
APOLLO-11
1969. július 24-én érkezett vissza a Földre az Apollo-11 űrhajó személyzete: Neil Armstrong, Edwin „Buzz” 
Aldrin és Michael Collins. Ők voltak az első sikeres amerikai holdexpedíció tagjai, akik elérték a Holdat. A 
háromfős személyzetből ketten, Armstrong és Aldrin július 20-án le is szálltak a Hold felszínére, így ők 
lettek az első emberek, akik a Holdon jártak.

A sikeres küldetést hosszas előkészületek előzték meg, a Holdra 
jutás pedig rengeteg kockázatot rejtett magában. Az egyik 
legfontosabb a Hold körüli pályára állás volt. Ehhez nagyon pontos 
pályaszámításokra volt szükség, ráadásul a Föld körüli pályáról 
való elinduláskor nem a Holdat kellett becélozniuk, hanem azt a 
pontot, ahová a Hold három nap múlva kerül. A fékezés szintén 
nehéz művelet volt, ha túlságosan lelassulnak fékezéskor, akkor 

becsapódnak a Holdba; ha pedig nem fékeznek elég ideig, akkor kirepülnek az űrbe.

Ugyanilyen nagy veszélyt jelentett a landolás a Holdon, 
a holdkompnak viszonylag vízszintes területen kellett 
leereszkednie. Ha egy lejtős vagy egyenetlen, sziklás-
kráteres terepen szállnak le, félő lett volna, hogy 
a holdkomp felborul, az űrhajósok pedig a Holdon 
rekednek. 

Hosszas előkészületek után végül 1969. július 16-án indult el a hatalmas, 110 méter magas 
Saturn-V rakéta, hogy Föld körüli pályára állítsa, majd a Hold felé repítse az Apollo-11 űrhajót 
és a Holdra leereszkedő holdkompot. Az odaút három napig tartott, majd az Apollo űrhajó és az 
Eagle (Sas) névre keresztelt holdkomp szétvált, ez utóbbi megkezdte az ereszkedést a Hold felé. 

Nem sokkal később a houstoni irányítóközpontba megérkezett a rádióüzenet, miszerint:„Houston, itt a Nyugalom Tengere Bázis. 
A Sas leszállt!”

Kisvártatva kinyílt a holdkomp ajtaja és Neil Armstrong leereszkedett a holdkomp létráján, 
hogy a Hold porába lépjen. Ekkor hangzott el a történelem egyik leghíresebb mondata: „Kis 
lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek!” 

A Holdon töltött 2 óra és 41 perc alatt a két űrhajós, Armstrong és Aldrin kőzetmintákat 
gyűjtöttek, különféle műszereket helyeztek el, kitűzték az amerikai zászlót (melyet dróthuzalok 
merevítettek ki, hogy úgy látszódjon, mintha lobogna), valamint egy emlékplakettet hagytak a 
Holdon, melyen ez a felirat állt: 
„Itt vetette meg az Ember, a Föld bolygóról, először a lábát, 1969 júliusában. Békével érkeztünk, az 
egész emberiség nevében.”
Ezt követően begyújtották a holdkomp hajtóműveit, mely elemelte őket az égitesttől, hogy 
összekapcsolódhassanak a rájuk váró űrhajóval, mely aztán hazarepítette őket a Földre. Az 
űrhajósokat hősként ünnepelték világszerte, mint a Hold meghódítóit.

Források:
http://www.urvilag.hu/az_apollo_holdprogram/20040719_a_sas_leszallt_35_eve_repult_az_apollo11_1resz
http://www.urvilag.hu/az_apollo_holdprogram/20040720_a_sas_leszallt_35_eve_repult_az_apollo11_2resz
http://www.urvilag.hu/az_apollo_holdprogram/20040721_kis_lepes_ez_egy_embernek%E2%80%A6_35_eve_repult_az_
apollo11_3resz
http://www.urvilag.hu/az_apollo_holdprogram/20040722_kis_lepes_ez_egy_embernek%E2%80%A6_35_eve_repult_az_
apollo11_befejezo_resz 
http://www.urvilag.hu/holdraszallas40/20090721_armstrong_a_holdon_ember_a_holdon 
http://www.urvilag.hu/az_apollo_holdprogram/20120826_elhunyt_neil_armstrong 
https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/missions/apollo11.html
http://solarsystem.nasa.gov/missions/apollo/indepth
http://www.space.com/18422-apollo-saturn-v-moon-rocket-nasa-infographic.html 
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