
IRÁNY A VILÁGŰR!
1961. április 12-én egy új korszakba lépett az emberiség: Jurij Gagarin 108 per-
cig tartó repülésével kezdetét vette az űrkorszak, mely a mai napig is tart, áp-
rilis 12. pedig azóta az Űrhajózás világnapjaként szerepel a naptárakban. Ekkor 
jutott ki az emberiség először az űrbe és lett a világűr – közvetlen vagy épp 
közvetve – életünk része. Vegyünk hát sorra az emberes űrhajózás történeté-
nek mérföldköveit!

Az emberiség az első űrbe juttatott műholddal, a Szputnyik-1-gyel bebizo-
nyította, hogy képes legyőzni a gravitációt. A következő lépés, az első ember 
világűrbe küldése azonban még hátra volt. Mind az Egyesült Államok, mind a 
Szovjetunió igyekezett a másikat megelőzve, elsőként embert juttatni az űrbe. 
Végül 1961-ben, hatalmas titkolózás közepette, a Szovjetunió kazahsztáni 
sztyeppéin egy Vosztok-1 űrhajó emelkedett a levegőbe, fedélzetén Jurij Al-
ekszejevics Gagarin-nal. Az első ember az űrben összesen 108 percet töltött 
„odakint”, ezalatt egyszer megkerülte a Földet. Minden jól alakult, a Vosztok-1 
kabinja a légkörbe való belépést és fékezést követően épségben landolt Ka-
zahsztánban. Gagarin egy pillanat alatt világhírű lett, a rá szakadó hirtelen hír-
nevet kezdetben igen rosszul viselte, csak később tudott hozzászokni a rend-
kívüli népszerűséghez. Azóta több, mint félezren követték Gagarint, ő pedig az 
űrhajózás igazi szimbólumává vált.

Szintén nagy „dobás” volt az első űrséta 1965. március 18-án. A küldetés sikerrel zárult, bár Alekszej Le-
onovnak és Pavel Beljajevnek számos komoly nehézséggel kellett megküzdenie. Leonov tizenkét percig 
tartózkodott kint a „semmiben”, a Voszhod-2 űrhajóval csak egy köldökzsinór kötötte össze, ez biztosí-
totta a rögzítést és az oxigénellátást számára. A gondok csak ezután jöttek. Az új fejlesztésű űrruha – csúf 
tréfát űzve Leonovval – felfúvódott, méghozzá annyira, hogy a kozmonauta nem fért be az űrkabin zsi-
lipjébe. Tudta, hogy a Nap pár percen belül lemegy, a teljes sötétségben pedig a biztos halál vár rá. Emiatt 
életveszélyes és tiltott döntést hozott a földi irányítás tudta nélkül: elkezdte kiengedni a levegőt a szka-
fanderéből. A mutatványnak hála vissza tudott mászni az űrkabinba, de csak hihetetlen erőfeszítések 
árán, a hirtelen nyomáscsökkenéstől felszökött testhőmérséklettel és olyan heves izzadással, melytől 
alig látott valamit. A megpróbáltatások azonban itt nem értek véget: az Voszhod-2 visszatérését segí-
tő rendszer is felmondta a szolgálatot, így a két űrhajós a tervezettől 2000 kilométerrel arrébb landolt, 
Kazahsztán helyett az Urál fenyőrengetegében. Leonov és Beljajev két napig volt az űrkapszula foglya a 
mínusz 25 fokos hidegben, megfelelő téli ruházat nélkül. A visszaemlékezések szerint Leonov éjszaka jól 
látta az űrkapszula körül ólálkodó farkasokat is. Végül megérkeztek a mentőcsapatok és ötven órával a 
leszállás után a két kozmonauta újra a bajkonuri űrrepülőtéren volt. 

1969. július 20-án eljött a nap, amikor az ember, Neil Armst-
rong és Buzz Aldrin személyében egy másik égitestre, Holdunk 
felszínére lépett, majd elhangzott a már mindenki számára is-
mert mondat: „Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az 
emberiségnek!”. Az Apollo-program keretében hat alkalommal, 
összesen tizenketten jártak égi kísérőnk felszínén, ehhez a 
sikerhez pedig összesen félmillió ember erőfeszítése kellett. 



Ekkor épült meg a legnagyobb és legerősebb hordozórakéta, a 110 méter magas, 3000 tonna tömegű 
Saturn-V, mely a New York-i Szabadság-szobornál is magasabb, teljesítménye pedig 160 millió lóerőnek 
felel meg. A küldetések során összesen 382 kilogramm holdi kőzetet szállítottak a Földre tudományos 
elemzés céljából, melyek során kiderült, hogy némelyikük kora 4,5 milliárd év, ami sokkal régibb, mint a 
Földön talált legősibb kövek. A holdprogramnak magyar vonatkozása is van: egy magyar mérnök, Pavlics 
Ferenc tervezte ugyanis azt a holdautót, amit az Apollo-15, 16 és 17 asztronautái vezettek az égites-
ten. Segítségével több kilométerre is könnyűszerrel elmerészkedhettek a leszállóhelytől, valamint sokkal 
több rakományt és kőzetmintát tudtak magukkal vinni. Az Apollo-program lezárásával az űrhajózás egyik 
aranykora véget ért, azzal az ígérettel, hogy egyszer visszatérünk a Holdra.

