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Sipos - Sztanyik Bulcsú Győző vagyok, kilenc éves 3. osztályos tanuló. Érdekel az űrkutatás, 

ezért választottam az első holdraszállást témának. Szüleim szeretik a sci-fi témájú filmeket, 

ezért már kicsi korom óta találkozom az űrjárással otthon. A könyvtárban több könyvet 

találtam az űrről, ezeket lapozva olvastam a Holdraszállásról. A téma nagyon érdekel, 

remélem, egyszer én is eljutok a holdra űrhajósként. 

 

Én és a családom 
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                             1.kép 

 

Szerintem azért, mert az ember fel akarja fedezni a Hold minden részét. Minden nap 

felnézünk az égre és láthatjuk a Holdat, érdekel, hogy mi lehet rajta. Semmi? Űrlények? 

Városok? Régebben kialakult emberi települések? Csak azt tudhatjuk, amit a kutatók 

megosztanak velünk, de azt képzelünk oda, amit akarunk. 

 

 

EPERHOLD 

1
 

Régebben istenként tisztelték a Holdat, ez is bizonyítja, hogy mindig is érdekelte az embert a 

Hold. A görög mitológiában fontos szerepet kapott Szeléné, az ősi Hold istenség 

megtestesítője, két Titán gyermeke. A Hold a szépség és a fény megtestesítője a végtelen 

sötétségben. A római mitológiában Luna néven jelenik meg.  

                                                           
1. kép: saját készítés 

2. kép: Eperhold. (Forrás: https://24.hu/tudomany/2016/06/20/49-eve-nem-latott-eperhold-jon-az-egre/) 

 

Miért akar az ember a 

Holdra menni? 
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Az egyik leghíresebb holdra utazás az irodalomban Jules Verne Utazás holdba című 

regényében olvasható, ahol is bátor vállalkozók (három ember és egy kutya) egy ágyú 

lövedék belsejében utaznak a Holdra. Ebben a regényben igazán az előkészületekről és az 

indulásról olvashatunk, maga az űrutazás kevés helyet kap a történetben. 

 

 

                                        3. Rajz Verne könyvében 

 

Ebből a regényből készült 1902-ben ugyanezen címmel híres némafilm, ahol már
2
 űrlények is 

megjelennek. 
 

 

 

                             4. Utazás a holdba című film híres képe 

 

                                                           
3. kép: Rajz Verne könyvében (Forrás: Verne Gyula: Utazás a holdba, fordította: Gaal Mózes, 1895) 

4. kép: Utazás a holdba című film híres képe (Forrás: https://www.raoulservais.be) 
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Egyesek képzeletében robot lények jártak a holdon, akiknek az űrhajóját megtalálták az 

emberek. 

 
 

 

                                                          5. Transformers 3. rész 

 

Vagy alapítottunk egy várost a holdon. 

 

                                                             6. Alfa holdbázis
3
 

 

Az irodalmi és filmes képzeletnek semmi sem szab határt. 

                                                           
5. kép: Transformers 3 (Forrás: http://filmdroid.blog.hu) 

6. kép: Alfa holdbázis (Forrás: https://index.hu/tudomany/urkutatas/) 
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                              7. Holdkomp a holdon 

 

Az első űrbe juttatott űreszköz a Szovjet Szputnyik-1 1957. október 4.-én indult el és állt 

Földkörüli pályára, 92 napig volt az űrben, 1440-szer kerülte meg a Földet, majd elégett a 

légkörben. Működése alatt rádió jeleket sugárzott. 

 

 

8. Szputnyik-1 

4
 

Nem sokkal ezután az első élőlényt is Föld körüli pályára állították az űrben, aki egy Lajka 

nevezetű kutya volt. A Szputnyik-2 műholdat rendezték be számára az utazáshoz, amiben 

                                                           
7. kép: Holdkomp a holdon (Forrás: https://mno.hu/urkutatas/az-urhajozas-vilagnapja-1151362) 

8. kép: Szputnyik-1 (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szputnyik-1) 

Űrhajózás 

kezdetének rövid 

története 
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ételt és innivalót is biztosítottak. A kutya tervek szerint 10 napig élt volna, de hamarabb 

elpusztult. 

