
NAGY ISTVÁN GYÖRGY: 

ŰRKUTATÁS — ŰRTECHNIKA 
(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1965. 196 o.) 

Alig több mint nyolc esztendő telt 
el azóta, hogy az ember első követe 
— a Szputnyik-1 — felröppent a vi
lágűrbe. Ez alatt a tudomány és az 
emberiség szempontjából valóban rö
vid idő alatt az űrkutatás szinte meg
szokott emberi tevékenységgé vált. 
Hovatovább megkopott már az ember
nek a Föld körül űrhajókon tett uta
zásainak varázsa is. Még a jelentő
sebb eseményekről is úgyszólván csak 
bejelentésszerű tudósítások jelennek 

meg a sajtóban, illetve hangzanak el 
a rádióban és a televízióban. Csupán 
néhány ismeretterjesztő folyóirat fog
lalkozik időnként az űrkutatás egy-
egy érdekesebb eseményével vagy 
eredményével, azonban ezek is főként 
csak az aktualitások kapcsán. így még 
az érdeklődő elől is rejtve marad szá
mos olyan érdekesség, amely pedig fi
gyelmet érdemelne az űrkutatás ered
ményei közül, márcsak azért is, mert 
ezek az eredmények jelentőségükben 
túlnőnek az űrkutatás tudományának 
keretein. Nagy István György könyve 
a rendelkezésére álló terjedelem kere
tei közt ezeket a hiányokat igyekszik 
pótolni. 

Szerencsés a szerzőnek az a törek
vése, hogy könyvében kerek képet ad
jon azokról a legfontosabb tudnivalók
ról, amelyek az űrkutatás tudományos 
előzményeivel, a mesterséges égitestek 
mozgásával, az ezek által kínált lehe
tőségekkel, valamint az ehhez a terü
lethez kapcsolódó technikai alaptudni
valókkal függnek össze. Természetesen 
az olvasó nem várhatja a könyvtől, 
hogy enciklopédikus ismereteket sze
rezhet belőle az asztronautika tudo
mányáról — ehhez ma már legalább
is több kötetes lexikon szükséges —, 
de megtalálhatja benne mindazt, ami
re egy művelt, korának e jelentős tu
dományos és technikai tevékenységi 
területébe bepillantani kívánó, érdek
lődő laikusnak szüksége lehet. 

És itt a laikus sző nem lebecsülést 
jelent az olvasó felé, hanem a szerző
nek azt a szerencsés írásmódját di
cséri, amely valóban lehetővé teszi a 
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könyv megértését asztronautikai elő
képzettség nélkül. Azt kívánja kife
jezni, hogy az érdeklődő szorongás nél
kül veheti kezébe a könyvet, nem kell 
attól tartania, hogy valamilyen szak
mai tolvajnyelv, néhány odavetett ösz-
szefüggés nehézkessé teszi számára a 
könyv olvasását és megértését. Ugyan
akkor azzal az ugyancsak jóleső ér
zéssel veheti kezébe a kiadványt az 
olvasó, hogy annak érthetősége, vilá
gos fogalmazása nem a mondanivaló 
tartalmának rovására valósult meg, 
mivel a szerző a témát igényesen tár
gyalja közérthető formában. 

A könyv első fejezetében a szerző 
jó érzékkel mutatja meg a fejlődésnek 
azt az útját, amely „A fantáziától a 
valóságig" vezetett, a mesterséges égi
testek megvalósíthatóságát eredmé
nyezte. 

A következő fejezetben az olvasó 
azokkal a fontos kérdésekkel ismer
kedhet meg, amelyeket szinte kivétel 
nélkül minden, az űrkutatással kap
csolatos előadás után feltesznek az elő
adónak. Ilyen kérdés például az űr
kutatás időszerűsége, annak gyakorlati 
jelentősége, az űrtechnika fogalma és 
működési területe, a szovjet űrkutatási 
sikerek titka. E kérdéseknek külön al
fejezeteket szentel a szerző ebben a 
fejezetben, amelynek elején a mon
danivaló megértéséhez szükséges mér
tékig megismerteti az olvasót a világ
űrrel, az űrhajózás és az űrkutatás so
kak által vegyesen használt, azonban 
nem egyazon tartalommal bíró fogal
maival. Mintegy kalauzt ad ezzel az 
olvasó kezébe a további tájékozódás
hoz, a következőkben elmondandók 
zökkenőmentes megértéséhez. 

A következő, „Mesterséges égitestek" 
című fejezet először a kozmikus sebes
ségekkel és a mesterséges égitestek 
mozgásával ismerteti meg olvasóját, 
így Nagy István György nem csupán 
felsorolja a kozmikus sebességeket, ha
nem azok értékeit élvezetes és egy
szerű formában le is vezeti, igen egy
szerű, elemi matematikai összefüggé
sek bemutatásával, amelyeket az ol
vasó már csak azért sem fog átlapoz
ni, mert a felhasznált „legmagasabb 
fokú" matematikai műveletek a négy
zetre emelés és a négyzetgyök-vonás. 
E fejezet további részeiben mestersé
ges égitestek indításával kapcsolatos 
elemi tudnivalókkal találkozunk, ame
lyek ugyancsak nélkülözhetetlenek, 
egyrészt a továbbiak megértéséhez, 

másrészt az asztronautikai események
kel kapcsolatos, az indítást hírül adó 
jelentések helyes értelmezéséhez. 

