
Kozm i kus elfogóvadászo k
Négy magyar űrhajósjelö!t, Far-
kas Bertalan és Magyari Béla
főhadnagyolg Elek László és
Buczkó lmre századosok 1978.
január 22-én érkeztek Moszk-
vába a végső megméretésre. A
szabályzat szeri nt n égyük közü l

kellett kiválasztaniazt a kettőt,
aki megkezdhette az űrhajóski-
képzést. A kiválogatás részletei
előtt szólnunk kell a színfalak
mögött zajló eseményekről is.

A Varsói Szerződés (YSZ), azaz a szocialis-
ta orszá9ok 1955-ben létrehozott katonai
szövetsége által elrendelt űrrepÜlések hát-
teréről kevesen tudnak. Pedig a hideghábo-
rú éveíben a csillagháborús stratégiai cél-
kitűzések között az elfogóvadász-űrhajósok
aIkalmazása is szerepe|t. Feladatuk az el|en-
séges úreszközök felderítése, tevékenysé-
gük megakadályozása és e kozmikus tárgyak
megsemmlsítése vo|t. A VSZ katonapoIiti-
kai elveinek megfelelően ebben a ta9á||a-
mok részvételét ís tervezték. lvleoa|akÍtották

a 262266' hadrendi számú Űrhajóskiképző
Központban (közismert nevén a CsilIagváros-
ban) a VSZ-tagá|lamok űrhajósalegysé9ét,
ametynek álIománytáblája szerint nemzeten-
ként két-két vadászpilóta kiképzését tervez-
ték. A csoporthoz a kubaiak, a vietnamiak és
a mongoIok is csatlakoztak, Íg:t az a szocialis-
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ta országok űrhajóscsoportja megnevezéssel
a szovjetek me|lett 1B kÜlhoni vadászpilótá-
ból állt. A szovjet parancsnokság alatt repÜlő
űrhajósok alkaImazását a Szovjetek hivatalo-
san Vegyes személyzetű űrrepÜléseknek ne-
Vezték' Az idegen állampo|gárok szovjet űr-
eszközökön való repÜltetésének jogi kereteit
á | lamközi szerződések biztosították.

Az űrkutatássaI foglaIkozó honvédoryosok
titoktartásra voltak köte|ezve, nevL]ket, te-
vékenységÜket abban az időben nem hozták
nyilvánosságra' A VsZ repÜ|ő- és űrorvosai
szoros munkakapcsolatban álItak egymés-
sal, igy ők első kézből értesÜlhettek egymás
munkájáró| és a kiválogatás kulisszatitkairól,
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40 éve választottuk ki a magyar űrhajósokat - A titkos küldetés
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Szovjet előírások szeiint a Varsói Szer-
ződés űrhajósainak alkalmassági vizsgála-
tai minden.országban azbnos módon történ-
tek' A tagállamoknak ÍnegkÜldÖtt repÜleí- és
űrorvosi szabőlyzat alapján az, űrhajósjelöl-
teket olyan vadász- és vadászbombáző re-
pülőgép-vezetők közÜ l kel lett kÍvátogatnun k;

a kiknek,;megfe{elő'' repÜlési gyakorlatuk Volt.
Előnyben kéllett részesíten('j'nk az osztályba
sorolásuk alapján nagyobb elméleti és gy?-
korlati kiképzettségi színtű elfogóvadászgép.
vezetőket, a harci feladatot eredrnényesen
teljesítő ket ( példá u l az élesra kéta-löVészeten
kivá ló m i n ősítésűeket, vietnam iakná l az afne-
rikaiak elleni lé9i győzelmet aratÓkat), s a bo_

nyolult repülésÍ helyzeteket éredményesen
megoldó vadászpilótákat (a sérülés nélküIi sí-
keres katapultáltakat Vagy a hajtóműleállás
utáni sikeres légi indítást teljesítő pilótákat).

Az eljárás három fokozatban történt. A2
elsődleges orvosi kiválogatást meghatá-
fozta az, hogy ezekben az években a VSZ-
tagállamokban hatályos volt a Szovjetunió
honvédelmÍ miniszterének 1970' évi 40. szá-
mú parancsa' Ennek 1I. rovata alapján, va-
lamint a 2. számú mellékletben megfogal-
mazott követelmények figyelembevételéVel
történtek a vizsgálatok, A köznapi nyelven
csak,,szorokovoj prikáznak" (negyvenedik

parancsnak) titulált követelményrendszer a
VSZ repÚlőorvosai számára nem volt újdon-
ság, hiszen a szuperszonikus vadász- és va-
dészbombázó pilótáinkat már évek óta e sze'
rint a,,kettes rovat" szerint minősítettük'
Az orvosi és orvos-pszichológusi minősíté-
sek és vélemények mellett a hatósági RoB
(repülőorvosi bizottsáq) döntéseinél figye-
lembe vettük az ejtőernyős ugrások, a gya-
korló katapultálások, itletve a repülési felada-
tok Véqrehajtásának eredményeit is.

