A Voszhod rirhaj6t el6szorember n6lkiil pr6bdltdk ki 1964.okt6ber 6-6nKozmosz-47jelol6ssel.Az egynaposrepiil6sgond n6lkiil lezajlott6s
ot nappalk6s6bb,okt6ber 12-6nmfu inditott6k a
Voszhod-l rirhaj6t, fed6lzet6n Vlagrimir Komarov pil6t6val, Borisz legorov orvossal 6s azzal a
Konsztantin Feoktyisztovm6rnokkel, aki az (v-
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A Voszhod-zsilipfiilk6t rdhelyezik az firkabin faldra
Gagarin frutaz6sa el6tt az orosz Voszfok rirhaj6t h6t alkalommal tesztelt6kember n6lki.ili frreptil6seken6s az utols6 k6t pr6ba tok6letesen
sikertilt. Gagarin reptil6se 6s a kovetkezl iit
Vosztok-repiil6sis az eredetitervek szerint, nagyobb probl6m6k n6lktil zajlott le. A Vosztok
rirhaj6ban sokszoros biztons6gi tartal6k volt,
igy p6ld6ul az rirhaj6sok szkafanderbentiltek
egy katapulttil6sen. Az rirhaj6 ejtdernydvel
puha lesz6ll6sthajtott v6gre, de az rirhaj6soka
nagyobbbiztons6g6rdek6bena foldet 6r6sel6tt
katapultdltak 6s iajdt ejt6erny6velsz6lltak le.
A Voszhod sziilet6se
Szergej Koroljov f6konstrukt6r rigy gondolta,
hogy a Vosztok rlrhaj6 a trilbiztosft6scsdkken-
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A Voszhod-Z hordoz6rak6t6ia

t6s6vel is teljesen biztonsdgosmarad. A szkafanderesrirhaj6s 6s a katapulttil6s hely6re h6rom szkafandern6lkiili embert tiltetett. A landol6s kem6nys6g6tkozvetleniil a fOlde t6r6s
el6tt, n6hany m6ter magass6gbanbegyullad6
rak6tasorcsokkentette.Ezt a megoldiista Szojuz rirhaj6k m6ig haszn6ljdk.Az 6ttervezettrirhaj6t Voszhodnak(Napkeltdnek)nevezt6kel.
A Voszhod rirhaj6 abban is ktilonleges,hogy
ez volt a vil6g els6 (6s val6szinrilegutols6) rirhaj6ja, ahol a miiszerfal, illetve a Vosztok-pult
nem az rirpil6t6val szemben,hanem mellette
helyezkedett el. A katapulti.il6s elt6volit6sa
ut6n keletkezett,,cs6ben"ugyanis a h6rom rirhaj6skeresztben,egym6smellett iilt, mig a mfiszerfalmaradt a cs6 v6g6n.

A Voszhod-2 induldsa
Koroljov tudta, hogy a jov6 firhaj6zdsdbanaz
frs6ta rutinfeladat Iesz6s a Voszhod-2 reptil6st
az rirs6ta kipr6b6l6sdra sz6nta. A Voszhod-2
rirhaj6ban k6t ember tilt 6s tdliik balra helyezkedett el a zsilipftilke 70 cm-esajtaja.A zsilipftilke 250 kg tomegii volt. Indit6skor osszehajtogatottiillapotban hozz6simult az rirhaj6 oldalirhoz 6s csak 77 cm-re ellt ki. A vildgrirben a
zsilipftilk6t felfiijt6k 6s ekkor 2,5 m hosszri 6s
'1,2m 6tm6r6jii cs6v6 alakult,
amelynek bels6
6tm6r6je1 m volt. A zsilipftilk6s Voszhodrirhaj6b6l k6t p6ld6nyt k6szitettek 6s az els6t a
vil6griri pr6b6k c6lj5,b6l Kozmosz-S7 n6ven
1965.febru6122-6nbocs6tott6kf.el.Az elsd kor
sordn t6vir6nyitdssal kinyitott6k a zsilipfiilk6t
6s telemetrikusan6szlelt6k,hogy sikertilt feltolteni leveg6vel.A foldi ir6nyit66llomdsazonban
ekkor hib6s parancsot adott az rirhaj6nak, az
begyfijtotta a f6kez6rak6t6j6t6s porogve rossz
p6lyara6llt. Az rirhaj6t t6virr{nyitdssalmegsemmisitett6k, nehogy szovjettertileten kiviil sz6lljon le. A zsilipftilke kinyit6sa sikeriilt, de
Koroljov nem lehetett biztos benne, hogy a zsilipftilke nem zavarjaa lesz6ll6st.A zsilipftilk6t
ezdrt a mdrcius 7-6n inditott Kozmosz-S9mriholdra is r6szerelt6k,mely egy Vosztok tipusir
kabin volt. Ez a mrihold programjabefejezt6vel
m6rcius 15-6nsikeresenlesz6llt 6s az rirreptil6seket enged6|yez6Allami Bizotts6g m6rcius
16-i til6s6n az frs6ta zold utat kapott.
