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Szüleimnek,
akiktől szeretetet, támogatást  
és bátorítást kaptam ahhoz,

hogy kövessem a szenvedélyeimet,  
és válaszokat keressek  

a kérdéseimre.
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Élj úgy, mintha ma lenne az utolsó napod. Tanulj úgy, 
mintha örökké élnél.

Mahatma Gandhi

Fontos, hogy soha ne hagyjunk fel a kérdésekkel. Okkal 
létezik a kíváncsiság.

Albert Einstein
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Bevezető

Az első kérdésem elég egyszerűen hangzik: hogyan lehet 
belőlem is űrhajós? – Alexander Timmins, 9 éves, Chichester 
Free School
Nos, igazán remek karriert választottál, Alexander!
Ahogy az Apollo-küldetések az 1960-as években hatalmas ug-
rást jelentettek az emberiségnek, napjainkban az űrkutatás új 
aranykorának küszöbén állunk. A következő évtizedekben min-
den bizonnyal megvetjük a lábunkat a Marson, és messzebbre 
fogunk utazni a Naprendszerünkben, mint valaha. Ezek az ál-
mok immár karnyújtásnyira vannak, és mindannyian részesei 
lehetünk ennek a kivételes utazásnak.

Akár azt is mondhatnánk, hogy ez az egész könyv a kér-
désed megválaszolásáról szól, mivel nem egyszerű a válasz. 
Nincs bejárt út arra, hogy valakiből asztronauta váljék. Ma-
gam negyvenhárom éves voltam, amikor 2015. december 15-én  
megérkeztem a Nemzetközi Űrállomás (International Space  
Station, röviden ISS) fedélzetére. Elképesztően kiváltságos 
helyzetben éreztem magam, hogy ott lehettem, és hogy olyan 
férfiak és nők munkáját folytathattam, akikre egész életem-
ben felnéztem. Nehezen hittem el, hogy vagyok olyan szeren-
csés, hogy magam is tagja lehetek az űrutazók exkluzív cso- 
portjának.

37 különböző országból összesen 545 ember érte el előttem  
a Föld körüli keringési pályát, Jurij Gagarin 1961. április 12-i 
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első, vakmerő kilövése óta. Mi, az űr felfedezői, ugyan keve-
sen vagyunk, de a hivatásunk és a hátterünk annál sokszínűbb: 
vannak köztünk iskolai tanárok, pilóták, mérnökök, tudósok 
és doktorok, a világ minden szegletéből. Ami közös mind- 
annyiunkban, az a felfedezés szeretete és az űrrepülés iránti  
szenvedély.

Űrhajósként persze kell, hogy bizonyos készségekkel és tu-
lajdonságokkal rendelkezz, vagy hogy megszerezd őket a kikép-
zés során, és biztos vagyok benne, mire a könyv véget ér, vilá-
gos lesz számodra, hogy „mi a tuti” manapság az űrhajózáshoz. 
Egyes sajátosságok meglepőek is lehetnek – az, hogy jól beszélj 
több nyelven is, például rendkívül hasznos. Éppilyen fontos, 
hogy mivel foglalkoztál azelőtt, hogy asztronauta lettél. Kulcs-
fontosságú, hogy olyan pályát válassz, ami a szenvedélyed is,  
és hogy a lehető legjobb legyél azon a területen. Ahogy majd 
látni fogod, a tanulmányi követelmények csak egy bizonyos 
pontig bizonyulnak elegendőnek. Az elhivatottságod, a lelke- 
sedésed és mindenekfelett a személyiséged és a jellemed fog 
majd hozzásegíteni ahhoz, hogy sikerrel járj.

Nem sokkal azután, hogy visszatértem a Földre, egy saj-
tótájékoztatón megkérdezték, hogy mit üzennék a gyerekek-
nek a régi iskolámba. Az én utazásom egy kis faluból indult  
Chichester közelében, Anglia déli partján. A hadsereg kötelé-
kében eltöltött majdnem tizennyolc évnek és a tesztpilótai kar-
rieremnek köszönhetően jókor voltam jó helyen ahhoz, hogy 
űrhajós váljon belőlem. A válaszom így a következő volt: „Egy 
olyan fiút látnak itt, aki a westbourne-i általános iskolába járt, 
és aki 18 évesen átlagos eredménnyel tette le a vizsgáit. Még-
is, épp most tértem vissza egy hat hónapos küldetésről az űr-
ből, úgyhogy az üzenetem ez: ne hagyjátok, hogy bárki is azt 
mondja nektek, nem érhettek el bármit, amibe beleadjátok  
a szíveteket.”
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Tévedés ne essék, nem könnyű űrhajóssá válni. Valójában  
ez volt a legnehezebb dolog, amit valaha véghezvittem. Azonban 
ez volt a messze legnagyobb jutalommal járó küzdelem is, tele  
páratlan élményekkel, melyeket örök életemre becsben tartok.