Az intézeti kivizsgálás itthon történt. Az űr-
hajósokra vonatkozó kovetelményeknek meg_
fetelő jelölteket kivizsgálásra rendeltÜk be a
nemzeti repÜlőorvosi intézetekbe, Magyaror-
s4ágon a kecskeméti RepÜlőorvosi Vizsgáló és
Kutatointézetbe (RoVKI)' Ezt neveztük a má-
sodik fokozatnak, Itt az előzőeknél magasabb
kovetelményrendszer szerinti vizsgálatok
alapján egy ,,alkalmas a Jurij Gagarin Űrha-
jóskiképző Központban elvé9zendő klinikai-fi-
ziológiai vizsgálatokra" minősítésLi csopotot
hoztunk létre, akik a hivatalos szovjet meg-
nevezés szerint a ,,jetólt" státust kapták meg'
Közülük a szovjetunió légierejének k<izpontÍ
ROB tagjai nemzetenként 4-4 jelöltet válasz'
tottak ki - Magyarországon a RoVKI'ban.

A kiválogatás harmadik fokozata any-
nyit jelentett, hogy a kiválasztottakat a VsZ-

Az űrhajós-kivá|ogatás előír.asai és szabályzatai
a Varsói Szerződés tagállamai számára
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tagá|lamokból a Szovjetunióba vezényelték,
ahol a Jurij Gagarin Ürhajóskiképző Központ-
ban az alkalmassági vizsgálatokat m€gismé-
telték, majd a Szovjetu n ió űrhajósjeloltjei nek
alkalmassági vizsgálatát végző legfelsőbb or-
vosi bizottság mint hatóság elé kerÜltek. Itt
jegyzőkönyvezték, hogy a jelött túljutott az
Ürhajós-kiválogatás kÜlönbÖző lépcsőfokain,
és teljesrtette a klinikai-fiziológiai, valamint a

speciális terhe|éses vizsgálatokat' A kivizsgá-
lás sorá n megá llapítottá k, hogy,,egészséges",
miközben egy részletes felsorolásban rtigzí-
tették a jelcilt alkalmasságát nem befolyá-
so|ó szervezeti sajátságait (például a gerinc-
csigolyákon régi katapultálási sérÜlés gyógyult
nyoma látható funkciókárosodás nélkül, vagy
emelkedett gyomorsavértékei vannak, illetve
va1amilyen más laboratórÍumi eltérése van),
Rögzítették, hogy fizikai kondíciója és edzett-
ségi szintje k]váló vagy jó, illetve hogy a kü-
lönböző terhe|ési próbákat kielégítően vagy jó|

viseli-e. VégÜl megkapta a ,,II. rovat szerint a|-
kalmas (ideiglenesen nem alkalmas vagy vég-
legesen nem alkalmas) a kozmikus program-
ban való részvételre" minősítést. Ez jelentette
a kiválogatás végleges, harmadik fokozatát.

A szabályzat fenntartotta a szovjetek irá-
nyitó szerepére vonatkozó jogokat, kimond-
ta, hogy az űrhajós-alkalmassági vizsgálatok
|egfőbb szerve a Szovjetunió Legfelsőbb orvo-
si Bizottsága, és intézkedett arra vonatkozóan
is, hogy az űrhajósjelöltek orvosi kiválogatá-
sának munkéját minden szinten a Szovjetunió
légiereje irányítja, Vagyis nem a civilek. A jesy-
zőkönyveket az Interkozmosz részérőL Ny' M.
Rudnij orvos altábornagy (aki VSZ-berkekből
a honvédorvosok jó ismerőse és barátja volt),
a legfelsőbb orvosi bizottság elnÖke (valójá-
ban a légierő központi RoB elnöke) és helyet-
tese írta alá. Később mé9 szó lesz arró[, vajon
hogyan kerÜl ide a civil Interkozmosz,

