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A titkos magyar űrkutatás, 2.tész

volt-e rendkívÜli eseményÜk, katapultáltak-e,
hajtóműleál|ást, madárral Útközést szenved-
tek-e mér el? - ezek voltak a leggyakoribb
kérdések. A mieink talpraesetten vá|aszol-
tak, eközben a szovjetek meggyőződhettek
nyelvtudásukról is, hiszen mindahényan ki-
válóan beszé|tek oroszul.

Szoros Volt a programl hiszen délben már
az akkori szokásoknak megfelelően dr. Hor-
Váth István, az MSZMP KB tagja, a Bács-Kis-
kun megyei PB első titkára fogadta és látta
vendégül a szovjet delegációt'

Dé|után folytatták a vizsgálati jegyzőköny-
vek tanulmányozását' Egyenként és tüzete-
sen átbogarászták a je|öltek orosz nyélven
kiállított, de magyar hatósági pecséttel e|}á-

tott RoB-kónyveit. Minden részletre kitéftek,
mindenre rákérdeztek'

VégÚl a Vizsgálatokat elfogadták, egyetlen-
egyetsem kellett megismételni. Ezután ismét
a bizottság elé rendelték a jelölteket, és már
az oryosi vizsgálatok ismeretében újból elbe-
szélgettek a pilótákkal' Saját szemszögükből,
a szakma szabályai szerint orvosi anamnézist
vettek fel,

Aza l ka l masság i vi zsgálat
A magyar űrhajósjelöltek átadá-
sa a szovjet repü!őorvosi bizott-
ságnak (RoB) 1977. december
19-én, egy hétfői napon kezdő-
dött, és egy hétig tartott Kecs-
keméten a Magyar Néphadsereg
Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató-
intézetében.

A szovjet űrhajós RoB tagjajt dr. Kovács ]enő
orvos alezredes, az intézet parancsnoka fo-
gadta, és ebédet adott a tiszteletükre, Dél-
után a vendégek előzetes tájékoztatást kap-
tak, majd programegyeztetés után szakmai
intézetbemutató köVetkezett. A szovjetek
,,éles" vizsgálatok közben győződhettek meg
a honvédorvosok metodikai képességeirő1.

Másnap reggel lépésrő| 1épésre Ísmertették
a szovjetekkel a kiváloqatás módszereit és
eredményeit. A RepÜ1őorvosi Vizsgáló és Ku-
tatóintézet (ROVKI) orvosainak egyenként és
személy szerint kelIett garantálniuk a jelöltek
kiváló egészséqi állapotát. A szovjetek min-
den apró részletre kíváncsíak voltak, tudták'
hogy az átvétel után már nekik ke|l a jelöÍtek
alkalmassá9áért fe1elősséget vá|lalniuk'

A magyar űrhajós RoB tagjalnak nevét an-
nak idején nem hozták nyilvánosságra' Sokan
közÜlÜk nem is élhették meg, hogy Sikeres te-

vékenységÜk napvilágra kerüljön' Ez a teljes-
ség igénvével készÜ]t névsor emléket állít az
azóta elhunyt és a még éiő orvosoknak is, fe|-
sorolva, hogy ki mÍlyen vizsgálatokért volt fe-
le|ős: dr. Berényi Éva (kémiai, biokémiai és
hematológiai laboratórium), dn Bognár Lász-
ló orvos őrnagy (pszichÍátria, orvosi pszicho-
lógia)' dr. csengery AttiIa orvos őrnagy (fÜl-
orr-gégészet}, dr' Galambos Aladár orvos
a|ezredes (fogászat és szájsebészet), dr. Gu_
|yás József orvos őrnagy (belgyógyászat), dr'
GyÖkössy József orvos alezredes (belgyógyá-
szat)/ dr' Hajdú József orvos alezredes (rönt-
genológia), dr: Huszár János orvos alezredes
(sebészet, antropom€tria és kÜlönös ismei-
tetőjegyek az azonosításhoz), dr. Kálóczi Jó-
zsef orvos őrnagy (barokamra, hipoxiás de-
kompresszió tűrőképesség, barofunkció), dr.
Kovács Jenő orvos alezredes (RoB-elnök), dr.
Mótusz János orvos alezredes (neurológia),
dn Remes Péter orvos őrnagy (funkcioná|is
diagnosztíka, billenőaszta], túlnyomásos oxi-
génlégzési teszt, spiro-kardioergometria), dr.
Szekeres László orvos százados (szemészet).