 

 

                                    9. Szputnyik 1. és 2. bélyegen 

 

Az USA is lőtt fel rakétákon élőlényeket (muslicákat, majmokat és egereket) kísérlet képpen, 

de ezek az állatok is elpusztultak. Lajka kutya utazása bebizonyította, hogy a megfelelő 

viszonyok között túlélhető az űrutazás. 

 1961. április 12.-én Jurij Gagarin első emberként indult az űrbe és kerülte meg a Földet. Ezen 

űrutazás alatt történt először beszélgetés rádión az űrből és ekkor tapasztalta ember először a 

súlytalanságot 
 

 

 

 

 

 

5
 

 

 
 

                        10. Vosztok-1 űrhajóról készült fantáziarajz 

                                                           
9. kép: Szputnyik 1. és 2. bélyegen (Forrás: https://kanizsaujsag.hu/hir/201711/lajka-kutya-az-urben) 

10. kép: Vosztok-1 űrhajóról készült fantáziarajz (Forrás: http://www.origo.hu/tudomany/felfedezo) 

https://kanizsaujsag.hu/hir/201711/lajka-kutya-az-urben
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Az első hivatalos amerikai űrugrást 1961-ben Alan Shepard hajtotta végre, de a Földet először 

1962. február 20.-án John Glenn kerülte meg a Friendship 7 hívójelű űrhajón. 
 

 

                                                       11. Mercury-6 címere 

 

A két ország közötti űrversenyben több űrrepülés is történt, köztük az első női űrhajós 

repülése 1963. június 16.-án, amely három napig tartott.
6
 

 

 

                       12. Valentyina Vlagyimirovna Tyereskova, az első női űrhajós 

                                                           
11. kép: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mercury%E2%80%93Atlas%E2%80%936 

12. kép: Valentyina Vlagyimirovna Tyereskova, az első női űrhajós (Forrás: http://tortenelmiportre.blog.hu) 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1961
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alan_Shepard
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mercury%E2%80%93Atlas%E2%80%936
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            13. Saturn V rakéta 

 

A Szovjet Szputnyik-1 indítása arra késztette az USA-t, hogy nagyobb energiát fektessen az 

űrkutatásba, ezért az eddigi kutatások összefogására létre hozta 1958. október 1.-én NASA-t 

teljes nevén a Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalt (National Aeronautics and Space 

Administration) 

7
 

 

14. NASA logó 1958 

 

                                                           
13. kép: Saturn V rakéta (Forrás: http://www.urvilag.hu/nyomtat/az_apollo_holdprogram) 

14. kép: NASA logó 1958 (Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/NASA_insignia) 

 

 

Amerikai űrprogramok  

a Holdra jutásig 

 

http://www.urvilag.hu/nyomtat/az_apollo_holdprogram/20171110_a_verhetetlen_orias
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A NASA több programot indított az űrbejutásért: 

 Mercury - program: Ez volt az első amerikai emberes űrprogram. 

 Gemini - program: A Holdra szállás előkészítése volt, ebben a programban tesztelték a 

különféle eljárásokat, előkészítették az Apolló-programot. 

 

Az Apollo-program bejelentése 

John F. Kennedy az USA elnöke 1961. május 25.-én jelentette be a Holdra szállás tervét a 

Kongresszus előtt: 

 „Először is hiszem, hogy e nemzetnek el kell köteleznie magát amellett, hogy még az évtized 

vége előtt embert juttat a Holdra, és onnan biztonságban vissza is hozza a Földre. E korszak 

semelyik más űrprogramja sem lesz nagyobb hatással az emberiségre, vagy sokkal fontosabb 

a távoli űr felfedezése során; és egyik megvalósítása sem lesz ilyen nehéz vagy költséges.” 