Ny. M. Rudnij onros altábornagy mel]ett re-
püIő- és űrorvosi kérdésekben döntő szava az
orvos végzettségű v. G. Lazarev űrhajós ez-
redesnek Volt, aki a szovjet katonaí űrrepülés
na gyágyújának számított. 1 966-tól kezdve vett
részt űrhajós orvosként a titkos katonai prog-
ramokban/ a Szpiral program űrhajósaként ké_
pezték ki, majd az Almaz katonai űrétlomásra
kapott átképzést. A szovjet holdprogramban is
kozreműködött. 1976-ban bízták meg a VSZ-
tagállamok űrhajósaínak kivátogatását végző
Ljrhajóskiképző Központ repü|őorvosi bizott-
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Az egyik magyar űrhajósjelölt orosz nyelvű
RoB-könyve és orvosi dokumentációja

tésű) XV. konferenciáján ismertették először
a szovjet űrhajós-kivá1ogatás módszereít, be-
mutatték a moszkvai repÜ|őorvosi és űrkuta-
tási intézetet, a szovjet légierő repÜlőkórhá-
zát és a csillagvárosi Űrhajóskiképző Központ
intézményeit. Ekkor jártak előszÖr magyarok
a nyilvánosság elől akkor még elzárt CsiIlag-
városban és annak katonai körleteiben. A tit-
kos katonaorvosi eseményről csak a beava-
tottak szűk köre tudhatott.

Két évvel később a magyar Űrkutatási Kor-
mánybizottság oo432/1976' ÜKB jelű, ,,szi-
gorúan titkos" minősítésű okmányában arról
olvashatunk, hogy szovjet kezdeményezés-
re 1976 szeptemberében a szocialÍsta orszá-
gok képvise1ői államközi egyezményt írtak alá
Moszkvában, amely szerint az Interkozmosz
SZervezet keretében együttműkodést vállal-
tak a világűr békés célú kutatása és haszno_
sítása céljából. A békés cé}Ú űrkutaiás hang-
súlyozására a megálIapodást a szocialista
országok kormányainak felhatalmazása alap-

-'.>,:

,

I

t:l

ságának vezetéséve|. Az esetek többségében
ő vezette a VSZ-tagéllamokba utazó szovjet
RoB deleqációját. FelÜgyelte a nemzetközi
személyzetŰ missziók felkészítését.

Az Interkozmosz-űrhajósok (valójában te-
hát a VSZ elfogóvadász-pilótái) kiválogatását
három csoportban végezték. Az első a Né-
Ínet Demokratikus Köztársaság, a Lengyel
Népktiztársaság és a Csehszlovák SzociaIista
Köztársaság űrhajósaiból állt. 1977-ben in-
dult a második kiválogatási soTozat a Bolgár
Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a

Kubai Köztársaság, a Mongol Népköztársaság
és a Román Szocialista Köztársaság részvé-
teléve|. 1979_ben a Vietnaml szocialista Köz-
társaság is ,,beiépett" az Interkozmoszba, igy
le kellett folytatni a harmadik kiválogatást is'

A három ''kiemelt'' állam elsődlegessége a
legenda szerint politikai megfontolásokból fa-
kadt. lÚai orosz vélemények szerint a csehek
elsőségének (figyelmeztetésÜl) a VSZ katonai

beavatkozásának tizedik évfordulója lehetett
az oka. A további sorrendet illetően pedig az
tudható, hogy _ a lengye|ek erőteljes tiltako-
zása miatt _ az első előterjesztésÜket meg-
változtatva a szovjetek a következő munka-
értekezleten már a cseh_lengyel_német
sorrendet,,jaVasoltá k".

A második csoport a cirill ábécé sorrend-
jében repÜ|t. Egyes akkori szovjet vélemé-
nyek szerint ez a sorrend sem vo|t vélet-
len, NicoIae Ceausescu román pártfőtitkár
ellen irányult, akinek a VSZ-ben folytatott
,,kÜ|önutas poIitikáját'' kívánták ily módon is
bÜntetni. Mindenesetre a román űrhajós re-
pÜlt utoljára, még a később kiválogatott vi-
etnami is mege|őzte, aki majdnem egy éwet
korábban repÜlhetett, mint a román űrhajós.
Persze ezek a mendemondák lehettek utólag
gyártott kremlino|ógiai mítoszok is.