Az űrhajósjelöltek bemutatása a ROVKI
tantermében töftént. Egy hosszÚ, U a|akÚ
asztal egyik oldalán a magyar/ a másik olda-
lán pedig a szovjet RoB tagjai fog|altak he-
lyet. A je|ölteket egyenként szólították a te-
rembe, ahol először az életrajzukat' katonai
páJyafutásukat és parancsnoki jellemzésÜket
ismeftették. A szovjetek kérdéseket tettek fel
a jelölteknek. lvliért jelentkeztek űrhajósnak,



Röv]d tanácskozás után a magyar és a
szovjet RoB bizottság egyÜttes Ü]ésen hatá-
rozott - a magyar sorrend alapján _ a Moszk-
vába utazó négy jelölt személyéről. DöntésÜ-
ket kihirdették a négy hajózó előtt is.

A harmadik nap a bízottságok a dckumen-
tumok fogalmazásával voltak elfoglalva, s
gyárlátogatáson vettek részt a kecskeméti
Asztalosi pa ri Kisi pa ri Terme | őszövetkezetben'

A korabeli szokásoknak megfelelően ugyan-
is ha deiegáció érkezett, akkor egy uzem-
látogatásnak is kellett lennie. A mai generá-
ció már nem tudja, de ez is a vendéglátás
kötelező tartozéka volt,

Az 59. honi vadászrepÜ|ő ezrednél a re-
pÜlőtéren ebédeltek, majd a RoVKI-ba visz-
szatérve véglegesítették a dokumentumokat.
Este pedig a honvédorvosok és vendégeik
baráti vacsorán találkoztak a Szikrai Állami
Gazdaság pincészetében.

A látogatás negyedik napján tartották a
RoB bizottságok a zárőértekezletüket, ahol
aláírták a jegyzőkönyveket' A vendégek ebéd
után Kecskemét nevezetességeivel ismerked-
tek, este a hivatalos búcsÚvacsora a RoVKl-

ban Volt. A delegáció tagjai dr. Kálóczi ]ózsef
orvos őrnagy kalauzo{ásával Budapestre utaz-
tak, aho| látogatást tettek a Magyar TUdomá-
nyos Akadémia főtitkáráná|, Márta Ferencnél,
a Honvéde|mi Minisztériumban czinege Lajos
hadseregtábornok honvédelmi miniszternél,
ilIetve a vezérkarnál, Reményi Gyula altábor_
nagy MNVKF I. helyettesénéÍ.

A látogatás eredményeként tehát a hetek
csapatából végü| is négyet választottak ki és
adtak át a szovjet RoB bizottságnak. Moszk-
véban a v1zsgálatok 1978. január 22-étől
február 16-áig tartottak. A jelÖtteket dr. Hi'
deg János orvos ezredes kísérte el. Megismé-
telték az alkalmassági vizsgélatokat, és mind
a négyükről alkalmas mjnősítést állítottak ki.
Figyelembe vették a magyar RoB bizottság
rangsorolását, í9y kerÚlt kiképzésre Farkas
Berta]an főhadnagy és Magyari Béla főhad-
nagy' Buczkó Imre százados és Elek László
százados pedig a kiképzés idején a tartalék
szerepét töltötte be. A szovjetek mindenben
elfogadták és saját vizsgá|ataikkal is alátá-
masztották a magyarok munkáját. Tudha-
tó, hogy nem mindegyik varsói szerződésbeli
(VSZ-) tagállam űrhajósjelöltjét találta alkal-
masnak a szovjet RoB' néhány esetben felul-
bírálták a nemzeti bizottságok munkájót.