1965.m6rcius 1B-6nreggel(7.00UT) Bajkonurb6l elinditottdk a Voszhod-2-t, fed6lzet6n
Pavel Beljajewel 6s Alekzej Leonovval. A kering6si id6 90,9 perc, a legnagyobb6s legkisebb
kering6simagassdg
473, illetve 169 km volt. A
felbocs6t6shir6t a TASZSZ 54 perccel k6s6bb
adta kdzre.A p6ly6ra6ll6s ut6n Leonov a feltol-

tott zsilipfillk6n keresztiil kil6pett a vil6gfrbe
(8.30 UT) 6s integetetta tv-kamer6nak.A tv-k6pet az rirhaj6 a Krim-f6lszigeti Jevpatorij6ban
l6v6 foldi kdvet66llom6snaksugdrozta,ahonnan tov6bbadt6ka ktilfoldi tv-t6rsas6goknakis.
12 perc sikeresrirs6ta ut6n Leonov megpr6b6lt
visszam6szni.A puha firruha azonbanannyira
felduzzadt, hogy Leonov nem f6rt vissza a 169zsilipbe ldbbal el6re, ahogyan azt a foldi gyakorlatokon tanulta. Nem sz6lt a foldi irdnyit6snak, hanem elkezdte kiengedni a leveg6t az (truh6b6l, majd,,szab6lytalanul"
fejjel el6re sikeriilt betuszkolnia magdt a zsilipftilk6be 6s
bejutnia az rirkabinba. Leonov
drs6t6jdnak f6 tanulsdga az
volt, hogy a puha rirruha helyett merev vagy f6lmerev
szkafandertkell haszn6lni frs6t6ra. A vil6g els6 rirs6t6ja
osszesen23 percig tartott.
Leonov6k azt hitt6k, hogy a
kalandos frs6t6val tril vannak
a nehez6n. Nem tudt6k, hogy
az igazi kalandok csak most
kezdddnek! A Vosztok 6s
Voszhod rirhaj6k h6szigetel6se a srilykim6l6s miatt
gyenge volt. Ez eddig nem
okozott gondot, mert ha az frrhaj6 forgott, a napos oldalon
felmelegedett rirhaj6oldal n6h6ny perc mrilva az drny6kos
oldalon lehrilt. Kell6en gyors
forgds eset6n az ftrhaj6 oldal6nak (6s a mogdtte lev6 mriszereknek) a h6ingadoz6sakicsi
volt. A Voszhod-z azonban a
tervezettn6l lassabban forgott
6s emiatt a napos oldala trilmelegedett. A berendez6sek
egym6s uti{n romlottak el. A
levegd elkezdett szokni az (thaj6b6l, de a nyomdscsokken6st sikeriilt meg6llitani 6s az
elszokott leveg6t az automatika az oxig6npalackokb6lp6tolta. Az rirhaj6b6l azonban
Ieveg6 szdkott el 6s a hely6re
oxig6n kertilt. Ha az rirhaj6sok a l6gkori nyom6st 6llitott6k volna vissza,a tiszta oxig6nben
rosszul lettek volna. A nyom6st az oxig6npalackok kiiirit6s6vel addig novelt6k csak, mignem egy l6gkorin6l kisebb nyomdson az frhaj6sok mr4rjobban &ezt6k magukat. Az rirhaj6t
arra tervezt6k, hogy leveg6n Iegyen trizbiztos.