Moszkvá ban t97 4 ny arán a VSZ-tagállamok
hadseregei repÜlőorvosainak (,,titkos" minősí-
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ján a tudoményos akadémiák képviselői írták
alá. Ezután a Szovjetunió delegációja javas-
|atot tett arra, hogy a szocialista országok ál'
1ampolgárait vegyék fel a szovjet űrhajók és
űrállomások személyzetének állományába.
Azon persze el lehet gondolkodni, hogy ha
valóban a vi|ágűr békés célÚ kutatásáró| |ett

volna szó, akkor ezt miért kellett ,,szigorúan
titkos" minőSítéssel ellátni.

Mindenesetre megtörtént a katonai vállal-
kozás ,,civilesítése", habár a lényeg nem vá|-
tozott. A szocialista országok űrhajósait nem
szere|ték le, rendfokozattal bíró katonák ma-
radtak, akiket a kíválasztásuk után a nemzeti
hadseregÜktől - katonai rend szerint _ azŰr-
hajóskiképző KÖzpontba, a szovjet katonai pa-
rancsnokság alárendeltségébe vezényeltek.

Az 7976-os ,,civil" á|lamkőzi egyezmény
némi zavat okozott a szocialista országok ka_
tonai szervezeteiné|. A lengyelek űrhajós-ki-
válogatása emiatt rendhagyó volt. Mive] az
!974_es moszkvai repŰ|őorvosi konferencián
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már értesÜltek a követelményekrő1, a ,,hivata-
los" civiI beje|entés e|őtt, 1976 áprilisában már
készen is voltak 71 vadászpi|ótájuk elsődIeges
kivá|asztásával. Malőr. A hivatalos beje|entés-
hez képest az NDK-sok is hamarabb kezdték
eI a kiválogatást, de aztán fegyelmezetten be-

tartva a játékszabályokat, csak 1976 júliusá-
ban jelentették, hogy készen vannak 30 va-
dászpi|ótájuk elsődleges kiválo9atásáva|.

Sokszor párhuzamosan futott a katonai és

civi] űrkutatási szervezetek tevékenysé9e.
Később mé9 látni fogjuk, hogy ez időrő| időre
milyen sÚrlódásokat okozott. Csak a beava-
tottak tudták, hogy a kérdések katonai vo-
nalon dőltek eI, megelőzve a civi|eket _ még

kormányszinten is. A helyzet illusztrálásá-
ra érdemes idézni Czinege Lajos vezérezre-
des egyik leveléből. A honvédelmi miniszter
a minisztertanács számára megfoga1mazott
- olo2/2lI97B. nyilVántaftási számú, egy_

kor titkos minősítésŰ - előterjesztésében is-
meftette az űrhajósok kivá|ogatásával kap-

csolatos körÜ|ményeket. Az előterjesztés egy
rc2 l 3 l 797 B. n yi I vá nta rtási szá mú kísérőlevél _

e| a minisztertanács titkárségának vezetőjén
keresztÜl kerÜ|t a minisztertanács elé' Ebben

a honvédelmi miniszter leírta, hogy a magyar
űrhajósokkal kapcsolatos határozathozatal
már megtötént _ Vagyis a magyar miniszter-
tanácsnak döntési jogosultsága ebben a kér_

désben akkor nem Volt _, csupán tájékoztatás
céljából készÜlt a miniszteri előterjesztés.

,,Kedves Varga Elvtárs! Telefonbeszélgeté-
sünkre hÍvatkozva mellékelten küldöm az Űr'
h aj ósj el öt tek ki vá I a sztá sá ró l kész ü l t j e l e ntést'
Kérem szíves intézkedésedet annak alapján
a javasolt határozattervezet jóváhagyására.
Kérem továbbá, hogy a minisztertanács tag-
jai _ figyelembe véve, hogy a testületi ha-
tározathozatal rnár megtortént _ alapvetően
tájékoztatás cétjából kapják meg a jelentést
a hozzá csatolt életrajzzal egYijtt'

Budapest, 1978. március 10.
Elvtársi üdvözlettel : Czinege Lajos"

A magyar űrhajósok kiválogatása t977-ben
kezdődött, és még abban az évben be is feje-
ződöfr' Az eI sőd leq es kivá la sztá s Sza ka5zá ba n

