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A Szepes  Gyula  Mûvelődési 
Központban láthatták az érdek-
lődők  a  Rakétatechnika  és  az 
ûrkutatás a gyûjtő és a makett-
készítő  szempontjából  címmel 
Schuminszky Nándor „ûrgyûjtő” 
és Vadász László makettkészítő 
kiállítását.  Vadász  László mun-
kásságáról  már  beszámoltunk 
az Érdi Újság hasábjain, ezúttal 
Schuminszky  Nándort  mutat-
juk be, akinek negyedik emeleti 
lakása  tele  van  az  ûrkutatással 
kapcsolatos tárgyakkal. 
Ebben a XVI. kerületi házban, 

ahol  felkerestük  a  gyûjtőt, már 
több világhírû ûrhajós is járt, és 
csodálattal  adózott  a  rendsze-
rezett  és  folyamatosan  bővített 
gyûjteménynek. 

– Hogyan tudnánk röviden 
összefoglalni, miket is rejt a dol-
gozószobája? 
Schuminszky Nándor: 
– A legnagyobb dolgok, 42 év 

munkája  van  itt,  a  dolgozószo-
bában  –  több  tízezer  oldalon 
az egykori újságcikkek és fotók 
az összes ûrrepülésről. Gagarin 
elsőként  1961.  április  12-én 
indult el a világûrbe. A Gagarin-
dossziéban mindazon képek és 
cikkek  időrendben  megtalálha-
tók,  amelyek  valaha  megjelen-
tek  magyar  nyelven,  de  termé-
szetesen  más  nyelven  is.  Az 
Ûrkrónika sorozat az ûrben tör-
tént  eseményeket  követi  végig. 

Ebben  a  három  albumban  az 
ûrben járt személyzetek – lehe-
tőleg  aláírt  –  fotóit  találjuk. 
A Columbia  ûrrepülőgép  2003-
ban  a  landolás  előtt  15  perccel 
megsemmisült.  Amikor  már 
csak az utolsó órák voltak hátra, 
becsöngetett hozzánk a postás, 
és  hozta  az  aláírt  fényképüket. 
Még éltek, amikor kezembe vet-
tem az aláírt képet…

– Hogyan jut hozzá az aláírá-
sukhoz?
–  Nem  könnyen.  A legér-

tékesebb  aláírás  Neil  Arm-
strongé,  aki  az  első  ember 
volt  a  Holdon.  Ma  már  nem 
ad  autogramot. A szekrényben, 
lenn a hordozórakéták és  terek 
gyûjteménye  látható.  Itt  talál-
juk az ûrhajósok egyszemélyes 
albumait, ábécérendben. Ebben 
a lakásban már több japán, ame-
rikai  és  orosz  ûrhajós  járt.  Itt 
az  ûrprogramok  vannak,  ezek 
közül talán az Apollo a leghíre-
sebb ûrprogram. Minden benne 
van,  az  ûrhajó  szerkezete,  fel-
építése stb. 

– Magyar ûrhajósokkal is fog-
lalkozott?
–  Természetesen,  ez  a  leg-

jobban szeretett része a gyûjte-
ménynek,  a  magyar  ûrhajó-
sokkal foglalkozó anyag, kezd-
ve  a  95  jelentkező  kiválasz-
tásától.  Végül  ketten  marad-
tak,  Magyari Béla és Farkas 

Bertalan. Béla nagyon  jó bará-
tom,  lassan 30 éve. Több mint 
400 kötetes a könyvtáram. Ezek 
kimondottan  az  ûrkutatással 
foglalkozó  könyvek.  Jelentős 
részét  ûrhajósok  dedikálták. 
A makettek  dobozokban  van-
nak, nagy része most kinn volt 
Érden  a  kiállításon,  de  ezeken 
kívül  még  akár  négy  kiállítást 
tudnék  minden  megerőltetés 
nélkül rendezni. 

– Vannak különleges, a többi-
nél jobban szeretett területei?
– Hogyne, vannak titkos szen-

vedélyeim is, például a II. világ-
háború,  főleg  a  páncélosmaket-
tek.  Ezek  között  van  papírból 
készült  is,  amit  Vadász  László 
készített, és vannak mûanyagok 
is.  A másik  mániám  a  Dunán 
átívelő  hidakhoz  kapcsolódó 
emlékek.  Más  albumokban  az 
úgynevezett  „személyi  kultu-
szos”  anyagok  vannak,  a  kiállí-
tásaimról  megjelentek  újságcik-
kek és  fotók. Külön gyûjtöm az 
ûrhajósokkal való találkozásaim-
ról  szóló  emlékeket.  Gennagyij 
Sztrekalov  orosz  ûrhajóssal  pél-
dául itt készült a fotó az ajtó előtt, 
pontosan  ott,  ahol  most  ön  áll. 
Magyarországon tartott előadást 
több  ûrhajóssal  együtt,  amikor 
Horváth András, a  Planetárium 
akkori  igazgatója  mesélt  neki 
rólam.  Amikor  meghallották, 
hogy  milyen  gyûjtemény  van, 

azonnal szóltak, hogy  látni sze-
retnék.  Budapesti  látogatása 
alkalmával, 1993-ban egy ameri-
kai ûrhajóst a Trabantommal vit-
tem  a  Parlamentbe  a  díszebéd-
jére.  Az  őr majdnem  lenyelte  a 
sapkáját,  amikor  a  Trabantból 
kiszállt  egy  amerikai  ezredes! 
Hosszan  gondolkozott,  hogy 
akkor ki lehet a másik? Mindezek 
után  az  ûrhajós  személyesen 
köszönte  meg  a  segítségemet 
ezzel az aláírt fotóval.

