
1

A Parancsnok naplója
3. szol: A porvihar

NOL • Hargitai Henrik • 2008. április 16. 
Reggel megérkezett a porvihar. A lakóegység egész nap remeg a viharban, a meteorológiai
állomás ugyan áll (inog), de adatokat nem közvetít. A távolabbi hegyek lassan eltűnnek a
porviharban. Aztán a közelebbiek is és az egész égbolt halvány homokszínre vált. 

Helyszín: MDRS
Időpont: 3. szol, 1700
Hőmérséklet: 28 C
Relatív páratartalom: 4,6%
Szélsebesség: 16,4 m/s
Széllökések: 25,1 m/s
Légnyomás: 845 mbar, csökken 

Az egyetlen tájidegen elemek a színre balról időnként begördülő ördögszekerek. A szélmérők
lapátjai eszeveszettül pörögnek: 16 m/sec-et mérünk. Erre az otthoni szélsebesség-táblázat ezt
mondja: „viharos szél, gyenge fatörzsek hajlanak". Nálunk ilyen objektumok nincsenek, így ezt
mondhatjuk: „viharos szél, a meteorológiai állomás rúdjai hajlanak". A Marsnak ugyan ritka a
légköre, de ha fúj a szél, akkor az a benne lévő homokszemekkel képes olyan koptatásra, mint a
Földön. A Marson a globális porviharok minden nyáron kialakulnak és az egész bolygót akár
több hónapra beborítják. Ilyenkor a látástávolság szinte nullára csökken, a felszínen sötét van, a
nappal hűvösebb, de az éjszaka viszonylag enyhe. Odaát a légkör normál állapotában olyan
poros, mint minálunk most.

Rövid, közeli EVA-t tettünk, felkerestem azt a dombot, amit még két évvel ezelőtt, amikor még
egyszerű Mars-térképészként voltam egy expedíció tagja, feleségemről neveztünk el. (Egy
dombcsoportban mindenki elnevezett egyet - mi is fogunk hegyeket keresztelni, de még nem jött
el az ideje).
A műszereink védőruhája alig ér valamit: mindenhová befészkeli magát a finom vörös por. A
dombok tetejéről lefelé tartva nyugodtan rá lehetett feküdni a szélre.

A környék geomorfológus csodaország. A vízszintes rétegek eltérő keménységűek és anyagúak.
Ahogy az erózió lemossa a rétegeket (és amint ma tapasztaltuk, a szél is koptatja őket), a
keményebbek helyben maradnak, mert nem tudnak olyan könnyen elvándorolni. Így a puha
talajon a korábban magasabban lévő rétegekből kipotyogott kődarabok hevernek. Mivel
mindegyik réteg más és más anyagú, keménységű és tulajdonságú máshogy erodálódnak. Az
egyik hagymahéjszerűen hámló lekerekített darabokból áll, ilyenek hevernek szanaszét. De tíz
lépéssel odébb hófehér kőpárnák láthatóak.

Kicsit továbbmenve a vörös, sokszögűre repedezett badland felszínen már apró, morzsálódó, a
kavicsokból összecementált kőzetdarabok hevernek, melyek mezőjét követve eljutunk egy
hegytetőre, ahol méteres tömbökben láthatók ugyanezek szikla méretben. Megint odébb
tégladarabokra tördelt fekete kőzetek hevernek, megint máshol lekerekített, lyukakkal szaggatott,
ívelt rétegekből álló világos darabok, amott meg fehér-vörös mintás kövek, aztán apró
cserépdarabok, ragyás kövek, apró kavicsmező vagy épp teljesen kavicsmentes felszín. Egyes
dombok tetején a kövek gyűrűként állnak. A dombokról vízmosások futnak lefelé, a centis
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szélességű völgyek finom iszappal vannak feltöltve. Bárhova néztünk, lábunk alatt sosem látott
marsbéli kövek sorakoztak.

Estére megváltozott a szél iránya és hirtelen lehűlés kezdődött.
Meglátjuk, mit hoz holnapra a szél.