42 szu perszon ikus vadászpi |ótán k te|jesítette
a kritériumokat, közÜlÜk az intézeti kivizs-
gálás során hét magyar e|fogóvadász-pilótát
találtak alkalmasnak. Ók aIkották a ,,hetek''
csapatát' Kiváló testi-leIki tulajdonságokkaI
bíró fiatalokbó| állt ez a csopoft: Weigel Endre
százados, Elek László százados, Gutyina Péter
százados, NeUmann György százados, Buczkó
Imre százados, Farkas Betatan főhadnagy és
rqagyari Béla főhadnagy kapott a magyar ka-

tonai hatóságoktó| alkalmas minősítést.
A sikeres magyar Űrhajós-kiválogatás szak-

mai berkekben nagy szó Volt, meft több or-
szá9ban is adódtak nehézségek. Bulgáriában
példáuI kiderÜlt, hogy nincs a kritériumoknak
megfelelő korú (25-35 éves) jelölt, ezért ki-

teqesztették az életkori határokat' Romániá-
ban is kénytelenek Voltak ezt kiterjeszteni, és

más hiányosságok miatt is pótszűréseket ke|-

lett lefo|ytatni. Mongólia esetében egyszerűen
nem vo|t e|egendő számÚ elfogóvadászgép-
vezető, ezért engedményeket kellett tenni-
Ük. Em|ítettÜk, hoqy a vietnamiak kozÜl csak
az amerikaiak e|len harcoló hajózók vehettek
részt a kivá|ogatáson. A Iegtapaszta|tabb ász-
pi|óta Nguen Van Coc volt, aki az amerikai-
ak fe|ett kilenc légi győzelmet aratott, Pham
Tuan pedig (aki végÜl is űrhajós lett) ebben az
időben már egy amerikai B_52_eS lelövéséétt
a Vietnami Szocialista Köztársaság Fegyveres
Erőinek Hőse kitÜntetés birtokosa volt. A, kivá-
logatás végső, harmadik szakaszában a Szov-
jetunióban a csehszlovákok jelöltjeibő| csak
ketten kaptak a|kalmas minősítést, a romá-
noknál pedig csak három alkalmas jeloltet ta-
láltak. A magyarok ,,csont né|kÜl" átmentek.

A hét kiválasztott magyar űrhajósje|olt ne-

héz vizsgá|atokon volt túl. Ezek szÜksége-
sek voltak, hiszen ezekben az években már

,0 7 DECE|..']B[R :ll8 ÁNlÁR.eeRoNlAGAZIN



jól tudtuk, mit kelI kibírnia egy űrhajósnak.
Tudtuk, hogy az űrrepÜ|és milyen veszélyes
és nehéz. Veszélyes, mert az űr nem meg-
bocsátó, a legapróbb hiba is könnyen ha]álhoz
vezet. Nehéz, mert extrém környezetben ke1l

dolgozni, és ezeknek a fe|téte|eknek csak a

kÜlönleges testi és letki adottságúak képesek
megfe|e|ni. Sokszáz ember közÜl csupán egy-
két ember aIkaImas kozmonautának. Az alka|-
mat|anokat távol kell tartani, mert Vagy nem
élnék túl, vagy végzetes gallbát okoznának.

German Tyitov és Valentyina Tyereskova
űrrepÜ|ése óta tudjuk, hogy a mozgásbe-
tegség kozmikus formájára érzékeny ember
nem alkaImas. Ezéft még a Fö|dön nehéz és
kímerítő terheléses vesztibuláris vizsgálatok-
nak kelI kitennj a je|ölteket, hogy megállapít-
suk, ki fogják-e bírni a súlytalansághoz való
alkalmazkodás első óráit' Vagy nem'

A. Nyikolajev és V Szevasztyjanov csak-
nem életét á|dozta 18 napos ŰrrepÜlése

V. Szevasztyjanov a foldet éréskor
nem tudott lábra álIni, ú9y
kelIett kihúzni az űrhajóbó|

után a Fö|dre visszatéréskor, mert akkori-
ban mé9 nem tudtuk, hogy a sú|ytalanság
mi|yen káros hatással Van az ember szer-
vezetére' Nyikolajevet újra kellett éleszteni,
és Szevasztyjanov is rossz ál|apotban volt.
Csak a helyszíni intenzív orvosi e|látásnak kö-
szönhető, hogy túlélték a súlytaIanság után
a földi gravltációhoz való alkalmazkodás idő-
szakát. Nyiko|ajev szívizomzata maradandó
károsodást szenvedett. Azóta tudjuk, hogy
billenőasztalon, vá|tozó irányÚ gravitációs
térben is meg ke|| vizsqálnunk a jelölt szív-
és érrendszeri reakciókészségét, és e| kelI bí-
rálnunk, képes lesz-e a kÜlönféle gravitációs
körÜlmények között é]etben maradni'