(https://24.hu/tudomany/2016/05/26/a-sas-leszallt-amerika-kiutessel-gyozott/) 

 

A bejelentés olyan erőteljes volt, hogy a holdra szállás programját minden politikus előtérbe 

helyezte és korlátlan anyagi lehetőséget adtak
8
annak végrehajtására. 

 

 

15. John F. Kennedy 

 

                                                           
15. kép: John F. Kennedy (Forrás: http://cultura.hu/aktualis/100-eve-szuletett-john-fitzgerald-kennedy) 

 



  10 
 

Az Apollo program a Holdra szállásig 

 

16. Az Apollo program jelvénye 

 

A Holdra szálláshoz meg kellett oldani az alábbi problémákat: 

 Hogyan szakadjon el az űrjármű Földi gravitációból? 

 Hogyan juttassa el az űrhajósokat biztonságban a Hold közelébe? 

 Miképpen történjen a Holdra ereszkedés? 

 Hogyan történjen az űrhajóba visszaérkezés? 

 A Földre visszanavigálás és a leereszkedés. 

 

Az Apollo program egyes repüléseit, melyben a fenti problémákra kerestek választ, betűkkel 

jelölték: 

 – a parancsnoki hajó teljesítményét és a hőpajzs ellenállóságát bizonyítani hivatott 

távvezérelt üzemmódú tesztrepülés 

 

 – a holdkomp távvezérelt tesztfelszállása 

 

 – az emberek első repülése az Apollo parancsnoki hajóval 

 

 – a holdkomp űrhajósok általi kipróbálása
9
 

 

 

                                                           
16. kép: https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_program 

A 
B 
C 
D 
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– a parancsnoki űrhajó keringésének magasságát 6400 km-es távolságra kellett emelni, 

hogy minél jobban tudják szimulálni a Holdról nagy sebességgel visszatérő kabin 

légkörbe lépését. 

 

 – a Hold körüli pálya elérése, még leszállás nélkül 

 

 – maga a holdra szállás. 

 

A Földtől való elszakadás problematikája régóta foglalkoztatta a tudósokat, Konsztantyin 

Ciolkovszkij 1903-ban megfogalmazta a folyékony hajtóanyagú rakéták szükségességét az 

űrutazáshoz, 1929-ben a többlépcsős rakéta elvét is lefektette, melyet a rakétamérnökök is 

világszerte használtak, köztük Werner fon Braun és csapata a Saturn rakétacsalád első 

tagjának kifejlesztéséhez.
10

 

 

17. A Saturn rakéták indítása 

                                                           
17. kép: A Saturn rakéták indítása (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Saturn_V) 

F 

E 

G 
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A korábbi űrugrásokkal a Föld körül pályára állást megoldották, de a komolyabb szállítandó 

teher nagyobb rakétát igényelt. A Saturn I kb. 20 tonna terhet tudott az űrbe juttatni, de ez 

kevés volta a programhoz, az újabb Saturn IB 10% - kal nagyobb tolóerejű volt, ezzel a 

teszteket már el lehetett végezni, végső megoldást a Saturn V jelentett, amely 140 tonnás Föld 

körüli pályás, 48 tonnás holdi hasznos tömeg kapacitást biztosított. 

 

18. A Saturn V. részei 

A következő probléma a hosszabb útra induló űrhajósok elhelyezése. Erre a célra fejlesztették 

az Apollo űrhajókat. Két feltétel nagyon fontos volt, kicsi súlyú legyen és részekre osztható, 

hogy ne az egész űrhajóval keljen a Holdra leszállni. 

 

18. kép: A Saturn V. részei (Forrás: http://heroicrelics.org/info/saturn-v/saturn-v-general) 

http://heroicrelics.org/info/saturn-v/saturn-v-general
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Apollo 1 katasztrófája: Még az első igazi Apollo űrhajó repülése előtt tragédia történt. Az 

indítás előtti, földi tesztelések során az Apollo–1 kabinjában tűz ütött ki, és az ott tartózkodó 

három űrhajós meghalt. A tűz közvetlen kiváltó okát sosem állapították meg, de a hozzávezető 

körülményeket igen, amelyeket egy 3000 oldalas jelentésben foglaltak össze.
11

 

 

 

                             19. Az Apollo 1 kiégett kabinja 

A baleset után tovább fejlesztették az űrhajót, hogy ne történhessen meg újra a baleset. 
 