A Parancsnok naplója - széljegyzet a kortárs marsi irodalomról

A műholdon keresztül olvasgatjuk a földi lapokat (pontosabban: magunkat a földi lapokban) és
egyre inkább úgy érzem, hogy a tudományos adatokkal legalább egyenértékű, ha nem fontosabb
az, hogy a marsutazásról be tudjunk számolni az otthon maradottaknak és a következő
generációknak. Nem a kőzetek összetétele meg a napállandó értéke a fontos, hanem az, hogy az
emberi kultúra buborékjába hogyan kapcsolhatók a Marson átélt élmények. Mondják
(retrospektíve), hogy Harrison Schmitt, az Apollo-17 geológusa volt az első űrturista. Tény,
hogy ő volt az első, akit nem pilótából gyorsképeztek geológussá, hanem geológusból pilótává.
Ő volt az első (és utolsó) civil a Holdon. Ő találta meg a „narancs talajt" („There is orange soil!!"
- az asztrogeológiában legalább olyan híres ez a felkiáltása, mint a „Kis lépés egy embernek").
Talán szerencséje volt, talán tudta, hol kell a holdtalajra néznie. És (állítása szerint) ő fotózta a
máig a Föld ikonjaként kezelt „Blue Marble" földgolyót.

Talán ismét szerencséje volt...

Alan Bean (Apollo-12) amatőr festőként próbálta átadni holdi élményeit (ha már megérkezés
után egyik első dolgaként a Napba irányítva tönkretette a Holdra vitt első színes tévékamerát -
igaz, a kiképzés során elfelejtették megemlíteni, hogy ezt nem szabad). Némely űrhajósok írtak
önéletrajzi regényt. Eugene Cernan (Apollo-17) ezt utazása után 28 évvel tette meg, amikor már
így kezdi könyvét: „Évek óta szerettem volna egy könyvet írni az unokáimnak" (The Last Man
on the Moon).

Sokkal jellemzőbb viszont, hogy inkább mások írtak róluk könyveket. „Eredményeikről" pedig
értelemszerűen nem ők írtak: ők űrhajósok, nem kutatók. Élményeikről is inkább mások írtak,
holdi beszélgetéseik
jegyzőkönyvei és interjúk alapján. A legismertebb holdutazásos regény pedig mégiscsak
mindmáig Verne könyve. A holdutazóknak nem kellett írásos élménybeszámolókat írniuk a sajtó
számára. Nem is tudtak volna. A marsutazás - és a holdbázis - talán ebben is más lesz. Az
űrhajósok általában bajban vannak, ha
élményeikről kérdezik őket. Talán ezek a leggyakoribb kérdések: hogyan pisilnek 0 gravitáción
és milyen a Föld látványa? És egyáltalán: milyen a súlytalanság?

A Marson más kérdések lesznek, de ezek sem a tudományos problémákról szólnak. Az
újságírók, a személyes előadásokm hallgatói nem azt kérdezik, hogy hogyan is sikerült a
meteorológiai műszerek Wi-Fi kapcsolatát megoldani, hanem azt, hogy Na, milyen volt? Cernan
ezt írja könyvében: „Mindig probléma volt, hogy az űrhajósok nem képesek elmondani, hogy mit
látunk az űrben. Mérnökök és pilóták voltunk, és a világ kissé belefáradt, hogy folyton csak azt
mondtuk, hogy „gyönyörű" és „hű", bár szerintem egy költőnek vagy vízvezetékszerelőnek is
épp ilyen nehéz lett volna ezeket a látványokat elmagyaráznia. A fotók és fekete-fehér filmek
nem tudták ábrázolni a küldetésünkön tapasztalt fenségességet." Az Apollo-15 parancsnokának,
David Scottnak egyszer feltették a kérdést, hogy a jövő emberes utazásaihoz milyen javaslatai
volnának. „Küldjenek művészeket - mondta. - Amit láttam, csodálatos volt, de visszatérve nem
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tudtam szavakba önteni. Költőket, írókat, képzőművészeket kell küldeni, akik át tudják a
többieknek adni azt a különleges „valamit", amit én nem."