R. Gordon amerikai űrhajós egykor az űr-
séta során a te|jes kimerÜ1ésig hajszolta ma-
gát, puIzusa tartósan 162-re eme1kedett,
légzésszáma e|érte a 40-et. A lihegés súlyos
é|etta n i- bl okém ia i állapothoz vezetett' Ű rsé-
tája aIatt időnként több mint egy lóerő telje-
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sitményt fejtett ki, m]közben az emberi tel-
jesítőképesség tartósan csak fé| |óerőnyire
tehető' A Gordon által fejlesztett hőmennyi-
sé9 nagyobb Vo|t, mint amennyire a lé9kon-
dicionáló rendszer kapacitását tervezték. A
katasztrófa ott ó|álkodott a köze|ben.

V Zsolobov a szovjet katonai Almaz űrál-
|omás fedélzetén egy áramkimaradás után
para ncsnokával erős stresszhe|yzetbe kerÜit.
Teljes sötétségben, a Földdel való kapcsolat
hÍányában, önerőből kellett feléleszteniÜk az
űrállomást, vagy órák alatt odavesznek. Si-
kerÜlt életet lehelni a bonyolult életfenntartó
rendszerekbe, megmenekÜ|tek, de a stressz
maradandó károsodásokat okozott. Az űr-
repÜ]ést meg keIlett szakítani, Zsolobov mély
stuporózus álIapotba kerÜlt, rnagatehetet|e-
nÜl lebegett a súlyta|anságban, képtelen volt
még a kommunikációra is, társának kellett
felöltöztetnie és bekötöznie az Ülésbe a kény-
szerleszálláshoz' Az eset felhívta a figyelmet
a széles körr! pszicholó9iai Vizsgálatok szÜk-
ségességére és a stressztűrő képesség elő-
zetes meghatározásának fontosságára. Es
sorolhatnám még a kÜlönbÖző terheléses
Vizsgálatok teljes tárházát' Mlndegyiket ne-
héz teljesíteni' és egyik sem felesleges.

Ugyanilyen fontosak a klinikai vizsgála-
tok is. V. Vaszjutyin már a Fcjldön is meg-
]évő krónikus betegségét eltagadta, önma-
qát,,gyógyította", még kuruzs|óhoz is fordult.
Lappangó betegségével indult az űrbe. Fe]e-
IőtlenÜ| nem gondolt arra, hogy az űrrepÜ_
lés kedvezőtlen élettani hatásai következté-
ben betegsége törvényszerűen Íel|ángol az
űrben, munkaképességéi el fogja veszíte_
ni, és ezzel a tettéve| hataImas károkat okoz
majd. Betegsége miatt menteni kel|ett az
Üréllomásról. és az ŰrrepÜlés megszakítása
miatt katonai feladatok maradtak el. Ossze-
sen nyolcvanféle mŰvelet hiÚsu|t meg. Hiába
dokko|t az űrá|lomásra a katonai felszerelé-
sekkel megtömött (egyébként méregdrága),
19 tonnás Kozmosz-1686 modul, nem való-
Su|t meg az űrállomás bővítése, és pétdául
nem ál|t szolgá|atba az eIlenséges tevékeny-
ség fe|derítését célzó korai rakétacsapás-ri-
asztó rendszer Vagy a Pion-K lézerteleszkóp.
E|maradtak az űrséták, illetve V. Szavinih 2B2
n a pra te rvezett sú lyta la nsá g i re kord kísérl ete
is, ráadásul egy tervezett szovjet női űrha-
jóscsoport repülése is miatta hjúsult meg'

A laikusok sokszor szörnyü|ködnek és fe-
leslegesnek tartják az alkalmassági vizsgála_
tokat. Még többen vannak, akik nem ismerik
e|, hogy az űrhajósok rendkívüli képességű
emberek. Hozzászaktunk a mindíg moso|ygó,
aláírásokat osztogató, barátságosan intege-
tő űrhajósok |átványához, és nem gondolunk
arra, milyen megpróbáltatásokon mennek ke-
resztÚ l egy ka rny Újtásnyi ra a katasztrÓfától.

14indenesetre a hét magyar vadászpilóta
mindent kibírt, minden vizsgálaton alkalmas-
nak bizonyult, amikor megérkeztek Kecske-
métre a szovjet RoB tag]ai.

(Folytatjuk)

Dr. Remes Péter orvos ezredes
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