Beljajev 6s Leonov tudtek, hogy oxig6nnel feltoltve az rirhaj6 egy repiil6 trizf6szek, mely
b6rmikor begyulladhat egy elektromos szikr6t6l. (A tiszta oxig6n l6gkor okozta k6t 6wel

k6s6bb az Apollo-l katasztr6f6j6t 6s h6rom
amerikai rirhaj6s trizhal6l6t.)

Az rijrat6joldsmiatt 46 rndsodperccelk6s6bb
inditott6k el a leszi{ll6st6s ez el6gvolt ahhoz,
hogy az rirhaj6 a tervezetthezk6pest 2000 kmK6zi leszdll6s ,,kis" hibrival
rel od6bb, azUr6l hegys6gben,Perm v6ros6t6l
A tervek szerint a Voszhod-2 fdldi t6vir6nyit6s- 180 km-re 6szakrasz6lljon le. A leszdll6skozsal 6s a fed6lzeti automatik6val Bajkonur
ben az rirhaj6 vad porg6sbekezdett,mert a mfirirrepiil6t6rt6l 6szakraszdllt volna le, de az (vszaki egys6gnem v6lt le az rirkabinr6l. Szerenhaj6 orient6ci6srendszerenem hajtotta v6grea
cs6re a k6t egys6getosszekot6p6ntok hamar
sztiks6gesbedllitdsokat6s nem engedelmeske- 6t6gtek 6s igy megszabadultak a mfiszaki
dett a lesz6llit6 r6di6parancsnak.Ekkor az (negys6gt6l.A foldet 6r6s iddpontja mdrcius 19-e
haj6sokatutasitottdk,hogy egy irjabb kor meg9.02 UT, helye 6szakisz6less6g
59:346s keleti
hossztisdg55:28volt.
M6rcius 19-6nd6lel6tt a Moszkvai R6di6 arra
k6sztilt,hogy bejelentsea Voszhod-2 lesz6ll6s6t
6s ezdrt a meghirdetett mrisora helyett vid6m
zen6ket jdtszott. Mivel a sikeres lesz6llds hire
csak nem 6rkezett meg, ez6rt a viddm zen6t egy
id6 mflva gydszzenev6ltotta fel. Kozben a helikopterek, ismerve a p6lya nyomvonal6t, kerest6kaz rlrhaj6 rddi6jelz6s6t,de igy is hatalmas teriiletet kellett 6tf6stilnii.ik. N6gy 616val a lesz6llds utrin egy helikopter
pil6t6ja megpillantotta az rirhaj6t
egy fenyderd6ben, k6t fenydfa k<iz6
be6kelddve a m6ly h6ban. A helikopter nem tal6lt leszrill6helyet a
sdrri erddben. Az frhaj6sok el6m6sztak 6s integettek, ldthat6an j6l
&ezt6k magukat, hiszen a tril6l6si
gyakorlatokon v6ratlan helyzetekre
is felk6szitett6k 6ket. A Moszkvai
Redi6 megszakitotta a gydszzenesug6rzilsdt6s
bejelentett6ka sikeresfdldet 6r6st(13:44UT). ---Ujabb n6gy 6r6val k6s6bb egy m6sik helikopternek az rirhaj6t6l s kilom6terre sikertilt leszdllnia 6s egy ment6csapatota foldre tennie, de
azok nem tudtak a m6ly h6ban dttdrni az rirhaj6hoz. Ekkor az rirhaj6soknak meleg ruh6t 6s k6v6s termoszt dobtak le, mert cdpa elleni por
ugyan volt a Voszhod-2 kabinjdban, de t6li ruha
nem. A ruh6k, mintha kiteritett6k volna dket,
fennakadtak a hatalmas feny6f6k tetej6n, a termosz pedig sz6ttorott egy fatorzson. Csak egy
csupasztiveg landolt ldgyana h6ban, amelyben
az egyik pil6ta konyakot dobott az rirhaj6soknak. Beljajev 6s Leonov farkasok oson6s6thallotta, 6s ez6rl az 6jszak6taz rirhaj6ban toltott6k.
