-
sította a vizsgálat veszélytelen lebo-
nyolítását. Erre szükség is volt, mert 

zad repült akkoriban Szolnokon, 
két MiG–15-ös és egy L–29-es szá-
zad. Az L–29-es században repültek 
a növendékek. Itt ismerkedtem meg 
Weigel Endre (1943), Elek László 
(1946), Gutyina Péter (1946), Neu-
mann György (1947), Buckó Imre 
(1949), Farkas Bertalan (1949) 
és Magyari Béla (1949) repülô-
hajózó növendékekkel, a késôbbi 
ûrhajósokkal és jelöltekkel, akik az 
ûrhajós-kiválogatás után a „hetek” 
csapatát alkották.
Ezekbôl az évekbôl származik Far-
kas Bertalan repülônövendék 5000 
és 10 000 méteres barokamra-vizs-
gálati lapja. A pilótáknak 5000 mé-
teres tengerszint feletti magasság-
nak megfelelô alacsony légnyomást 
(hypobaria) és oxigénszegény kör-
nyezetet (hypoxia) kellett elviselniük 
fájdalom, puffadás és ájulás nélkül 
35 percen keresztül. Abban az idô-

ben még nem épült fel Kecskeméten 
az épületben elhelyezett nagy termo-
barokamra, ezért a ROVKI udvarán 
gépkocsikra és vontatmányaikra sze-
relt mozgó (tábori) barokamrában 
végeztük a vizsgálatokat. Az emelke-
déskor és süllyedéskor a 20 méter/
másodperces (vario 20) sebességû 
légnyomásváltozás nem okozhatott 
orrdugulást, fül- vagy fogfájdalmat, 
a légtartalmú testüregek légnyomás-
kiegyenlítôdésének akadálymentes-
nek kellett lenni. A vizsgálat során 
ötpercenként megmértük a vérnyo-
másukat, és rögzítettük a pulzusz-

Farkas Bertalan repülônövendék 
10 000 méteres barokamra-
vizsgálati lapja 1968-ból

Túlnyomásos oxigénlégzés KPT 
készülékkel 1972-ben a Kirov 
Katonaorvosi Akadémián a repülô- 
és ûrorvosi kiképzésen

A szovjet Pólus nevû, valójában a 
Szkif kódjelû kísérleti orbitális 
harci lézerplatform Bajkonurban a 
starton

Egy B–52-es felfüggesztésében 
egy X–15-ös kísérleti rakéta 
repülôgép 
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ször az ûrhajó-szimulátor csarnokot 
mutatták be. A Szojuz–Apollo szimu-
látor szovjet része eredeti, legyártott 
ûrhajóból, amerikai része pedig külön 
erre a célra készült (vagyis nem „ere-
deti” technológiai) szimulátorrészek-
bôl állt. Bár került már korábban is 
a szovjetek kezére az Apollo ûrhajók 
„eredeti” technológiai példányaiból 
néhány (ezek egyikének megkapa-
rintásáról már beszámoltunk), most 
mégis tanúi lehettünk – a közeledés 
ellenére is – a távolságtartás és a bi-
zalmatlanság további fennmaradásá-
nak. Úgy tûnt, mindkét fél a baráti 
együttmûködés hangoztatása mellett 
egymás kikémlelésére törekedett, és 
igyekezett megóvni egymás elôl fél-
tett titkait, csak a szükséges mérték-
ben vonták be egymást titkaikba. 
A Szojuz–Apollo trenazsor rendelte-
tése az volt, hogy a személyzetek ezen 
megtanulják a parancsnoki kabinok 
közös (együttes) mûködtetését, az 
ûrhajók funkcionális részein gyako-
roljanak, manôverezzenek, navigál-
janak, dokkoljanak, és a hibákat el-
hárítsák. Az ûrrepülésüket számí-
tógépek szimulálták. Ottjártunkkor 
éppen egy amerikai–szovjet legény-
ség gyakorolta a Földre és a Napra 
navigálást, figyelték a Hold-mozgáso-