 

 

 

 

20. Apollo 4 űrhajó részei 

                                                           
19.kép: Az Apollo 1 kiégett kabinja (Forrás: https://avilagtitkai.com/articles/view/az-apollo-1-urhajosainak-

rejtelyes-tuzhalala) 20. kép: Az Apollo 4 űrhajó részei (Forrás: https://www.quora.com/Why-was-the-Saturn-V-

payload-fairing-on-hinges)   

20. kép: Az Apollo 4 űrhajó részei (Forrás: https://www.quora.com/Why-was-the-Saturn-V-payload-fairing-on-

hinges)   

https://avilagtitkai.com/articles/view/az-apollo-1-urhajosainak-rejtelyes-tuzhalala
https://avilagtitkai.com/articles/view/az-apollo-1-urhajosainak-rejtelyes-tuzhalala
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1967. november 9-én startolt az Apollo-4 az parancsnoki 

modul hőpajzsának tesztelésre, amely sikerrel zárult. („A” 

küldetés típus) 

1968. január 22-én indult el az Apollo 5, melynél 

távirányítással tesztelték a Holdkomp működését, ez 

szoftver hiba miatt csak félig sikerült. („B” küldetés típus 

 

 

 

 

 

      21.  Az Apollo 4 indítása 

                                                                            

                                                                                                                   22. Az Apollo 5 jelvénye 

1968. április 4-én indult útjára az Apollo 6, melyben a Saturn V hordozó rakétát tesztelték. Ez 

a repülés nem keltett nagy érdeklődést a különböző egyéb események miatt. (pl.: vietnámi 

háború)  

A teszt alatt a rakéta hőpajzs és egyik hajtóműve meghibásodott, így a küldetés csak félig volt 

sikeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Apollo 6 - 7 jelvénye12 

                                                           
21. kép: Az Apollo 4 indításahttps://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/images/history/November1967.html 

22. kép: Az Apollo 5 jelvénye (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-5) 

23. kép: Az Apollo 6 -7 jelvénye (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-6) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-5
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Az Apollo-7 küldetése volt az Apollo-program első C-típusú repülése, tehát ez szállított 

először embereket a programban. Az űrhajó 1968. október 11-én startolt egy útra, amely 

gyakorlatilag az Apollo-1 repülési programjának teljesítését jelentette. Az út során 163 

alkalommal kerülték meg a Földet és a 11 napon, október 22-én szálltak le az Atlanti-óceánra. 

A NASA tökéletes sikernek értékelte a repülést. 

 

 

             25. Az Apollo-7 utasai az indítás előtt 

 

Ez után következett az Apollo-8.   

Ez volt a második embert szállító küldetés, amely 1968. december 21-én szállt fel.  

Ehhez a repüléshez több elsőség tartozott, néhány példa: 

 Elsőként használtak ember szállítására Saturn V rakétát, ez volt a rakéta első teljesen 

sikeres repülése. 

 Ez volt az első Holdutazás, 10-szer kerülték meg a Holdat. 

 Ezek az űrhajósok látták először a Hold másik felét. 

 Ők adtak először élő tv adást az űrből. 

 Ez az űrhajó érte el először a második kozmikus sebességet. 

 Ők álltak először pályára idegen bolygó körül és ők hagytak el ilyen pályát először. 

 Ők látták először a Földet bolygóként a világűrben. 

 

                                                                                                                                                                                     
25. kép: https://shortwavearchive.com/archive/launch-of-apollo-7-11-october-1968 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1968
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_21.
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A küldetés célja elsősorban a lehetséges leszállóhely keresése volt és bizonyította a Hold 

elérésének képességét. 