Ebben az időben a közvélemény nem ér-
tesülhetett ezekről az eseményekről. Szígorú
titokvédelmj szabályok vonatkoztak a magyár
űrhajósok kiválasztására. Az űrkutatás tit-
kosítása tizenkét évvel azt megelőzően kez-
dődött, 1965-ben Alekszej Koszi9in szovjet
minisztereInök levé]ben fordult a szocialista
országok miniszterelnökeihez, és felvetette.
hogy ,,a jelen|egi helyzet lehetővé tenné vala-
mennyi szocialÍsta ország bekapcsolódását az
űrkutatásba'', Itthon kormányülésen ismeftet-
ték ezt a levelet, és a fennmaradt, április 29-
én kelt, egykor titkos jegyzőkönyv szerint ,,a
kormény a szovjetunió javas|atát a szocialis-
ta orszégoknak az űrkutatásban való együtt_
működésére elfogadja, és megbízza Kádár
János elvtársat, hogy a kormány állásíoglalá-
sá ról Koszig in elvtá rsat levél ben értesítse".

A szocia|ista országok Kádár János javas-
Iatára hamarosan ,,világűrkutatási és világ-
űr-felhasználási kérdésekkel kapcsolatban"
nemzetközi konferenciát tartottak Moszkvá-
ban, ahogy erről már az új miniszterelnök,
Kállai Gyula számolt be a kormány augusztu-
si ülésén. Újabb titt<os határozatot hoztak az
űrkutatássa| ÓsszefÜggő tudományos és ipa-
ri tevékenységben való részvételről. Ebben az
űrtevékenység összehangolására kormány-
bizottságot neveztek ki. Elsó elnöke Jánossy
Lajos akadémikus, a Magyar Tudományos
Akadémia aleInöke lett. A kormánybizottság
feletti felÜgyeletet pedig Apró Anta| miniszter-
elnök-helyettes látta ef' A Szovjetunió vala-
mennyi szöVetségese hasonló rnódon járt el.

|Yindezeket az úgynevezett háromezres
kormányhatározatokbó] tudjuk. Így hívjók
azokat a ma is létező titkos dokumentumokat,
amelyek nem kerÜ]hetnek nyilvánosságra, és
a kÖzlönyökben sem jelennek meg. Nevüket
onnan kapják, hogy nyilvántartási számuk
3000_rel kezdődik. A minősített kormányhatá-

rozatokat nem hirdetik ki, meft nyilvénossáq-
ra hozata|uk sértené l.4agyarország nemzet-
biztonsági és gazdasági érdekeit. Általában az
alkotrnányban meghatározott minősített idő-
szak _ hadiállapot, szÜkségállapot, rendkívÚli
helyzet - Vagy például hadititok, nemzetbiz-
tonsági információ, a terrorlzmus' a tömeg-
pusztító fegyverek terjedése és a nemzetközi
szervezett bűnözés lehet a háromezresek té-
mája. Az érvényben lévőknek azonban sem
a témájuk, sem a tartalmuk nem ismerhető
meg. A múlt században a magyar űrkutatás
kezdeteit is i|yen szigorÚan titkos kormány-
határozatok és szigorúan bizalmas dÖntések
szabá]yozták. A több ezer titkos kormányha-
tározatot időről időre felÜlvizsgálják, s az elé-
VÚltek titkosságát feloIdják' így ezek az iratok
rna már megismerhetők.

Az űrkutatásra vonatkozó |egfontosabb do-
kumentum 1966 őszén készult egy Moszkvá-
ban taftott értekezlet után, ahoI e|fogadták,,a
világűr kutatásában és hasznosításában részt
vevő szocialista országok közötti egyúttmű-
ködés titkosságéra vonatkozó megálIapo-
dást". Ennek megfeJelően a Magyar Forradal-
mi Munkás-Paraszt Kormány a 3322/1966,
számú kormányhatározatban és me||ékIeté-
ben az űrkutatás ,,szigorúan titkos" és ,,tit-
kos" minősítésével kapcsolatos tenniva|ókról
i ntézkedett'