A világűr azonban kegyetlen és az űrkutatás sajnos több alkalommal is áldozatokat követelt magának. 
Az első katasztrófa az Apollo-1 űrhajó egyik földfelszíni tesztje során történt. 1967. január 27-én há-
rom űrpilóta, Gus Grissom, Ed White és Roger Chaffee az űreszköz startjának szimulációját végezték. A 
tesztek nem mentek simán, egy kommunikációs hiba folyton megakasztotta a folyamatot. Majd pár perc 
múlva az asztronauták kétségbeesett kiáltásától visszhangzott az irányítóközpont: „Tűz van idebenn!” 
Egy szigeteletlen elektromos vezetékből kipattant szikra és a parancsnoki egységben használt túlnyo-
másos tiszta oxigén pillanatok alatt tűzfészekké változtatta az űrkabint. 
A mentőcsapatok sajnos nem tudták megmenteni az asztronauták életét. 
Gus Grissom, Ed White és Roger Chaffee az Apollo-1 áldozatául estek, a 
NASA elveszített három űrhajóst és csaknem az egész Apollo-program is 
derékba tört a tragédia miatt. A NASA és egyben az űrkutatás két legtöbb 
áldozattal járó szerencsétlensége azonban egy-egy űrrepülőgéphez, a 
Challenger-hez és a Columbia-hoz kötődik. A Challenger 1986. január 28-
án indult volna utolsó útjára, ám a hétfős legénység 73 másodperccel a 
start után életét vesztette. A magasban felrobbanó űrsikló látványa sok-
kolta a fellövés megtekintésére odasereglett több ezer civilt. A későbbi 
vizsgálatok feltárták, hogy az egyik gyorsítórakéta tömítése hibásodott 
meg. Csaknem napra pontosan 17 évvel a Challenger katasztrófája után, 
2003. február 1-jén a Columbia űrsikló a Föld légkörébe való visszatérés közben darabokra esett szét az 
USA Texas állama felett. A később a szakértők megállapították, hogy az űrsikló és a legénység vesztét a 
hajtóanyagtartályról levált burkolatdarab idézte elő, mely az űrrepülőgép bal szárnyának csapódva fel-
sértette az űrsikló hőpajzsát. A lyukas hőpajzs már nem volt képes megfelelően megvédeni az űrrepülőt 
a légkörbe való belépés okozta hőtől, így a bal szárny először belülről megolvadt, majd leszakadt, később 
pedig az egész űrsikló alkotóelemeire hullt szét a légkörben. A hét asztronauta perceken át küzdött, hogy 
egyben tartsák az űrsiklót, de a gép sérülései miatt nem volt esélyük a túlélésre. 

Mára az emberiség véglegesen összenőtt a vi-
lágűrrel, elég, ha a Nemzetközi Űrállomásra, a 
GPS rendszerre vagy a számtalan telekommu-
nikációs műholdra gondolunk. Az űrtechnológia 
pedig mostanra már nem az egyes államok ki-
zárólagos ügye, sorra alakulnak az űrkutatás-
sal foglalkozó magáncégek, legjobb példa erre 
a SpaceX függőlegesen földet érő rakétái és a 
Mars felé száguldó piros Tesla. Az ember és a vi-
lágűr kapcsolatát mégis talán legszebben Kulin 
György, a hazai csillagászat atyja foglalta össze:
„Meg vagyok győződve arról, hogy az űrhajózás 
legnagyobb ajándéka az ember számára az lesz, 
hogy a kozmikus méretekre tágult látóhatárán 



tisztábban ismeri fel a maga helyét, szerepét és törekvéseinek célját. Ez lesz az a keret, amelyben ren-
deződnek dolgai. Belsejében és a körülötte fekvő világban egyaránt. Az önmaga érdekei által határolt ősi 
öntudattól már eljutott a XX. század emelkedett öntudatáig, amelybe már az egész emberiség belefér, és 
tovább fog nőni a Naprendszer határain túlra. És tágul környező világa is. Eddig azt az energiát emész-
tette, amelyet a Nap tárolt neki a Föld belsejében, ma már a csillagok fűtőanyagának kimeríthetetlen rak-
tárkészletéhez készíti kulcsait, de ajándékul kaphatja majd a Kozmosz eddig ismeretlen energiaforrásait 
is. Ekkor nyílik meg majd az ember új korszaka, amelynek kapuját ma még csak a fantasztikus regények 
döngetik.”

Kovács Gergő, Agóra Tudományos Élményközpont
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