A kovetkez6reggel (a:30 UT) egy helikopter
kot6len leeresztettegy rijabb 2O f.6smentdcsat6teleut6n k6zi ir6nyitr{ssalpr6b6ljanaklesz6llpatot az rirhaj6t6l 1500m6terre.Nekik n6gy 6ra
ni. Kozvetlentil a lesz6lliismegkezd6s6nektermunk6val (375 m/6ra!) sikeriilt 6ttornii.ik a
vezett id6pontja el6tt azonban az frhaj6sok rigy
Voszhod-2 -hoz. Ezzel az rirhaj6sok v6delme a
ddntottek, hogy a biztonsdgkedv66rt rijratdjolfarkasokt6l biztositott volt, de tovdbbra sem
jdk az rirhaj6t. Ezt a t6jol6st a Vzor (tekintet, volt vil6gos, hogy hogyan kertilnek ki onnan,
pillant6s) nevfi periszk6psegits6g6velv6gezt6k miutdn Brezsnyevnem enged1lyeztea helikopel. A Vzornak nyolc ir6nyba n6z6 optikdi volter kot6len val6 kiemel6siiket.Ujabb csapatokat
tak, 6s csak akkor volt f6nyes mind a nyolc abdobtak le. Az egyik tdrsasdgnakaznap est6resiIakocska, ha az rirhaj6 a horizonthoz k6pest keriilt egy kisebb tisztdstvdgnia az erddben 1,7
pontosanhelyezkedettel 6s ekkor a f6kez6rak6- km-re a leszdll6helytdl,egy m6sik csapatpedig
tak is j6 ir6nyba n6ztek.
5 km-re v6gott egy nagyobbtisztdst.Az rirhaj6zooo.vAncrus o AERoMAGAZTN
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sok a kovetkez6 6jszak6tis az erddben toltott6k,
de legal6bbs6torban6s vid6m tdrsasdgban.Az
a tragikomikus helyzet dllt el6 teh6t, hogy a vildg els6 rirs6t6j6nakr6sztvev6ia leszdlldsutdn
m6r a mdsodik 6jszak6ttoltott6k az erd6ben.
M6snap, m6rcius 21,-6nreggel (5:00 UT) az
rirhaj6sok elsieltek a kozelebbi tisztdsra. Ott
egy kis helikopter felvette 6ket 6s dtvitte a nagyobb tiszt6sra, ahol egy nagy helikopter v6rakozott. A nagy helikopter elvitte 6ket a permi
repiil6t6rre 6s onnan reptildvel 6rtek vissza Bajkonur rineptldt6rre a foldet 6r6s ut6n tobb
mint 50 6r6val (14:30UT).
A Voszhod-2 tort6netesok piirhuzamot mutat
az Apollo-13 ritj6val. Mindk6t esetbena technikai hibrikat kiegyenlitette az frhaj6sok l6lekjelenl6te, 6tfog6 tuddsa 6s er6nl6te. A Voszhod-2
fitifu6l ugyanolyan izgalmas mozifilmet lehetne

A Voszhod-3 repiil6s6t 1966 jrinius6ra tervezt6k. Az rirreptil6sre kijelolt rirhaj6sok
Georgij Sonyin 6s Borisz Volinov, tartal6kaik
Beregovoj6s Satalov voltak. Feladatuk az els6
hosszri id6tartamri, L9 napos rirrepi.il6sv6grehajt6sa lett volna. A Voszhod-2 reptil6sekora
Voszhod-3 rirhaj6 mar elk6sziilt, de ezt az (nhaj6t mar nem mert6k emberrel elinditani. A
Voszhod-3 rirhaj6 v6giil Kozmosz-l.70 n6ven
repiilt, fed6lzet6n k6t kuty6val, 1966. febru6r
22-At6lm6rcius 16-6ig.A 22 napos reptil6s teljesen sikeresvolt.