A háromezres aIapvető rende|kezések című
melIéklet szigorú eIőírásokat tartalmaZott.
ElőszÖr is rtigzítette. hogy az űrkutatás so-
rán keletkező titkos műszaki eszközökhöz és
dokumentációkhoz csak azok a tudományos
munkatársak, szakértők és műszaki dolgo-
zók férhetnek hozzá. akiknek az,,ilIetékes ha-
tóságoktó|" engedétyük Van erre' Azuián ha
az országok képviselői mun kaértekezleteken,
tanácskozásokon Va9y közös munkákban (ki
sérletekben) Vesznek részt, akkor a küldő or-
szág által kiadott felhatalmazássa] ke|l ren-
delkezniük. Ezen fel Volt tÜntetve a kikü|dött
családi és utóneve, apai neve (szovjet mintá-
ra), munkahelye' beosztása, az utazás célja
(közös kísérlet, programkidolgozás, kozmikus
objektum fe|bocsátásán való részvétel stb.). A
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meghatalmazást 30 nappa| (értekezlet esetén
15 nappal) korábban kellett megkÜldeni két,
4,5x6 centiméteres fénykép kíséretében.

Minden űrkutató nyilván Volt tadva (azok
is, akik nem tudtak róla), s ebből aztán ér-
dekes helyzetek adódtak' Egyszer a ma-
gyar delegáció egyik tagjának éppen nem
Volt a Moszkva melletti kalinyini LÍrrepÜlések
Irányítóközpontjába szó|ó érvényes névkitű-
zője. Ugyanis egyenesen Bajkonurból, az űr-
repÜlőtérről érkezett, és a hivatalos delegá-
ció gépkocsikonvojával akadálytalanul jutott
be az épÜletbe. Az űrkomplexumot felügyelő
szovjet elhárítás azonban hamarosan észlelte
az ,,anomá|iát", és felszólÍtották, hogy köves-
se őket, mert tisztázni aka11'ák a dolgot. Em-
berÜnk sértett hangon kiabálnl kezdett, hogy
ő szolgálatban van' tagja a delegációnak'
Hangos vita kerekedett, és kezdett kényeÍ-
metlenné válni a he|yzet, már több űrhajós Ís

összegyűlt a folyosón megnézni, mi ez a szo_

katlan patália. |vliért kiabál a baráti Maqyar
Népköztársasá9 álIampol9ára az űrkutatás
egyik szentélyében? A hangoskodásnak csak
az Vetett véget, hogy hamarosan megérke-
zett az elhárítás újabb munkatársa, aki az'
zal oldotta meg a problémát, hogy átnyúj-
tott egy érvényes belépőt, és elnézést kért a
történtekért. Vagyis anélkÜl kapott névkitű-
zőt a magyar delegátus, hogy kilétét fe|fedte
Volna, ugyanis volt valahol egy fénykép, egy
névsor; hiszen nyilván vo]t tartva'

Csak nagyon kevesek tudhattak a titkos Lir-
kutatásról, igyekeztek minímalizálni a beava-
tottak számát' Az egyÜttműködés keretében
intézkedtek, hogy ,,a részt vevő országok a
titkos éS szigorúan titkos műszaki eszközök-
höz és dokumentációkhoz feltétlenÜl szÜksé-
ges minimáIls létszám megadásából fognak
kii ndulni". Az érvényes titokvédelmi szabályo-
kat be kel|ett tartani. Csak titkosított munka-
fÜzetbe lehetett írni, a fényképeket pedig le
keflett adni. ,,A részt vevő országok képvise_
lői minden szigorÚan titkos Vagy titkos jellegű
feljegyzésÜket külön e célra rendszeresített,
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>>szigorúan titkos< vagy >>titkos<< jelzéssel el-
|átott jegyzetbe vagy munkafÜzetbe írják. E
jegyzeteket és munkafÜzeteket a fogadó or'
szág íntézményeinek és szervezeteinek titkos
ügykezeléssel foglafkozó szolgá1atai tartják
nyilván és bocsátják a résztvevők rende|kezé-
sére" _ olvasható az alapvető rendelkezések-
ben' Mindez a honvédorvosoknak nem okozott
nehézséget, hiszen a katonai títkos Ügykeze-
lés szabá|yaihoz hozzá voltak szokva'