Ilyen előzmények után ismerkedünk 
meg a rakétával, az asztronautikának 
azzal az eszközével, amely pályájukra 
állítja a mesterséges égitesteket. Szem
léletesen tárul itt elénk a rakéta moz
gását megszabó alapösszefüggés, amely 
bemutatja a rakéta felgyorsulásának 
sokak előtt rejtélyesnek tűnő mecha
nizmusát. E részben a 61. oldalon a 
10a jelzésű egyszerű összefüggésben, az 
ún. Ciolkovszki j -képletben sajnálatos 
sajtóhiba folytán a képlet jobb olda
lán, közvetlenül az egyenlőségjel után 
hiányzik egy w szorzótényező, amely a 
rakétahajtóműből kiáramló gázok se
bességét jelzi. E fejezet további részei
ben asztronautikai napi hírekben sze
replő rakétatechnikai fogalmakkal, 
majd a lépcsős rakétákkal, s a jövő 
egyes, mai ismereteink szerint reali
tással bíró rakétatípusaival ismerked
hetünk meg. 

A következő fejezetet a szerző a ra
kéták irányításával kapcsolatos alap
vető fontosságú kérdésnek szenteli. 
Ezen a téren rendkívül nagy zűrzavar 
uralkodik a közhiedelemben, s az irá
nyításnak nemcsak különféle típusait, 
de annak szerepét és különböző funk
cióit is gyakran összekeverik a köz
napi szóhasználatban, amint ez külö
nös élességgel megmutatkozik az em
berrel végzett, vagy más bonyolultabb 
űrrepülések kapósán. E fejezet példák
kal illusztrálva tárgyalja az irányítás 
két fő esetét, a kezdeti, a pálya el
érését célzó irányítást és a pályamenti 
irányítást, amely a feladattól függően 
eléggé sokféle lehet. 

Ezt követően az űrkutatás és az űr
hajózás nyújtotta néhány fontos lehe
tőséggel ismerkedhetünk: a hírközlő 
holdakkal, amelyek egyik fontos gya
korlati alkalmazási területe az asztro
nautikának, műszertechnikai kérdések
kel, majd a biotechnikával és az űr -
gépészettel. 

A könyvet záró fejezet, az „Űrhadi-
technika", egyike a könyv legterjedel
mesebb fejezeteinek. Az, asztronautika 
kérdéseinek tárgyalásához való csato
lása különösen indokolt, nemcsak 
azért, mert a könyv kiadására éppen 
a Zrínyi Katonai Kiadó vállalkozott, 
hanem azért is, mert a nvugati, első
sorban az amerikai törekvések igen 
nagy hírveréssel élnek e lehetőségek 
kapcsán. A könyv e téren is reálisan, 
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az 1965 tavaszán ismert lehetőségek
nek megfelelően méri fel a helyzetet. 
Mi sem igazolja ezt jobban, mint az 
a Johnsontol származó, már a könyv 
nyomása idején elhangzott kijelentés, 
amely szerint az amerikai MOL-prog-
ram keretében katonai űrállomásokat 
kívánnak létesíteni, lehetőleg a mennél 
közelebbi jövőben. 

E kérdésekről hazai irodalomban 
még eddig szó sem esett, s így nem 
csodálható, ihogy hatalmas zűrzavar 
uralkodik ezek ikörül az elképzelések 
körül, olyannyira, hogy egyesek reális 
terveket becsülnek le, ugyanakkor kü
lönös jelentőséget tulajdonítanak ki
vihetetlen elképzeléseknek. Ezeknek, az 
asztronautikának a katonai téren való 
felhasználási lehetőségeit firtató kér
déseknek a reális összefoglalását és 
értékelését tartalmazza ez a fejezet, 
amelynek Ismerete nemcsak érdekes, 
de katonaember számára a korszerű, 
gépesített harcászat korában nélkülöz
hetetlen is. 

Természetesen további kívánságok
kal lehetne élni az asztronautika teré
ről, és meg lehetne kérdezni, miért 
nem esik szó részletesen a könyvben 
pl. a meteorológiai mesterséges holdak
ról, a mesterséges bolygók konkrét tu

dományos eredményeiről stb. Talán 
szerencsésnek is mondható, hogy a 
szerző nem tárgyal olyan konkrét 
asztronautikai tudományos ismereteket, 
amelyeket a mesterséges égitesteknek 
köszönhetünk. Ekkor ugyanis jogos 
volna szemrehányást tenni amiatt, 
miért tárgyalja ezt vagy azt a konkrét 
eredményt, s miért nem valami mást 
is. így azonban, mivel a szerző, helye
sen, azt a célt tűzte maga elé, hogy 
nem a részeredményekről, hanem en
nek az új területnek a technikai és 
haditechnikai vonatkozásairól ad átte
kintést a legutóbbi hónapokig, olyan 
érdemeket szerzett, amelyek könyvét 
nemcsak ma, de évek múlva is érde
kessé teszik az olvasó számára, mivel 
benne nem gyorsan évülő, hanem ma
radandó anyagot nyújtott szerzője ol
vasóinak. S ez ismét újabb ok arra, 
hogy megismerkedjünk ezzel az érde
kes munkával. 

A könyv kiállítása is tetszetős, gon
dos, csupán egyetlen kifogás emelhető 
a technikai kivitel ellen: fénykép
anyagát nem retusálták, ami bizony 
sokszor élvezhetetlenné, semmitmon
dóvá teszi az ügyesen összeválogatott, 
érdekes képeket. 

Sinka József 
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