Amíg a Marsra csak robotokat küld a NASA, senki sem tudhatja, igazából milyen a Mars. A
robot nem beszél, csak adatokat küld. Ha ember, ha művész, író, esztéta menne oda, képes lenne
arra, amit a kutatók a saját szakmájukban tesznek más bolygók kutatásakor: az ott tapasztaltakat
összevetik földi tapasztalataikkal és a kettőből újat, egy nagyobb egységet hoznak létre. De az
összehasonlító planetológiára a humán oldalon is szükség van (lesz)! Nem a látvány költői
szavakkal történő leírásához van szükség a költőkre, hanem hogy a Mars világát a Föld
világához kapcsolják, nem csak geológiailag. Ha a Marson hosszabb időre kialakul egy telep,
akkor az a maga útján halad tovább. Reflektálhat ugyan a földi eseményekre, de egy új kultúra
lesz. Mondjuk: új nemzet, a maga kulturális-tudományos alapműveivel, kánonával. Ha nem csak
olyan kutatóbázisok lesznek, mint az ideiglenes kutatóhelyeket biztosító antarktisziak, akkor
kialakulhat a következő újvilág, a maga bevándorlóival, saját szokásaikkal, kultúrájukkal,
szemléletükkel.

De előbb az első embernek kell leszállnia a Marson. Ezen dolgozunk.



A Parancsnok naplója
4. szol: Ez nem a Parancsnok napja

NOL • Hargitai Henrik • 2008. április 17. 

Ekkor tudatosítottuk, hogy pislognak a neonlámpák. Amit leh
a generátorhoz. Csavarok szétgurulva, a generátor borítása a h
újraindítás.
Hamarosan újra volt áramunk, A Don távozhatott. Aggódom. 
Folytattuk a meteorológiai állomás (Hungarian Human Mars E
Datalogger and Transmitter, röviden HUME) összeszerelését. 
odaütöttem egy érzékeny
sugárzásegyenleg-mérő műszerhez, mire az rendesen behorpa
eredeti alakjára. A következő felfedezés az volt, hogy az adatr
ér el az állomás
tetejére helyezett szélsebességmérő drótja. Felhalmoztunk pár
kőkupac tetejére raktuk a dobozt. Tökéletes ISRU (helyierőfor
tehát. Így már be lehet
csatlakozatni a kábelt. Közben azonban megérkezett a Skyline
lecsaptunk ATV-ikre és otthagytuk az állomást (féltve építgete
kislapátjainkat) félkészen. Délnek vettük az irányt és lehúztun

Az egyik sziklafalban egy vörös gyíkot, egy sárkányfog-kupac
tapsifülest láttunk. A nyúl mögött a lila színű málladozó kőzet
rétegből potyogtak a sárkányfogak. Néhány sárkányfog (őrlőfo
hőmérsékletét meg is mértük infrahőmérőpisztollyal: a napsüt
fok volt a felülete, körülötte a vöröses talaj pedig 29 fokos. A 
a felszín felett lebegő követ, aminek igen megörült. Feltehetőe
levikő volt. Az első nap az állomás mellett látott virág kezd el
vettünk észre rajta. Azt hiszem, ezzel a mai nap során a pár km
élőlényt számba is vettük.

Rengeteg kőzet- és talajmintával megrakva értünk haza, de bio
Reggel esemény volt: meg-
jelent Don - pontosabban A
Don. A hab falán lévő
dokumentumban ez áll róla:
„Amikor A Don gimnazista
volt, angoltanára a követke-
ző fogalmazást adta fel neki:
„Mi a bátorság?" A Don
csillagos ötöst kapott, pedig
csak egyetlen szót írt fel a
papírra: „A Don"." Szóval
megjelenik A Don: „Van itt
egy kis probléma. Szétesőben
a generátor. Ha nincs áram,
mehettek haza".
4

et, sietve lekapcsoltunk, rohantunk
omokban. Futás, csavarozás,

A Mérnök túlhajtja magát.
xpedition Meteorological Station
Szerelés közben a sisakom

dt. A Mérnök simogatta vissza
ögzítő és - továbbító dobozig nem

 közelben található követ, és a
rás-használó) rendszert alkottunk

 Rimtől az ATV-s EVA, így
tt homokvárunkat és

k a Sárkány-hegyekig.