 

 

1. Földkelte 

13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                27. Apollo-8 jelvénye      28. Az Apollo-8 legénysége 

14       

                                      

                                                           
26. kép: Földkelte (Forrás: http://haerdekel.hu/a-nap-kepe-foldkelte/) 

27. kép: Apollo 8 jelvénye (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-8) 

28. kép: Az Apollo-8 legénysége (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-8) 
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Az Apollo 9  

A harmadik emberrel végrehajtott repülés, ahol a teljes felszerelést (parancsnoki modul, 

műszaki egység, holdkomp) fellőtték Saturn V hordozó rakétával a teszt érdekében (D típusú 

küldetés). A repülés célja a holdkomp kipróbálása volt. Az űrhajósoknak engedélyezték, hogy 

elnevezzék az űrhajót, így a parancsnoki modul a Gumilabda, a holdkomp a Pók nevet kapta. 

A felszállás 1969. március 3-án történt, a holdkomp jól vizsgázott, a műveleteket Föld körüli 

pályán repülés teljes sikerrel zárult. 

             

               

 

 

 

 

 

           29. Az Apollo-9 jelvénye              30. Az Apollo-9 legénysége 

A Holdra szállás előkészületeiben az Apollo-10 repülése 

volt a főpróba. Ekkor a teljes holdi küldetést lerepülték, a 

Snoopy nevű holdkomp levált a Charlie Borwn nevű 

parancsnoki modulról és 15000 méter magasságban 

megközelítette a Holdat, ahol a leszálló fokozat lekapcsolása 

után emberi hibából a felszálló fokozat forogni kezdett. Ezt 

hibát javították és visszatértek a hajóra. A leszállás még nem 

volt kivitelezhető, mert a holdkomp túl nehéz volt.  

  31. Az Apollo-10 jelvénye   

 

 

                                                                      

 

15                   32. Az Apollo-10 legénysége 

                                                           
 

29. Az Apollo 9 jelvénye (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-9 

30. Az Apollo 9 legénysége (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-9 

31. Az Apollo- 10 jelvénye (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-10) 

32. Az Apollo- 10 legénysége (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-10) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-9


  18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      33. Buzz Aldrin a lobogó előtt 

Az eddigi küldetések bebizonyították, hogy holdraszállás műszaki feltételei adottak, az 

űrhajósok kiképzése megfelelő. Az Apollo-8 és az Apollo 10 egyik feladata volt a 

leszállóhely kiválasztása, amely végül a Nyugalom Tengere nevű lávasíkságra esett. Ez a pont 

a Hold innenső oldalán található, ez garantálta az állandó rádió kapcsolatot, üzemanyag 

takarékosság szempontjából is ideális, illetve elég sima a földet éréshez. 

 

A legénység kiválasztásának feladata a NASA két személyzeti vezetőjére esett. Ezt támogatta 

a legénységi rotáció, amiben a tartalék legénységek két kihagyott küldetés után kerültek 

repülési státuszba.  

Így alakult ki a végsőlegénység: 

 Neil Armstrong parancsnok: a Gemini 8 küldetés parancsnoka, a hidegvére miatt a 

Jégparancsnok (Ice Commander) becenévre halgatott. 

 Edwin Eugene „Buzz” Aldrin, Jr holdkomp pilóta: a Gemini 12 küldetésen új űrséta 

rekordot állított fel. 

 Michael Collins parancsnoki modul pilóta: Gemini 10 űrhajón járt először az űrben, 

amikor két űrsétát hajtott végre. 

A parancsnoki modul hívójele a Columbia lett, a holdkompé a Sas (Eagle). A sas látható 

küldetés jelvényén is, ahol az USA címerállata egy olajágat, a béke jelét tartja a karmai 

között. 