objektív meghatározására módszert 
és mûszert dolgoztam ki. Ezek alap-
ján készült el késôbb itthon a magyar 
és az Interkozmosz-ûrrepülésekben 
is jelentôs szerepet játszó fedélze-
ti munkavégzô képességi kísérlet és 
a mérésére szolgáló Balaton mûszer. 
Találmányomat Magyarországon és 
az Egyesült Államokban is bejegyez-
ték. Akkoriban papír-ceruza-logarléc 
segítségével végeztük az idôrabló szá-
mításokat. Még ma is ôrzöm az ezzel 
kapcsolatos munkafüzeteimet és kí-
sérleti jegyzôkönyveimet. A kompu-
terek világában érdekes felidézni az 
ûrkutatás hajnalán alkalmazott mód-
szereket. 1973-ben megkaptam re-
pülô- és ûrorvosi diplomámat, amely 
a szövegezése szerint feljogosít arra, 
hogy ezen a területen „önálló mun-
kát végezzek”.
Hazatérésem után a kecskeméti Re-
pülôorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet-
ben dolgoztam tovább, a barokam-
ra-vizsgálatokat és a magassági ru-
hákkal kapcsolatos túlnyomásos oxi-
génlégzéses vizsgálatokat végeztem. 
Toxikológiai fôorvosként a kórházi 
osztályon mérgezô harci anyagok sé-
rültjeit (békében a növényvédôszer-
mérgezetteket) gyógyítottam, és – 
ma úgy mondanánk, orrvérzésig – 24 
órás ügyeletes szolgálatokat láttam 
el. Tudományos kutatómunkát is vé-
geztem, és hamarosan a ROVKI pa-
rancsnokának tudományos helyette-
sévé neveztek ki.
1974-ben Moszkvában rendezték 
meg a Varsói Szerzôdés repülôorvo-
sainak 15. munkaértekezletét. Dr. 
Gyökössy József orvos alezredes, a 
kecskeméti Repülôorvosi Vizsgáló és 
Kutatóintézet parancsnoka, dr. Ko-
vács Jenô orvos alezredes, a magyar 
Repülôorvosi Bizottság (ROB) elnö-
ke, dr. Dömötör István, a repülésbiz-
tonsági osztály vezetô fôorvosa és jó-
magam mint a ROVKI parancsnoká-
nak tudományos helyettese voltunk a 
magyar delegáció tagjai. Megismer-
kedtünk a moszkvai Repülôorvosi és 
Ûrkutatási Intézet, valamint a Köz-
ponti Repülôkórház munkájával, il-
letôleg részletes ismertetést kap-
tunk a csillagvárosi körülményekrôl. 
Úgy tudom, ekkor jártak elôször ma-
gyarok a Csillagvárosban. Ismertet-
ték a szovjet légierô moszkvai köz-
ponti ROB-jának munkáját, a szov-

jet ûrhajós-kiválogatás szabályzata-
it, követelményeit, módszereit és esz-
közeit, valamint az ûrhajóskiképzés 
és felkészítés szimulátorait. Az elôzô 
részben már volt arról szó, hogy mi-
lyen titoktartási kötelezettség volt ér-
vényben ekkor az ûrkutatással kap-
csolatban. A Varsói Szerzôdés tagál-
lamaiban kezdôdô elfogó vadászre-
pülôk ûrhajós-kiválogatásáról csak az 
érintettek és csakis a rájuk vonatko-
zó mértékben szerezhettek tudomást. 
Nekem a moszkvai út után dr. Ech-
ter Tibor orvos ezredesnek (aki akkor 
a MN egészségügyi szolgálatfônök 
helyettese volt) kellett hazatérésünk 
után jelentenem. Ez a jelentés fenn-
maradt, ebbôl idézek:
...A Szojuz ûrhajók csillogó 
ezüstszínûek, narancsvörös CCCP fel-
ségjelzéssel, a Szaljut ûrállomás matt, 
koromfekete, fehér ñàëfiò ÑÑÑ∑ fel-
ségjelzéssel. A szovjet ûrruha 0,4 at-
moszféra (kb. 280 Hgmm) túlnyomá-
son mûködik, puha sisakú, hófehér-ég-
színkék csíkkal, narancsvörös CCCP 
felirattal, a váll-lap helyén szovjet 
zászló látható. A szkafander alatt ven-
tilruha, munkaruha, alsóruha. EKG-
elvezetés elrendezése: föld a sternumon, 
mellkasi bipoláris prekordiális elvezetés 
a jobb és bal V. bordáról. Miniatûr fe-
délzeti magnetofon a fiziológiai para-
méterek rögzítésére. Edzôruha a súly-
talanságban izomerôsítésre, rugók be-
építve a ruhába, fekvô helyzetben hasz-
nálható bicikli-ergométer, változtatható 
wattszámú terheléssel. Súlytalanságban 
meghatározott idôre derékban zárható 
vákuumcsizmákat alkalmaznak, ezzel 
próbálják a keringô vérmennyiséget az 
alsó végtagokban tartani, és így utá-
nozzák a földi gravitáció hatását a vér-
keringésre, és mintegy terhelés ellen dol-
goztatják a szívet (a szív felé a vénás 
telôdés akadályoztatása, a végtag felé 
az artériás telôdés segítése)...
A Szojuz–Apollo programot is meg-
ismertették velünk. Bár a Csillagvá-
ros kezdetben zárt, szigorú rezsim-
szabályokkal védett, titkos objek-
tum volt, 1974-ben már bizonyos 
részeit megnyitották az amerikaiak 
elôtt, hiszen a közös szovjet–ameri-
kai ûrrepülésre készültek. A Csillag-
városban négy személyzet készült az 
ûrrepülésre. Bemutatták, hogy ott-
jártunkkor éppen milyen elméleti és 
gyakorlati kiképzések zajlanak. Elô-