 mellett pedig egy hatalmas
rétegek közötti keményebb, fehér
gak, a pontosság kedvéért)

ötte oldalon 20, az árnyékoson 10
legénység Filmesztétája talált egy
n laputai rétegekből származó
nyílni, de egy újabb bimbót
 körzetben található összes

lógiai mintát nem tudtunk
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begyűjteni. Délután a gyakorlatban is szembesülhettem tegnapi elméleti állításaimmal. Tegnap
ui. azt írtam széljegyzetemben: „egyre inkább úgy érzem, hogy a tudományos adatokkal legalább
egyenértékű, ha nem fontosabb az, hogy a marsutazásról be tudjunk számolni az otthon
maradottaknak és a következő generációknak". Mily fennkölt szavak! De ha arról van szó, hogy
kié legyen az autó? A kutató csoporté, amelyik mintákat szeretne begyűjteni, vagy a
filmforgatóé? Vagy hogy hova menjen a legénység Egyetlen Operatőre: tudományt vagy
művészetet forgatni? Konkrétan: miért filmez valahol előre kitalált forgatókönyv szerinti
jeleneteket, amikor épp azt kellene lekapnia, hogyan dugjuk be az utolsó csatlakozókat
szkafanderben, kesztyűben, csipesszel, 10 mm-es lyukakon keresztül, amire otthon hetek óta
készültünk, a Nagy s Fennkölt Pillanat, az Állomás Befejezése és Bekapcsolása.... Egyáltalán:
hogy-hogy az Operatőr nem tud egyszerre két helyen lenni, mikor a körülmények épp
megfelelők mindkét tevékenységre? Hogy miért nem szóltunk neki? Hogy nem tudunk várni rá?
Hmm.. Fellapozom a vonatkozó szakirodalmat: „Mindenkitől azt kell követelni, amit az illető
megtehet. A tekintély legelső alapja az értelem." Ah, Értelem! Mikor a Parancsnok féltudós-
félbölcsész skizofrén, kezében 5 éves fia piros homokozólapátjával a Marson?!
*
A meteorológiai állomás 5 percenként egy percre bekapcsoló kamerájának első képei este
megérkeztek a lakóegységbe. Magunkat láttuk, az állomás mellett, a vita közben.
Az első automata képek a szimulált Marsról.
--
Hargiai Henrik

         

 A mérnök küzdelme az űrruhával - de pozitív végkifejlettel

Itt a sivatagban állandóan történik valami! Az elmúlt pár napban gyakorlatilag megállásunk nem
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volt: rengeteg tennivaló az állomás megismerésével, üzemeltetésével, a saját munkáink
megkezdéséről nem is beszélve. Az első éjszakákon aludni sem volt időm és kedvem igazán. A
legelső napot még szimuláción kívül töltöttük, átvettük a rendszerek üzemeltetését az előző
csapattól, berendezkedtünk, felkészültünk az "EVA"-kra (bázison kívüli tevékenykedésekre),
amelyek a játékszabályok szerint csak szkafanderben végezhetők. Utóbbiak túlnyomó részét meg
kellett varrni, az idő és a korábbi legénységek alaposan elnyűtték őket - Mónink keze
szorgalmasan járt!