❉

Mi is ez a könyv tulajdonképpen? És mi ez a sok kérdés? Nos, 
amióta visszatértem az ISS-ről, lenyűgözött annak a több ezer  
embernek a meleg fogadtatása, akik többet szerettek volna meg-
tudni a küldetésemről és arról, hogy miként lehet valakiből  
űrhajós. Élvezettel válaszoltam izgalmas kérdésekre a külde-
tésem minden vonatkozásáról: hogy van-e szaga a világűrnek,  
hogy van-e gravitáció az űrben, vagy hogy mi a leggusztustala-
nabb dolog az űrbéli életben.

Voltak számomra szokatlan kérdések is, mint a „Van for-
mális protokoll a földönkívüliekkel való első találkozáshoz?”,  
de kijózanítóak is, mint a „Mi történne, ha űrséta közben űrsze-
mét találna el?”. No és persze voltak mókásak is, mint a „Lehet 
az űrben teázni?” (a válasz: szerencsére igen!), vagy a „Hogyan 
mész vécére az űrben?”, ami messze a legnépszerűbb kérdés, 
amit fel szoktak tenni nekem, főleg a fiatalabb gyerekek.

Annyi kérdést szerettem volna megválaszolni és kifejteni, 
amennyit csak tudtam, hogy bemutathassam a saját élményei-
met arról, milyen is az űrhajóslét – a személyes része, a mélysé-
ge, a kalandok, az asztrofizika, mi az, ami félelmetes benne, és  
mi az, ami mókás. Remélem, az űrbéli élet mind tudományos, 
mind hétköznapi részletei egyaránt szórakoztatóak és infor-
matívak lesznek, és hasznos tudástárként vagy kézikönyvként 
szolgálnak majd az űrutazók következő generációjának. Végül 
is az első ember, aki a Marson jár majd, lehet, hogy éppen ezt  
a könyvet olvassa.

Az #askanastronaut („kérdezz egy űrhajóstól”) hashtaggel 
ez a projekt a közösségi média felhasználói számára is nyitott 
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volt. Számos, a Facebookon vagy a Twitteren érkezett csodála-
tos kérdés szerepel ebben a könyvben, ahogy azt a kérdező neve 
után jeleztük is. Ahol pedig többen is ugyanazt kérdezték, vagy 
legalábbis nagyon hasonlót, ott összeolvasztottam a kérdéseket. 
Nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a pro- 
jektben. Még ha a nevük esetleg nem is szerepel a lapokon, a 
kíváncsiságuk és a figyelmük hatalmas szerepet játszott a könyv 
létrejöttében, és rendkívül hálás vagyok a tudásvágyukért.

A küldetés összes fontos részét igyekeztem bemutatni 
ebben a könyvben, amely hét fejezetre oszlik: Kilövés, Ki-
képzés, Élet és munka az ISS-en, Űrséta, A Föld és a világűr, 
Visszatérés a Földre és Pillantás a jövőbe. Amellett, hogy meg-
válaszoltam mások kérdéseit, voltak, amelyeket én tettem 
fel saját magamnak. Igyekeztem bepillantást nyújtani a vi-
lágűrben tett utazásomba: a kiképzésbe és a felkészülésbe, az  
ISS mögött álló tudományba, a fedélzeten végzett kísérletek-
be, a 400 km-ről szemlélt Föld szépségébe, a légkört keresztül- 
szelő, szuperszonikus sebességű utazás borzongató érzésébe,  
az űrséta veszélyeibe és izgalmába, a legénység bajtársiassá-
gába, és abba a szemléletváltozásba, amit ezek a lenyűgöző ta-
pasztalatok eredményeztek.

Csodálatos élmény volt megírnom ezt a könyvet, kutató-
munkát végezve és újraélve az űrállomáson töltött időt. Bízom 
benne, hogy minden korosztály számára érdekes lesz, mivel 
sokféle témával foglalkozik. Egyes válaszok elég hosszúak és 
szakmaiak, mások azonban lényegesen rövidebbek. Ízelítőként 
kezdjük is pár gyors kérdéssel és válasszal!

Ha a Föld körüli pályán keringve napi 16 napfelkeltét látnak 
az űrhajósok, akkor mikor ünneplik az Újévet?
Mivel az űrállomás időzónája megegyezik a greenwichi kö-
zépidővel (GMT), szilveszter éjjelén az éjfelet pont akkor üti el  
az óra, mint Londonban. Már csak ezért is több brit asztronau-
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tára van szükség a világűrben! Ugyanakkor általában minden 
egyes űrhajós a fedélzeten akkor ünnepli az Újévet, amikor  
a saját hazájában épp éjfél van.