A tervek szerint a Voszhod- firhaj6 leg6nys6g6tk6t rirhaj6sn6 alkotta volna. A reptil6sre
Valentina Ponomarjovdt 6s lrina Szolovjovdt v 6lasztott6k ki, dubl6reik Kuznyecova 6s lorkina
voltak. Mind a n6gy emlftett rirhaj6sn6 Tyereskovdval k6sztilt el6szor Vosztok-, majd
Vo szhod-rirrep i.il6sre.
Zsana Jorkina (f6rjezett
nev6n Szergejcsik)6vekig 6lt Budapesten,teljes
inkognit6ban.
Koroljov eredetilegtov6bbi Voszhod-repi.il6seket tervezett, az utasok
rijs6gir6k, orvosok, krilt6k, tud6sok lettek volna.
A Voszhod-2 majdnem
katasztr6fdja ezeknek az
6lmoknak is v6get vetett.
A Szovjetuni6nem indi
tott tobb tirhaj6t a Szojtrz-7 7967-esreptil6s6ig,
addigra azonban az USA
behozta technikai lemarad6s6t.A Voszhod-2 repiil6se jelentette a szovjet
rirtechnikai fol6ny v6g6t.
Koroljov irgy gon0rhai6sok ttl6l6si gyakorlaton a havas-erdds taig6n
dolta, hogy a nagy fir6lIomdsokon 6s a bolyg6csindlni, mint amilyen az Apollo-13 reptil6s6r6l
kozi repiil6sek sor6n jobb, ha az rirhaj6sokra
k6sztilt. Az mdr a k6t tiirsadalmi rendszer ktimesters6gesgravit6ci6 hat. Az els6 mesters6lonbs6g6nekjele, hogy mfg az Apollo-13 repi.i- ges gravit6ci6s kfs6rletet a Voszhod-sorozatl6se sor6n az eg6szvil6g egrtitt izgult az rirhaj6ban hajtott6k volna v6gre egy p6rg6 kozmisoRal, a Voszhod-2 lesz6ll6saut6n a TASZSZ
kus komplexum l6trehoz6s6val, melynek
csak annyit jelentett, hogy ,,az firhaj6 6s berenegyik vdg6t a Voszhod rirhaj6, a m6sikat a
dez6seij6l mrlkodtek". A hetvenes dvekben k6hordoz6rak6tautols6 fokozata alkotta volna
sziilt egy szovjet dokumentumfilm a ment6expe- 6s a kett6t dr6tkot6llel kotott6k volna cissze.
dici6r6l, de a technikai hibrikat az sem rlszletezA komplexumot a Voszhod rirhaj6ra szerelt
te. A Voszhod-2 ritjrinak rdszleteicsak napjainkrak6ta hozta volna forg6sba.A tervezett perban kertiltek nyilvrinossdgra.
cenk6nti 1.,2fordulat 6s 300 m6ter kot6lhossz
eset6n 1.16g mesters6ges gravitdci6t 6rtek
Voszhod-3 helyeft Kozmosz-l10
volna el. A Voszhod-programtorl6s6vela kiA szovjet rirhaj6z6s irrinyit6i tiszt6ban voltak
s6rletet Szojtz rirhaj6val v6gezt6k volna, de
azzal, hogy a Voszhod-2 repi.il6sesordn az adKoroljov hal6la ut6n ezeket a terveket sem
dig rendkfvtil biztons6gosnak hitt technika
hajtott6k v6gre.
rosszul vizsgdzott,6stdrolt6k az osszestov6bbi
tervezettVoszhod-repiil6st.
Turdnyi Tamds

50

o 2000. MARCtus