Másnap reggel megtörtént az első beöltözés, megismerkedtünk a szkafanderrel, a létfenntartó
rendszert jelképező hátizsákkal, sisakkal, rádióval - ezek leginkább a mozgást és a kilátást
hivatottak korlátozni. Nem használhatom pl. a fogaimat egy szigetelőszalag-darab levágására,
vezetékszigetelés lecsupaszítására stb., de más egyébként "hétköznapi" mozdulatokat is meg kell
tervezni. Az űrhajóskesztyűben való szerelés sem egy leányálom, de persze némi fantáziával és
kísérletezéssel minden megoldható. A nálunknál még igazibb űrhajósoknak annyi előnyük
mindenképp van, hogy egyrészt az elvégzett munkát előtte többször is begyakorolhatják,
optimalizálhatják - pl. nem kell hatszor visszamenni a bázisra egy-egy újabb szerszámért -,
másrészt egy felmerülő probléma esetén ott áll mögöttük egy jókora földi szakértői stáb.
Legalábbis a Föld környékén így van, a Mars ebből szempontból is messzebb lesz, az igaz.
Mindenesetre itt most minden felmerülő probléma megoldását szinte egyedül kell kitalálnunk.

Hoztunk magunkkal pl. egy komplett meteorológiai állomást, sugárzásmérő rendszerekkel
megtoldva. Amely ráadásul egy automatikus adatgyűjtő rendszerrel rendelkezik, és házi
fejlesztésben egy másik számítógép továbbítja az adatokat a bázis és az internet felé. Ráadásul
energiaellátás szempontjából mindez teljesen autonóm, akkumulátorral, napelemmel. Még egy
videokamera is rögzít egy rövid filmet félóránként az aktuális viszonyokról. Ennek a komplex
monstrumnak már hetekkel korábban elkezdődött a beüzemelése még a "földön", majd a
"leszállás" után nekiálltunk összeszerelésének. Szép csapatmunka volt, de menet közben
többször eszembe jutott: kellő előkészítés nélkül sok nehézséggel kellett volna szembenéznünk.
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A Parancsnok naplója
5. szol: Végre egy nyugalmas nap

NOL • Hargitai Henrik • 2008. április 18. 

A Mérnök nem csinált semmi különöset, csak életben tartotta az életfenntartó rendszereket és
üzembe állított pár új műszert, lekapcsolt egy zúgó ventillátort, megjavított két szakadt kábelű
szkafandert, és felporszívózott a lakóegységben.

Elkezdett dolgozni a magyarországi irányító központ is: letöltötték frissen felszerelt
meteorológiai állomásunkról az adatokat, ábrázolták, röviden és érthetően elemezték, hogy ne
nekünk kelljen mindezt megtenni.

A legénység Földön maradt Robotikusának honlapján mások számára is elérhetőek az adatok. A
lap aljára kitették az állomás otthoni szerelési próbájának pár képét. Nagyon furcsa innen látni
ezt a sok zöldet körülötte. Ugyanez az állomás itt van a Mars-sivatag közepén, ha kinézek a
lakóegység ablakán - egy pillanat, mindjárt folytatom, csak kinézek a lakóegység ablakán... nna,
szóval keleti szél van, és valami zöldborsós anyag van a tűzhelyen levő serpenyőben.

Otthon úgy tűnik, figyelik a webkamera minden képét, mert kitettek néhányat, ami épp olyan
pillanatokat vett fel, amikor tényleg történik valami. A webkamerák statisztikájából kiderül,
hogy lassan azért alábbhagy az érdeklődés expedíciónk iránt. Nem panaszkodhatunk: az
Apollóknál is rohamosan csökkent az érdeklődés. „Már megint mennek a Holdba?
Egészségükre”.

A nap eseménye, hogy a Csil-
lagász személyes e-mailt írt a
legénységnek. A levél előbb
elment a Földre, majd vissza-
jött mindannyiunkhoz. Ez
pontosan az a fajta levél,
amit eltesz az ember. Esetleg
még ki is nyomtat. Amit me-
lenget kicsit. Amit újraolvas.
És amit nem küld tovább.
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Ma érkezett el a nap, hogy benézzünk a föld alá. Azaz a Mars-talaj alá. Felszerelésünk a
következő volt:
- 1 db piros homokozólapát (talán már ismerik),
- 3 db mikrobiológiai táptalaj (TVC)
- 4 db talajmintavevő tégely alias bödön
- 1 db infra felületi hőmérsékletmérő pisztoly
- 1 db GPS
- 1 db térkép-füzet
- fényképezőgép, CB-rádió, szkafander, filmkamera, ATV, egyéb apróságok
Volt egy elsősegélydobozunk is, de visszatéréskor derült ki, hogy 10 m megtétele után lehullott
az ATV csomagtartójáról.