 

                                                                                                                                                                                     
33. kép: Buzz Aldrin a lobogó előtt (Forrás: https://mult-kor.hu/hatalmas-ugras-az-emberisegnek-

masodperceken-mult-az-elso-holdraszallas-sikere-20170720) 

 

 

A holdraszállás 

 

https://mult-kor.hu/hatalmas-ugras-az-emberisegnek-masodperceken-mult-az-elso-holdraszallas-sikere-20170720
https://mult-kor.hu/hatalmas-ugras-az-emberisegnek-masodperceken-mult-az-elso-holdraszallas-sikere-20170720
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16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    34. Az Apollo-11 jelvénye          35. Az Apollo-11 indítása 

 

A Földön egy nagy hangárban, homokos tesztpályán gyakorolták a holdséta feladatait 

űrruhában. Az űrhajósokat meg kellett ismertetni néhány kőzetfajta előfordulásával, ezért 

sivatagi gyakorlatokat is szerveztek, szintén szkafanderben. 

Az Apollo-11 hordozórakétáját már az Apollo-10 indítása után két nappal 1969. május 20-án 

felállították Cape Canaveralen található Kennedy űrközpont területén. Az űrhajósok 2:40 

perccel az indulás előtt foglalták el a helyüket. Az indítás 1969. július16.-án, helyi idő szerint 

9:32-kor történt. 

 

A sikeres start és a Föld lékkörének elhagyása után az út három napig tartott a Holdig. 

Az űrhajóban csak a használatban lévő egységekben volt energia és oxigén, ezért a Hold 

körüli pályán kellett a holdkompot feltölteni. Ezt a 10. Hold körüli keringésnél kezdte meg 

Armstrong és Aldrin, azzal kezdve, hogy beöltöztek űrruhába, ami egy órán keresztül tartott 

és ez után másfél napig nem vehették le. A 13. keringésben választották le a kompot a 

parancsnoki űrhajóról. 

 

 

 

 

 

                                                           
34. kép: Az Apollo-11 jelvénye (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-11) 

35. kép: Az Apollo-11 indítása (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-11) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral
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Collins az űrhajón maradt, annak irányításáról gondoskodott, de a holdkompot neki is 

ellenőriznie kellett, úgy hogy Armstrong az űrhajó ablaka előtt forgatta a kompot, míg Collins 

meggyőződött arról, hogy minden láb teljesen kinyílt. 

 

                                                                                

36. A Sas a Columbia ablakából 

 

Az űrhajósoknak minden folyamat végét jelentenie kellett a repülés irányítóknak és ekkor 

kaptak engedélyt a következő lépésre.
17

 

A holdkomp 15000 m magasságig közelítette meg a Holdat, ez volt az a pont, ahonnan még 

biztonságosan vissza lehetett volna fordulni leszállás nélkül. A holdkomp rádió vétele 

akadozott, ez hátráltatta a manővert, ezért az egyik földön tartózkodó űrhajós ötletére 

Armstrong kicsit „megdöntötte”az űrkompot, hogy az antenna jobban rálásson a Földre. 

A Hold felszínének távolságát radarral állapították meg, ez kétszer is hibát jelzett, mert 

túltöltötte a memóriát, de a repülésirányítás nem tartotta veszélyesnek. A holdkomp először 

ablakkal a felszín felé fordulva közelített a Holdhoz, majd fokozatosan állt függőleges 

helyzetbe. 

18
A leszállás irányítását a számítógép végezte, de vészhelyzet esetére megmaradt a kézi 

irányítás lehetősége is. Armstrong vette észre, hogy a leszálló helyen autó nagyságú sziklák 

hevernek, ami felborulással fenyegette a holdkompot, ezért kézi irányításra kapcsoltak. 

Aldrin figyelte a műszereket, míg a parancsnok kormányozott. Az eredetitől eltérő manőver 

jobban fogyasztotta az üzemanyagot, már csak 30 másodpercre elég üzemanyag szintnél egy  

                                                           
36. kép: A Sas a Columbia ablakából (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-11) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-11
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kigyulladó lámpa jelzésénél Aldrin jelentette a parancsnoknak: „Kontakt fény”. Ez jelentette 

azt, hogy a holdkomp lábai lévő érzékelő pálcák egyike felszínt ért. Nem sokkal ez után 

rádión jelentette Armstrong: 

„Houston, itt a Nyugalom Bázis. A Sas leszállt.” 