kat vizuális orientáció, illetôleg kézi 
vezérlés mellett, valamint a közelí-
tô Apollo ûrhajót próbálták fogadni. 
A dokkolásnál az aktív fél az Apollo, 
a passzív fél a Szojuz ûrhajó volt. A 
nagy irányítópult tv-monitorairól a 
repülésirányító személyzettel együtt 
izgultuk végig az ûrhajósok manôve-
reit. A szovjet ûrhajósok csak ango-
lul, az amerikaiak pedig csak oroszul 
beszéltek megállapodásuk szerint. 
A csarnok másik szimulátora egy 
„élô” Szojuz–Szaljut ûrkomplexum 
volt. Ma már tudjuk, hogy ez a Szal-
jut–3 néven bejelentett, valójában 
OPSZ–2, vagyis egy vákuumban is 
mûködô Ùèò–1 típusú, 23 mm-es 
löveggel felfegyverzett Almaz osztá-
lyú katonai ûrállomás volt. Ebben 
az idôben dokkolt az ûrben éppen 
az újratervezett Szojuz 7K–T fe-
délzetén automatikus megközelítés 
után kézi dokkolással Pavel Popovics 
ûrhajóparancsnok és Jurij Artyuhin 
fedélzeti mérnök. Az ûrkomplexum-
szimulátorban az ûrkísérlet pon-
tos földi mása folyt, ezért nem is lát-
hattuk belülrôl mi sem az Almaz tit-
kos katonai ûrállomást (az amerikai-
ak meg sem közelíthették). Így utó-
lag érdekes felidézni a hidegháború 
szürreális jeleneteit, vagyis amíg a 
szimulátorcsarnok egyik felében a 
béke és barátság jegyében a Szojuz–
Apollo program közös legénységének 
ûrhajósai gyakoroltak, és készülôdtek 
a közös szovjet–amerikai ûrrepülésre, 
addig a csarnok másik felében az 
amerikaiak ellen harcoló, ûrbe tele-
pített és felfegyverzett szovjet katonai 
ûrállomásra dokkoló Szojuz ûrhajó 
párhuzamos földi szimulációs segíté-
se zajlott.
A csarnok harmadik szimulátora is 
„élô” volt, ez a Szojuz–Apollo egy-
ség barokamrának kialakított gya-
korlóállomása volt. A szomszédos 
gépházból idevezetett légellátó csö-
veket az ûrhajók ablakaira illeszt-
ve, a rendszert hermetikusan lezár-
va, elô tudták állítani az Apollo- és 
a Szojuz-kabin – egymástól eltérô – 
gázösszetételû és légnyomású légte-
rét. Itt éppen a dokkolás utáni lég-
nyomás-kiegyenlítést vizsgálták és 
gyakorolták. Elmondták, hogy az 
Apollo-kabin az ûrrepülés alatt 
megôrzi eredeti 300 Hgmm körüli 
100%-os oxigén-összetételû atmosz-