A tennivalókat a Szovjetunióban határozták
meg, tehát nem csodálkozhatunk azon, hogy
miután 1967-ben ismét kormánykÜldött-
ség járt Moszkvéban, a magyar űrkutatást
megint átszervezték. rgy újabb háromezres
kormányhatározat szerjnt (3194/1967.),,a
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
Űrkutatással Kapcsolatos Állandó Bizottsága"
néven kormányszintűre emelték (rÖviden űr-
kutatási bizottságnak is nevezték), Azorszá-
gos Műszaki Fej|esztési Bizottság (oMFB) el-

nökét bízták meg a vezetésével. Az O|YFB a
kormány közvet|en felügyelete alatt koordi-
nálta és irányította az űrtevékenységgel kap-
csolatos kutatásokat. Az Űrkutatási bizottság
több tagja miniszterhelyettesi szintű Vezető
Volt. 1974-ben Aczé| György miniszterelnök-
he|yettest bízták meg a kormánybizottság
felÜgyeletével. Ezekben az években a magyar
űrkutatés a műholdas távközlés és a távérzé_
ke|és, a kozmikus fizika, a kozmikus meteo_
rológia, az űrbio|ógia és az űrorvostan terÜ-
Ietére terjedt ki.

Abban az időben az Űrkutatási Kormánybi-
zottság Űrbíológiai és Ljrorvosi Állandó Mun-
kabizottsá9a (későbbi nevén orvosbiológiai
SzakbÍzottsága) felÜ9yelte az űrkutatásban
dolgozó összes hazai kutatóintézetet' Széles
körű tevékenység alakult ki Magyarországon.
A ROVKI vált a hazai űrélettudományi kutatá-
sok bázisintézményévé, s koordinálta az űr-
kutatás terén az akadémlai kutatóintézetek,
egyetemitanszékek nyílt és titkos tudományos
tevékenységét. Vo|t olyan időszak, amikor az
éves költségvetési kimutatások adatai alapján

harminc (!) magyar akadémia] kutatóintézet-
ben, illetve egyetemi tanszéken 249, állami-
lag fizetett magyar űrkutatót tartottak nyjl-
ván, akik az űrrepülések során adódó újabb
és újabb problémákat igyekeztek megoldani.
Jó példa erre German Tyitov űrrepÜ|ése.

A második szovjet űrhajós, Tyitov a Vosztok
űrhajó fedélzetén 1961. augusztus 6-án reg-
gel kilenc órakor startott. A repÜlés aktív sza-
kaszában a gravitácíós túlterhelés, a zaj és a
vibráció nagy volt, de Tyitov jól tűfte. A súly-
talanságba érve azonban rögtön jelentkeztek
az elsö szokatlan és addig ismeretien tüne-
tek. Tyitov először a ,,fordított testhelyzet" il-
lttziőját élte ét. Úgy tűnt számára, hogy fejjel
lefeJé repÜl, a műszerfal felfelé mozdul el, és
zuhanésérzése volt. Az orbitális repÜlés alatt
Tyitov rosszul érezte magát, Ú9y jellemezte,
hogy olyan, mintha tengeribeteg lenne. Szé-
dült, egyensúlyzavarai voltak, hányinger ke-
rülgette' Különosen az erélyes fejmozgások-

ná| és a gyorsan mozgó tárgyak követésekor
érezte kellemetlenÜ] magát. Rosszu|léte idő-
Vel egyie jobban nyugtalanította, de nem
Vesztette el teljesen a munkaképességét, és
fegyelrnezetten viselte el a kellemetlensége-
ket. A fö|dí irányításnál nagy volt az ijede-
|em, hiszen először derÜ|t fény a sú|yta]anság
egyik kedvezőtlen élettani hatására. Még at-
tól is tartottak, hogY az ember nem is képes
elviselni hosszabb időn át a sÚlYtalanságot'

