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A Lisa Nowak ügy

Bizonyára sokak előtt ismert, s talán figyelmet is keltett az a hír, hogy Lisa 
Nowakot, az Egyesült Államok haditengerészeti kapitányát, veterán űrsikló 
pilótát Florida Állam rendőrsége elsőfokú gyilkossági kísérlettel vádolta meg. 
Az eset széleskörű publicitást kapott a nemzetközi sajtóban, sőt idehaza is 
megemlítették.

A történet egyszerű: ha egy mondatban fogalmazzuk meg, arról szól, hogy két 
NASA űrsikló pilótahölgy vetélkedik egy NASA űrsikló pilóta kegyeiért, aminek 
kimenetele némi bors-spréjezésen kívül nem vált tragikussá.

Jó, jó – mondhatnánk -, de mi köze ennek a rádióamatőr hobbihoz. Nos, 
szerencsére nem sok, ámbár tudni kell azt, hogy Lisa Nowak űrhajós egyelőre 
amatőrtársunk, hívójele KC5ZTB.

Az eset nemcsak a NASA-át rázta meg, de sokkolta az amerikai rádióamatőr 
társadalmat is. A NASA Nowakot megfigyelés alá helyezte Texasban, mivel az 
ügy alapjaiban söpörte el azt a repülőorvosi vizsgálati rendszert, amit az 1950-
es évek óta eddig oly sikeresen alkalmaztak.

Tudni kell Nowakról, hogy aktív részese volt az ARISS, az Amateur Radio of 
International Space Station programnak, eddig törekvő, makulátlan és 
kiemelkedő tengerésztiszti karriert befutó ember.

Számos szélsőséges véleményt is lehetett hallani az elmúlt napokban. 
Bizonyos mértékig megkérdőjeleződött a Nemzetközi Űrállomás rádióamatőr 
programja és a NASA keretében a küldetés részeként előírt rádióamatőr 
képesítés megszerzésének kötelezettsége is.

Az USA-ban amúgy is nyugtalanok a rádióamatőrök. Februárban megszüntetik 
a morze kötelezettséget és az erősen konfrontált morze, nem morze táborok 
ugyancsak osztják egymást, noha a vitát az FCC már eldöntötte.

Az egyik vélemény: Most láthatjuk, hogy mire vezet a távíróvizsga eltörlése.

Nos, mi korántsem menjünk ilyen messzire. Messze nem a hobbiról van szó, 
csupán egy magasan képzett, kiváló szakember, háromgyerekes családanya - 
mondjuk úgy, hogy - „megzavarodásáról”.

Az 1970-es évek elején magyar rádióamatőrrel is történt hasonló, és nem 
annyira humoros, hanem tragikus végkimenetelű eset.

Nagyon, nagyon, sajnálom. De ettől még az élet megy tovább. Normális 
mederben. Reméljük!
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