féráját, a Szojuz pedig a 760 Hgmm 
körüli 12%-os (földi levegô összeté-
telével megegyezô) légkörét. Össze-
kapcsolás után zsilipeléssel elôször 
500 Hgmm körüli közös légnyomást 
hoznak létre elsôsorban az Apollo-
kabinhoz adagolt nitrogéngáz révén 
és a Szojuz-kabin légnyomáscsök-
kentése segítségével. Ma már tudjuk, 
hogy a két eltérô légkör által képvi-
selt két világ bonyolult és nehéz ösz-
szekapcsolása az ûrben valóban így is 
történt.
A csarnok negyedik szimulátora egy 
repült Szojuz visszatérô egység – el-
szenesedett borítású, itt-ott kissé de-
formált – kabinja volt a mentési gya-
korlatok elvégzése céljából. Ebben 
a hatalmas csarnokban helyezték 
el a párizsi kiállítást megjárt Szo-
juz ûrhajót is, amely mûködôképes 
volt minden alkatrészét tekintve, és 
az ûrséták, illetôleg a naptelepek, tv-
kamerák és antennák külsô szerelési 
munkálatainak gyakorlására szolgált. 
A magyar ûrrepülés szempontjá-
ból azért érdekes megemlíteni a 
szovjet–amerikai közös ûrrepülést, 
mert a szovjet személyzet tagjai 
az Interkozmosz-ûrrepülések ide-
jén fô szerepet kaptak. Ekkor már 
Alekszej Leonov vezérôrnagy az 
Ûrhajóskiképzô Központ parancs-

nokhelyetteseként az ûrhajósok 
komplex záróvizsgáján a vizsgabizott-
ság elnöke volt. A következô részben 
látni fogjuk, hogy döntô szerepet ját-
szott az ûrhajósvizsgák lebonyolítá-

sában és az ûrhajósok minôsítésének 
megszületésében. A Szojuz–Apollo 
ûrrepülés másik tagja, a civil Valerij 
Kubaszov, az Enyergia vállalat nagy 
tapasztalatú mérnök ûrhajósa pedig 
elôször a lengyel Zenon Jankowski 
alezredessel, majd Farkas Bertalan 
fôhadnaggyal készült az ûrrepülésre. 
A Szojuz–Apollo program tartalék 
személyzetébôl az Enyergia vállalat 
civil mérnök ûrhajósa, Nyikolaj Ru-
kavisnyikov a csehszlovák Oldřich 
Pelčák ôrnaggyal, késôbb pedig a 
bolgár Georgi Ivanov (Kakalov) ôr-
naggyal, Alekszej Gubarjev ezredes a 
csehszlovák Vladimir Remek száza-
dossal és végül Pjotr Klimuk alezre-
des a lengyel Miroslaw Hermasews-
ki ôrnaggyal készült az ûrrepülésre. 
A Valerij Dzsanibekov ezredes neve 
itt újból felmerült, ô a Szojuz–Apol-

lo program tartalék ûrhajójának volt 
a parancsnoka, késôbb pedig Magya-
ri Béla fôhadnaggyal készült a soron 
következô ûrrepülésére. 
(A moszkvai munkaértekezlet után 
a VSZ titkos ügyviteli csatornáin ha-
marosan kézhez kaptuk az ûrhajós-
kiválogatásra vonatkozó írásos anya-
gokat is. A felkészülésrôl és a kiválo-
gatás eddig még nem publikált ûrhajós-
dokumentumairól, fényképeirôl a követ-
kezô részben lesz szó). ■

A magyar delegáció a VSZ 15. 
repülôorvosi munkaértekezletén 
Moszkvában. Balról dr. Kovács 
Jenô orvos alezredes, dr. Dömötör 
István orvos ôrnagy, dr. Gyökössy 
József orvos alezredes és M. O. 
Z-vics (a kíséretünkre kirendelt 
KGB-tiszt)

Kutyamûtét 1972-ben a Pavlov 
Intézetben. Balról a szerzô, P. V. 
Oblapenko docens és a mûtôsnô 
látható. Jobbról az altatóorvos 
keze mellett egy éteresüveg 
látható, abban az idôben ugyanis 
még éternarkózisban folytak a 
mûtétek

Dr. Remes Péter orvos százados 
számításai 1972-bôl