Az egyensúJyszerv vizsgálatára Vonat-
kozó kérdések bekerÜ]tek a VSZ repÜ|ő- és
űrorvosi problémakatalógusába, és megin-
dultak az űrmozgásbetegség természetének
megismerésére vonatkozó kisérletek Ma-
gyarországon is. A Központi Katonai Kórdáz-
ban példáuI a vá|tozó sebességű,ingerekkel
kivá|tott optokinetikUs nystagmust (mozgó-
fénnyel kiváltott szemtekerezgést) vizsgá|-
ták. Kidolgozták a televízió képernyőjén ki-
váttott nystagmus számítógépes modelljét'
Az Akadémia pszichológiai intézetében az
akusztikus (han9i) ÍngerIéssel létrehozott
nystag mus ú9ynevezett kiVáltott potenciá lja-



it (elektroÍnos a9yhul tá mait) vizsgá lták kísér-
Ieti éllatokon (nyulakon). Megteremtették az
agyí kiváltott potenciálok szémítógépes fel-
dolgozását, és beszámo|tak a halántéki agy'
lebeny frekvenciaanalíziséről. A RoVKI és a
Szegedí orvostudományi rgyetem Életta-
ní Tanszékének munkatársai az akusztikus
stressz (hanghatásra Íétrejövő túlterhelés)
patká nyokra gya korolt hatását tanulmányoz-
ták. A Budapesti orvostudományi Egyetem
Anatómiai Intézete pedig a vesztibu|áris ap-
parátus adaptációjának (az egyensÚlyérző
szerv alkalmazkodásának) modelljét mutat-
ta be. A RoVKI-ban az űrhajós-a|kalmassági
vizsgálatoknál használt Coriol is-9yorsulás ku-
mu latív hatásá nak vizsgálatávaI fog la l koztak.
Hamarosan kiderÜlt, hogy a vesztibu|árisan
érzékeny emberek nem valók űrhajósnak,
a jelölt vizsgálatok adatai alapján meg le-
het á|lapítani, hogy kik azok, akiket távol
kelI tartani az űrrepÜléstől' A szoVjetek a ki-

válogatási rendszerÜket módosították, na-
gyobb hangsúlyt he|yeztek a vesztibuláris
rendszer vizsgálatára. Az űrhajósok felké-
szítését is tová bbfej lesztették, bevezetté k az
egyensú |yszervrendsz€r edzését is.

A közvélemény előtt nem ismeretes, hogy
a múlt században a magyar űrélettudományi
kutatások milyen jó| kidolgozott stratégiávaI
birtak. Az amerikai és a szovjet stratégiai e|-
képzelésekhez hason]óan abból indultak ki,
hogy az emberiség addig felhaImozott tudása
már lehetőséget nyújt számára, hogy el|enőr-
zése a|á Vonja a környezetét a Földön, és ké-
sőbb arra is, hogy az emberi faj a Fö|dÖn kí-
vul a Naprendszer más részein is elterjedjen,
Az emberiségnek információra van szüksége a
fö|dön kívü|i élet létezéséről ahhoz, hogy ered-
ményesen és biztonságosan benépesíthesse a
Vilá gegyetemet. Az űré|ettudományok straté-
giai tervei között tehát az ember állandó Ürbé-
lijelenléte szerepelt' A teruek szerint a Fö|d és
a Naprendszer vizsgálata cé|jából folyamato-
san műkcjdő űrál|omásokat hoznak majd lét-
re a Föld körül' később állandóan lakott te|e-

püléseket építenek a Holdon és a Marson' Az
így kialakított űrbázÍsokról azután már meg'
kezdhetik a vi|ágegyetem gyarmétosÍtását. Az
élettudományok eredményei pedig döntő sze-
repet játszanak majd abban, hogy az emberi
faj a Fö|dön kívÜl, a világegyetem más részén
is e|terjedjen' Ez a stratégiai cé|kitűzés már a

kezdetektől minden űrexpedíció lényeges ele-
me volt' A kÖzeli stratégiai célok' vagyis a Föld
körülj orbitális repülések, Valamint a Ho|d_ex_
pedíciók _ erre a célra alkalmas - fö|di és űr-
eszkÖzök kifejlesztését követelték meg'

A stratégiai célok elérése céljából Ma-
gyarországon már a kezdet kezdetén az Űr-
élettudományokkal íogIalkozó egyetemi
tanszékek létrehozására, fiatal kutatók ki-
képzésére és az élettudományok érdekében
kutató-fejIesztő tevékenység kialakítására
törekedtek az egyetemeken' ipari közpon-
tokban. Ezért a Szegedi, Budapesti, Pécsi
és Debreceni orvostudományi Egyeteme_

