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A kiválasztás menete
1978, március 21-én sajtótájé-
koztatót tartottak a kecskeméti
Repülő'orvosi Vizsgáló- és Kuta-
tóintézetben (RoVKl). Az esemé_
nyen csaka meghívott megyeiés
országos napilapok tudósítói ve-
hettek részt.,,Az olvasókat arról
szeretnénk tájékoztatni, hogyan
választottukki a magyar űrhajós-
jelölteket" - mondta megnyitójá-
ban Győrfi László ezredes, a HM
sajtószóvivője.

Reményi Gyu|a vezérőrnagy/ a vezérkari Í'ó-

nök első helyettese pedig az Interkozmosz-
program he|yzetéről adott tájékoztatást. Kö-
2ölte azt isi a magyar űrhajósje|öltek március
1B-án elutaztak, és megkezdték a felkészÜ-
lést a Csillagvárosban. Másnap a tudósítások
meg is jelentek az újságokban, és az ólvasók
éftesülhettek a készülő eseményrő|.

Négy évtizeddel ezelő|t csak az Újságcikkek
címei változtak, a sztiveg lényegében minden
lápban azonos volt: Ahol a magyar űrhajós-

jelölteket kivá lasztották; Sajtótájékoztató a

ROVKI-ban; Űrhajósje|öltjeink; Lesz magyar
űrhajósl - o]vashattuk az újságokban.

Ma már tudhatjuk, hogy központi|ag jóvá-
hagyott kommunikéciós Üzenetről volt szó.
A magyar űrkutatást az úgynevezett három-
ezres titkos kormányhatározatok szabá1yoz-
ták. Ezek fiqyelembe vették az akkori szocta-
lista rendszer szerint az MSZMP PB ugyancsak
tjtkos határ:ozatait. KocsÍs Piroska és Ólmosi
Zo|tán, a Magyar országos Levé}tár munka-
társai gyűjtotték cissze s hozték nyilvánosság-
ra kitűnő munkájukban ezeket az űrkutatásra
vonatkozó irato kat. Ideta rtozna k az ű rrepÜ lés
népszerűsítését szabályozó titkos iratok is.

Az MSZI'4P KB agitációs és propaganda-
bizottsága először 197B. december 5_én ho-
zott eqy ',szigorúan bizalmas" minősítésű ha-
tározatot a propaganda irányetveiról, Ennek
tizennégy oldalas, hat fejezetből álló mel|ék-
lete a részletekbe menően ismeftette (előÍr-
ta) az újságírók számára a tudnivalókat, Pél-
dául ,,Az első magyar űrhajóst úgy mutassa
be a propagandánk' hoqy kitűnjon: gyermek-
korától kezdve é|enjáró vo]t a tanu|ásban és
a munkában; szellemileg és fizikailag jól fel-
készült'' és így tovább. Ilyen világban é|tÜnk.
Mindez nem csak magyar jelenség volt. E|ső-
sorban a nagyhatalmak, de ezen túlmenően

szerte a világon mások is fe|ismefték az Űrre-
pÚlések pr:opagandaértékét' Emlékezetesek
például az úgynevezett ticker tape parádék,
amikor konfettiesőben, diadalmenetben haj-
tottak vé9ig az első amerjkai űrhajósok New
York sugárútjain. És ugyancsak sokan emlé-
keznek a szovjet űrhajósok Moszkvában, a

Vörös téren rendezett győzelmi ünnep|éseire.
Igen, a nagyhatalmi politika a saját rendszer
fe|jebbvalóságának bizonyítására igyekezett
kihasználni mjnden űrsikert.

Jurij Gagarin százados Űrrepü|ésénél va-
lójában egy eIlenséges célra rávezethető,
atomtölt'et hordozására alka{mas interkonti-
nentá|is baIlisztikus rakétafegyver sikeres ki-

OKTOBER



ról. volt szó. kóZött
rseny jelent Ennek
en'a szociá ságjai,

köztük a korabeli Népszabadság círnúi napilap
is .,A szovjet nép világraszóló diadala" fejléc_
cel jelent niQ9, vi
rendszer tölényét
ameiikai űrhajós
kerÜlt' 'Alan she
tisztjét _ aki valójában az ernber által irányí
tott Redsto ne atomtÖltetű ba l l isztikus rakéta
sikéres kipróbálásának r:észésé volt - nagy
nyilvánossáq előtt maga J, F'.Kennedy elnök'
fogadta és tüntette ki a Fehér Házban.

Az Ínterkozmosz űrrepÜtések propagaí_
dáját - köztÜk a miénket is _ egységesen
Moszkvából ''irányították és koordinálták' A
magyar űrrepülés
nyeit és célját jó
rejtették, és előté
qandaéÍtékét. 1977 decemberében részletes
közleményben javásolták, ' ho 1Yén ,:,cé|szerű"
(értsd: ke||) eljárni. ,A atásban
célsze:rű figyelembe ve bek kö-
zött ináto
lö|ni ata a
lása elöft
megkerúlésével nem lehetett a kÖzvélemény|

is ldáLtl, ' ho
n' egy-egy
s N4oszkÚ

kellett juttatn'i négy-öt tudósitást egy:más_
fél oldalnrli terjedelemben; .,ame|yet az il|ető

ország űrhajós kutatója e| Vagyis
eqy kézben tartották a pro és kor-
látoztak minden egyéni kezdeményezést, Az
Interkozmosz űrrepÜlések katonaí jellegére
mé9 kÖzvetett utalást sem volt szabad tenni'
A nyi|vánosság szárnára a világűr: békés meg-
hód ában lete-'

ket ista v kel-
lett ni. Mi igaz

mosz mavilágleg-
ryálla Volt, a nem-
pedig s tudományos

eredményeket, hozott, bár ezek'egy részét
nem Volt szabad publikálni" AZ i5 tény, hogy' a
nyugati Világ a katonai űrrepüléSek terÜ]etén

a nemzet inteQrációban rejlő
lehetőség ismerte fe|.] Hlába vo|t'a szigorú sza'bál1tozás; néha méE ,

Má=,
de-
!nő.'
;Az

'NDK- rpárosfé ,koraz NDK-s
bemo tlanul az , hogY inter-
jút készít Hoffmén és UsztVinovlhonvédelmi
m inisztérekkql. A szovjet elvtá rsa k ellenezték
ezt a. rögtönzést, mert az ilyen dolgot jóvá kell
hagya.tnÍ, 'ezenkívül az ilyen' inter'jú az űrrepü-
lés katonai jellegét húzta vo]na alá.'l .

lottalk'az események! . , ,' '

,' ',- Zpr1;a| (a Föld hívójele volt) Hallották a
jelentésemet?] ' ' l ' , ', 

,'

ssék
ciós é
mPid
vetl

ni?

tke -

ad -l

, detjenek meg]I. - Volt 'a, repül paryn.

'csa. Az''ür:hajÓsok azonban helyett

_ Hal Ha egy ajót ',

kelt kiv inéz ne esi
űrhóna ' Nem i ssz!'' .

Égyetértesz? _ kérdezte Kubaszov. , 
,.
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