– Itt, a nagyszobában, ha 
jól látom, ûrételek és ûritalok 
is vannak, például a magyar 
ûrhajós részére gyártott zselés 
cseresznyepálinka, de van itt 
elég különös kenyér is… Ezt a 
kenyeret eszik ott fönn? Milyen 
íze van? És miért van ilyen kicsi 
falatokra vágva?
– Rendes kenyéríze van. Azért 

van kis kockákra vágva, mert az 
ûrben  a  morzsa  életveszélyes. 
Ott nem lehet szelni a kenyeret, 
mert  a  súlytalanság  miatt,  ha 
belélegezik  a  morzsát,  megful-
ladhatnak. Pezsgő italt se vihet-
nek fel. Itt találhatók az emblé-
mák is, amelyek a szkafanderen 
vannak. Mindegyiken  rajta  van 
a  nevük.  Több  száz DVD-m  és 
CD-m  is  van  az  ûrhajózásról. 
Filmek,  képek  és  adatok  van-
nak  rajtuk.  Amit  a  NASA-tól 
le  lehet  tölteni,  vagy  amihez 
hozzá lehet jutni a tudományos 
csatornákról,  az mind megvan. 
Már  számítógépes  nyilvántar-
tást  is  kellett  készítenem, hogy 
követni  tudjam, mi hol  találha-
tó.  Itt  van  például  a  világhírû 
Pille  nevû  mûszer,  amiből  egy 
most  is  ott  van  a  Nemzetközi 
Űrállomáson.  Az  egyetlen 
magyar  mûszer,  amelyik  fenn 
van. A testet ért sugárzást méri. 
Farkas  Berci  próbálta  ki  elő-
ször a világûrben. Nagyon kicsi 
mûszer,  innen  kapta  a  nevét. 
Bizonyítja  az  akkori  magyar 
mérnöki  tudás  színvonalát, 
Apáthy István  vezetésével 
fejlesztették.  Ezt  a  darabot  a 
főmérnök  úr  hosszú  évek  után 
– könyörgésemre – nekem adta. 
Egyébként  nemrég  jelent  meg 
a  könyvem,  az  Ûrsztárok  és 
ûrsztorik. Az első ûrrepülés 50. 
évfordulójára  készült.  Persze  a 
legérdekesebb  emberekkel már 
alá  is  írattam… Köztük Charles 
Simonyival, aki minden közhie-
delemmel  ellentétben  nem  a 
második  magyar  ûrhajós,  bár 
soha  nem  tagadja meg magyar 
származását,  de  amerikai 
állampolgár.  Amikor  megtud-

Magyar föld is van 
fönn a világûrben
„A világûrben a Földre való visszatérés reményével élsz, a Földön pedig az a 
remény éltet, hogy újra repülhetsz.”  (Ûrhajósmondás)

tam,  hogy  ő  lesz  a  következő 
ûrturista,  bár  ezt  nem  szabad 
neki mondani, mert ő mint mér-
nök  dolgozott  az  ûrállomáson, 
tehát  fizető  ûrutas  a  hivatalos 
neve, megkérdeztem  tőle,  gon-
dolt-e  arra,  hogy  valamilyen 
magyar  tárgyat  fölvigyen  az 
ûrbe. Koronás címerrel díszített 
magyar  lobogót,  ezenfelül  egy 
csipetnyi magyar földet vitt föl, 
ami anyósom kertjéből szárma-
zik.  Tehát  magyar  föld  is  van 
fönn a világûrben. 

– Mióta érdeklődik az 
ûrkutatás iránt?
–  Tizenkét  éves  koromban 

megkaptam a Riadó a naprend-
szerben  címû  tudományos-fan-
tasztikus  kötetet,  amelyben  az 
egyik  novella  arról  szólt,  hogy 
az  ûrhajós  a  Föld  fölött  300 
km-es  magasságban  lebeg,  és 
leírja,  mit  lát.  A tintakék  ten-
gert,  a  fehér  jégsapkákat  a  sar-
kon,  mindent.  Csodálatos  lát-
vány  lehetett.  Az  Ország-Világ 
címû hetilapban 1965-ben talál-
tam  egy  képet  az  első  ame-

rikai  ûrsétáról.  Edward  White 
lebeg a világûrben, és alatta ott 
a  Föld.  Ez  visszaidézte  a  már 
belém  égett  képet.  Kivágtam 
ezt  a  fotót,  és  azóta  gyarapí-
tom  a  gyûjteményemet.  Érden 
lakik Szüle Dénes mérnök. Nála 
láttam  18  évesen  életem  első 
Apollo-filmjét  1969-ben.  Õt 
mindenképpen szeretném meg-
említeni  mint  tanítómestere-
met, örömmel nézte meg az érdi 
kiállítást  is.  Nagy  álmom  egy 
űrmúzeum  létrehozása,  amely 
Közép-Európában  az  egyetlen 
lenne. Maketteket  készítenénk, 
ûrfilmeket  vetítenénk,  és  min-
denféle programot szerveznénk. 
A XVI.  kerület  polgármestere, 
Kovács Péter  most  kézbe  vette 
az ügyet. Reménykedjünk!

– Soha nem akart ûrhajós 
lenni?
–  De,  mozdonyvezető  és 

ûrhajós  akartam  lenni!  Aztán 
elektromûszerész lettem.
Ma  azonban  már  a  gyûjte-

ményemet nem adnám oda még 
egy ûrutazásért sem!   oe

Képek és ruhák a gyûjteménybõl

Farkas Bertalan a kiállításon
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Schuminszky Nándor és egy különleges ûrmûszer

mûvelõdés