Hiányzott a földi időjárás, amíg az űrben voltál? Ha igen, mi 
az, ami a legjobban?
Ez lehet, hogy furcsán fog hangzani, de nagyon hiányzott az eső. 
Hat hónapig nem tudtam zuhanyozni, és imádok a szabadban 
edzeni, így amikor a futópadon nyomtam egy meleg modulba 
zárva, a hideg, szitáló esőnek már a gondolata is mennyei volt.

Milyen élvezeti cikk volt veled a fedélzeten?
A legtöbb élvezetet egyértelműen a fényképezőgépem sze-
rezte, mivel az űrben a fotózás lett az új szenvedélyem, és az 
egyik izgalom-, ámulat- és örömforrásom. Nagy becsben tar-
tom az űrben készített képeimet, és a mai napig, ha megnézem 
őket, pontosan vissza tudok emlékezni, mikor és hol járt éppen  
az űrállomás, amikor elkattintottam a gépet.

A kameráinkat azonban nem nevezném élvezeti cikkeknek, 
mivel rendszeresen használtuk őket a Föld értékes, tudományos 
megfigyelésére. Ha csak dőzsölésről beszélünk, akkor szerin-
tem a legjobb élvezeti cikkem egy kis hűtődoboz volt, amely  
az utánpótlást szállító Dragon űrhajóval érkezett a legénység-
nek címezve, a rakétákat és űrhajókat SpaceX kedves munka-
társaitól, és ami éppenséggel tele volt pakolva jégkrémmel! 

A küldetés közeledtével, ahogy egyre több tudásra tettél 
szert, egyre kevésbé féltél az űrutazástól?
Az űrhajóskiképzés során (melyet a 2. fejezetben majd részle-
tesen is kitárgyalunk majd) a tudás bővítése minden bizony-
nyal segít enyhíteni egyes aggodalmakon a küldetés olyan, na- 
gyobb kockázattal járó részeit illetően, mint az űrséta, a kilövés, 
a visszatérés és a vészhelyzetek. Még fontosabb, hogy a meg-
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szerzett tudás képessé tesz arra, hogy lehetséges megoldáso-
kat találj ki a nehéz helyzetek esetén, és eleve meggátol abban,  
hogy rossz döntéseket hozz. Ahogy Frank Borman, a NASA  
űrhajósa és az Apollo 8 parancsnoka mondta: „Egy kiváló  
pilóta a kiváló ítélőképességét arra használja, hogy elkerülje  
azokat a szituációkat, amelyekben ezt a kiváló képességét kéne 
használnia.”

Példaértékű kiképzést kapunk, minden asztronauta hálás 
lehet a trénerek és az oktatók hihetetlen csapatának, akik el-
kötelezetten tették a dolgukat, hogy mi teljesen készen álljunk  
a missziónk biztonságos és hatékony véghezvitelére.

Úgy mentem ki az indítóálláshoz, hogy teljesen felkészült-
nek éreztem magam a világűrhöz, már alig várva életem leg-
jobb utazásának izgalmait. Ha ott, akkor megkérdezik, hogy 
félek-e az űrbe menni, azonnal rávágtam volna: „Dehogyis!” 
Ugyanakkor az űrrepülés olyan kockázatokkal jár, amelyeket 
még a legtöbb tudás, tréning vagy felkészültség sem tud csök-
kenteni. A kilövés előtt minden űrhajós ismeri és felméri ezeket 
a rizikókat, de senki sem tudja garantálni, hogy nem fog elő- 
fordulni valamilyen katasztrófa – értem ezalatt az űrhajó vagy  
a legénység elvesztését. Életem legnehezebb dolga volt elbú-
csúznom a családomtól a kilövés előtt. Azzal, hogy egy rakétá-
hoz szíjazod magad, önszántadból teszed próbára a szerencsé-
det, és megvan az esély rá, hogy már soha nem térsz haza.

A félelem olyan érzés, amit az észlelt veszély vált ki, és ha 
valaki nem érez veszélyt, amikor tízemeletnyi erősen gyúlé- 
kony rakéta-üzemanyag tetején csücsül, az valószínűleg nincs 
teljesen tisztában azzal, milyen helyzetbe is került! A ponto- 
sabb válasz tehát valószínűleg az lenne, ha azt mondanám: 
„Persze, egy részem félt, de leküzdöttem, és most már nem ez 
jut eszembe róla.”

Ezzel itt is a remek alkalom, hogy nekikezdjünk az első feje-
zetnek: KILÖVÉS!
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