A szovjetek az országház e|ótt

ken, illetőleg az orvostovábbképző Intézet-
ben űré1ettudoményi kutatásokkal foglal-
kozó munkacsoportok atakultak, repÜlő- és
űrorvosi szakvizsga bevezetésére, Valamint a
szakiré nyú posztg raduális képzés kia1a kításá-
ra nyílt lehetőség, és létrejött a tudomány és
az lpar kutató-fejlesztő együttműködése is (a
RoVKI-Medicor szakemberei kőzött). Növelni
ke]lett a bio|ógia1 műszerezettséget, szÜkség
volt az űrlaboratóriumok számának nove|ésé-
re, és automata biológiaÍ űrhajókat helyeztek
el az űrben, szélesÍtették a bioló9iai kísérle-
tek számát az űrálIomásokon, Valamint meg-
teremtették aZ eddigi kutatási eredmények
adatbázisát. A Honvéde|mi Minisztérium és
az MTA Interkozmosz Tanácsa orvosbiológiai
műszerek jelentős beruházásait finanszíroz-
ta. A Kozmosz-L574, -1667, -1887, -2044,
'2229 jelŰ bioszputnyi k-űrrepÜ lések ma gya r
részvétellel zajlottak, és bekapcsolódtunk az
embereken végzett űrélettudományi kísér-
letekbe is. Az 1980-as években a Szaljut-6
és a Szaljut_7 űrál]omások fedélzetén szá-
mos kísérlet részesei voltak (Aprosz, Inter-

feron, lvletabolizm, Kiszlorod, Doszug, Doza,
Pnyevmatyik, Audio, Szregyec, Kadioligyer,
Diagnoz, Rabotoszposzobnoszty és a Balaton
kísérlet)' EzenkívÜl az 1980-as években lét-
rejött a ROVKI számítógépes adatbázisa is.
A VSZ-tagá|lamok antropometriás adatbázisa
Kecskeméten vo|t, az adatok számítógépes
fe|dolgozását a ROVKI szakemberei végezték
el és tették hozzáférhetővé a tagá]lamok szá-
mára. Ez az adatbázis a magyar űrhajósok
hosszÚ idejű orvosbiológiai megfigyelésével
szerzett adatokat is taftalmazta.

Akkoriban Ugyanis a vilá9on a hetedik
nemzet képviselőjeként a viJágűrbe kijutott
magyar űrhajós repülését nem tekintették
egyedi sikernek' A stratégiai tervek a magya-
rok hosszú idejű és taftós űrtevékenységével
számoltak, Farkas Bertalan és l'4agyari Béla
után további magyar űrhajósok következtek
volna, ezéft tervbe vették a ROVKI továbbj
fejlesztését.
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Czinege Lajos honvédelmi miniszter 1978-
ban a miniszteftanácsnak írott .,titkos" minő-
sítésű jelentésében a világűr kutatásában való
hosszú távú részvéteIÜnkről, több magyar űr-
repÜ|ésről és a RoVKI további fejlesztéséről írt.
,,Abbó| kiindulva, hogy a világűr kutatásában
való részvételünk, ehhez az űrhajósok kivá|o-
gatása, előzetes felkészítése, majd két repÜ-
lés közötii időszakban azok gyakorlatban tar'
tása és rendszeres orvosi ellenőrzése hosszú
távú feladat, ezek végrehajtására - az egyÜtt-
működő szervekkel közösen - a Magyar Nép-
hadsereg Repülőorvosi Vizsgá|ó és Kutatóinté-
zetét cé]szeríi alka|massá tenni." Erre azonban
már nem kerÜlt sor. A politikai változások mi-
att átalakult a hazai űrkutatás stratégiája, és
a további magyar űrhajósok repültetése leke-
rÜlt a napirendrőt. Az első magyar űrrepÜlése
azonban még megtörtént, a fo|ytatásban en-
nek titkos dokumentumairó| iesz szó.

(Folytatjak)

Dr. Remes Péter orvos ezredes
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