A leszállás 1969. július 20-án 20:17-kor (UTC, koordinált világidő) történt meg. Armstrong 

elfelejtette időben kikapcsolni a hajtóművet, de végül ez nem okozott gondot és 20 

másodpercre elég üzemanyag maradt. 

A leszállás után nem a holdséta következett egyből, hanem a felszállás előkészítése, hiszen 

biztonsági okokból ez volt előre valóbb. 

 

A felszálló egység előkészítése után Aldrin előre nem tervezett mondatot mondott be a 

rádióba: 

„Itt a holdkomp pilóta beszél. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden ember, aki 

hallgat bennünket, legyen az bárki és legyen bárhol, álljon meg egy pillanatra és 

gondolkodjon el az elmúlt néhány óra eseményein, és adjon hálát mindenki a maga módján.”  

 

A műveleti tervben itt 8 óra pihenés következett volna, de az űrhajósok kipihentnek érezték 

magukat, így az irányítás engedélyt adott a holdsétára, melynek előkészítése 2,5 - 3 órát vett 

igénybe. Ezután – már teljes öltözetben- csökkentették a kabin nyomását és kis feszítéssel ki 

tudták nyitni az ajtót. A holdséta 1969. július 21-én 2:51-kor (UTC) vette kezdetét. Armstrong 

szállt ki először, a létra kinyitásával aktiválta a kamerát, mellyel megkezdődhetett a TV adás. 

 

 

          

                             37. Armstrong a létrán 

19 

                                                                                                                                                                                     
37. kép: Armstrong a létrán (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-11) 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyezm%C3%A9nyes_koordin%C3%A1lt_vil%C3%A1gid%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Holds%C3%A9ta
https://hu.wikipedia.org/wiki/1969
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_21.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyezm%C3%A9nyes_koordin%C3%A1lt_vil%C3%A1gid%C5%91
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A következőket mondta: 

– „A létra alján vagyok. A holdkomp lábai talán 1–2 hüvelyknyire mélyedtek a porba, 

bár a talaj nagyon, nagyon finom szemcséjű, ahogy közelről láthatom. Majdnem 

olyan, mint a púder. A por nagyon finom. 

– Most lelépek a talpról.” 

 

Ezután hangzott el a híres mondat (1969. július 21. 2:56 (UTC)) : 

„Kis lépés egy embernek, de óriási ugrás az emberiségnek.” 

 

A parancsnok körbe járta a holdkompot, hogy minden rendben van-e és biztonsági mintát vett 

a Hold felszínéről. Ez után adott engedélyt Aldrin kiszállására. 

 

                38. Aldrin a létrán                      39. Aldrin a Holdon  

Az űrhajósoknak több feladatuk volt: 

 Egy napszél-összetétel mérő fóliát kellett felállítni. 

 Kitűzték az USA lobogóját. 

 Elhelyeztek néhány emléktárgyat is a holdfelszínen: egy kis fehér tasakban 

egy szilícium korongon miniatűr betűkkel 73 állam üzenetét, a béke jelképeként egy 

aranyozott olajágat, az Apollo–1 és az Apollo–11 expedíciós emblémáit és néhány 

érmét. 

 Felfedtek egy táblát, amely holdkomp lábán volt elhelyezve a következő szöveggel: 

„Itt vetette meg az ember a Föld bolygóról először a lábát a Holdon. Békével érkeztünk 

az egész emberiség nevében.” 

                                                                                                                                                                                     
38. kép: Aldrin a létrán (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-11) 

39. kép: Aldrin a Holdon (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-11) 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1969
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_21.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyezm%C3%A9nyes_koordin%C3%A1lt_vil%C3%A1gid%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%ADcium
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40. A holdkomp Holdon maradó részén lévő tábla 

 Az űrhajósoknak kőzet mintákat kellett gyűjteni, fotózni és méréseket kellet végezni. 

