
1961. május 5-én a Mercury 7 űrkapszula fedélzetén lépett ki a világűrbe az amerikai 
Alan Shepard. A Mercury-Redstone-3 misszió volt az első olyan küldetés a NASA törté-
netében, melynek keretében embert küldtek a világűrbe, mindössze néhány héttel Gaga-
rin korszakalkotó űrrepülését követően. 

Az első szovjet űrhajós Föld körüli keringésével szemben az amerikai asztronauta „csu-
pán” űrugrást hajtott végre, azaz a Mercury űrhajó és az azt szállító Redstone rakéta 
ballisztikus pályán érte el a világűrt, de alacsony sebessége miatt nem állt Föld körüli pá-
lyára. Így bár Shepard átlépte a világűr határát jelképező Kármán-vonalat, sokan nem őt, 
hanem John Glenn-t tekintik az első „igazi” amerikai űrhajósnak, aki 1962. február 20-án 
megkerülte a Földet. 
Shepard repülése, pontosabban az indítás 
előtti időszak nem volt teljesen probléma-
mentes. A Redstone rakéta üzemanyaggal 
való feltöltése és az űreszköz rendeszereinek 

élesítése, tesztelése nagyon sokáig tartott. Az eközben már órák óta az 
ülésébe beszíjazott Shepard egy apró problémával szembesült: pisilnie 
kellett. Kiszállni és így újrakezdeni az indítás hosszadalmas procerúráját 
nem volt lehetőség, így nem volt más választása Shepardnek, az erre 
a célra alkalmatlan űrruhájába kellett engedni, aminek ki kellett jönnie. 
Az űrkutatók pedig egy igen fontos tapasztalattal lettek gazdagabbak, a 
jövő űrruháját erre a problémára is fel kell készíteni.
A Redstone rakéta 1961. május 5-én helyi idő szerint 9:34-kor emelke-
dett fel a floridai indítóállásról, majd 15 perc 28 másodpercnyi repülés után a Bahama-szigetek közelében ereszke-
dett le az Atlanti-óceánra. Az űrhajó lassulása igazán embert próbáló volt Shepard számára: a művelet csúcspont-
ján a földi nehézség több, mint 11-szerese hatott az űrhajósra. 
A Gemini-küldetés után tíz évvel Shepard újra kijutott az űrbe: az Apollo-14 küldetés parancsnokaként az ötödik 
ember volt, aki járt a Hold felszínén, az űrhajós összesen 33 órát töltött kísérőnk felszínén. Ő volt az Apollo-prog-
ram legidősebb asztronautája (ekkor 48 éves volt), továbbá nagy golfőrültként ő volt az első űrhajós, aki golfozott 
a Holdon.
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