A tevékenységek közben Richard Nixon amerikai elnök jelentkezett be telefonon keresztül a 

Fehér Házból, ez a beszélgetés történelmi jelentőségű. 

Armstrong és Aldrin a holdséta után megvacsorázott, majd a holdséta előttről elhalasztott 

alvást próbálta bepótolni, de a kényelmetlen űrruha miatt ez nem igazán sikerült. 

21 óra és 40 perc Holdon tartózkodás után aktiválták a felszálló egységet, rövid ellenőrzés 

után betáplálták a számító gépbe a programot és elindultak a Hold körül keringő űrhajó felé. 

20
 

                                              41. A Sas a Columbia felé halad 

                                                           
40. kép: A holdkomp Holdon maradó részén lévő tábla (Forrás: http://www.mcse.hu/polaris/a-honap-

temaja/2009-ev-archivuma/2009-julius-ember-a-holdon/) 

41. kép: A Sas a Columbia felé halad (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-11) 

http://www.mcse.hu/polaris/a-honap-temaja/2009-ev-archivuma/2009-julius-ember-a-holdon/
http://www.mcse.hu/polaris/a-honap-temaja/2009-ev-archivuma/2009-julius-ember-a-holdon/
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Collins egy napja repült egyedül és már nagyon várta a találkozót. Minden rendben működött 

és a dokkolás- a két űrhajó összekapcsolódása- sikeres volt. Átrakodtak a kompból minden 

mintát és fotókazettát, majd miután mindent bekapcsolva hagytak, leválasztották a kompot. 

Az irányítás tovább követte a komp rendszereit, hogy megállapítsák, meddig tudnak tovább 

működni. 

A hazaúton az irányítás először 10 óra pihenést rendelt el, mert az űrhajósok kimerültek 

voltak. Itt már űrruha nélkül, jól tudtak aludni. A hazaút eseménytelen volt, nem történt 

meghibásodás. 

A földet érés 8 nappal és 3 órával az indulás után  1969. július 24-én 16:50:35-kor 

(UTC) történt, kicsit pontatlanul sikerült, de ennek ellenére hamar kimentették az űrhajósokat 

az óceánból. Ez után 1969. augusztus 13-ig karanténba kerültek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1969
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_24.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1969
https://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_13.
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A holdraszállásra mindig emlékezni fogunk.
21

 

 

                42. Apollo-11 magyar blokk       43. Aranyfóliás bélyeg Csádból 

22
44 

Egyesek szerint nem járt ember a Holdon, de 

szerintem igen. Bátor emberek voltak azok, akik 

felépítették az űrhajót és azok is, akik utaztak vele. 

Nem tudjuk, találkoztak-e robotokkal, 

űrlényekkel, nem építettek bázist és a legutolsó 

holdraszállás is régen volt már.  

De egy magyar ember is járt már az űrben őt 

Farkas Bertalannak hívják. Remélem, én leszek a 

következő!  

                    44. kép: USA bélyeg 

 

 

 

                                                           
42. kép: Apollo-11 magyar blokk (Forrás: http://belyegvilag.boltaneten.hu/kinalat/26_1969/) 

43. kép: Aranyfóliás bélyeg Csádból  

(Forrás: https://www.darabanth.com/hu/gyorsarveres/222/kategoriak~Filatelia/Csad~40092/1969-Holdra-szallas-

Apollo-11-aranyfolias-belyeg-Mi-281~II958480/) 

44. kép: USA bélyeg (Forrás: http://www.urvilag.hu/holdraszallas40/20090719_a_holdraszallas_belyegeken)   

Összefoglaló 
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Szerintem így fogok elindulni az űrbe: 

 

45. kép: Így fogok eljutni az űrbe 

 

45. kép: Így fogok eljutni az űrbe – saját fotó és a saját rajzom 
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