Egy vörös agyagkő-domb tetején állítottuk fel az első mintavételi pontot: egyre mélyebbre ásva
egyre különösebb objektumok kerültek elő: fehér, tűszerű szálakra hasadozó kristályok, apró,
fehér sószerű morzsalék, majd 15 cm mélyen, a domb málladéktakarójának alján, a még szálban
álló kőzet tetején beleütköztünk a kemény kőzetbe, ami azért már annyira nem állt szálban, mert
5-10 cm-s darabokra töredezett. És itt, és itt megtaláltuk, amit kerestünk: a kövek felületén
vöröses púder. Vagy kémiai átalakulás eredménye, vagy... életnyom! De ne lelkesedjünk
ennyire, hátha mégsem, hagyjuk a felkiáltójelet későbbre. Talán, probably, might be, élet-gyanús
jelenség - a sókiválások rétege alatt, biztonságos környezetben, a kőzetrepedés felszínén, de ha
felülről nézzük, a kőzetben: endolitikus, azaz kőlakó mikrobák, baktériumok, gombák,
extremofilek. A Marson is a felszín alatt keresik az életet. A begyűjtött darabban 200-szoros
nagyításnál nem látszanak zöld emberkék, csak narancssárga színű kristályok. Beraktuk
csíráztatni az inkubátorba. Egyelőre nem tudjuk, életnyom-e.

Ástunk máshol is, ott zöldes elszíneződést találtunk a vörös málladékban. Így nézett ki a
szelvénye, felülről lefelé:
- Felszíni málladék, megkeményedett sártakaró, morzsállódó, száradási poligonális repedésekkel,
46 fokos, kb. 2 cm vastag
- Finom szemcseméretű homok, 53 fokos, kb. 5 cm vastag
- druvább homok, 36 fokos, kb. 15-30 cm vastag, benne fehér sókiválások a mélyben, keverve
gipszkristálydarabokkal 
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- a durva, keményebb homokban mélyebben zöldes lencsék, talán oxigénmentes környezet, talán
valami más
- kemény kőzet, felszíne 18 fokos. Az évi átlag itt 13 fok, így ez már nincs messze tőle.
Egyelőre nem tudjuk, a színes valamik bio- vagy abio-e. A legénység Geológusa viszont sikerrel
gyűjtött kriptobiotikus kérget, amiben halványzold cianobaktériumtelepek is voltak. Vacsoránál
megtekintettünk őket.

Apropó vacsora: spenót volt, rizzsel.
És apropó vacsoraidő: ilyenkor van a Mission Support kommunikációs ablak. A Mars Society
szerte a világban lévő, a lakóegységet oda-vissza ismerő önkéntesei közül minden napra
kijelölnek egyet, aki ebben az órában a gép előtt ül és válaszol kérdéseinkre. De mondom:
ilyenkor vacsorázunk, úgyhogy általában utána az e-mailboxomban találok egy MDRS Mission
Support Online, majd pár levéllel odébb egy Mission Support Sign-off című levelet. Ma
különösen szép levelet kaptunk. Ide másolom:

„Good evening MDRS Crew 71:
MDRS Mission Support is coming to you live and direct from beautiful uptown
San Diego California tonight. I'm Gerry Williams, and I'll be your CapCOM
for this evening.
Mars is currently 12.51 light-minutes (750.50 light-seconds) from Earth.
That's 139.806 million miles, or 224.996 million kilometers, or 1.5040 AU.
The Bureau of Martian Weather has issued the following forecast for your
Landing Zone:
Tonight: Mainly clear skies. Low 3C. Winds W at 8 to 15 kph.”

Majd, egy óra múlva:

„MDRS Mission Support Sign-Off for 17April08
Good evening, MDRS Crew 71.
The COMM window is closing for this evening.”
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A Parancsnok naplója
6. szol: Generátor-probléma

NOL • Hargitai Henrik • 2008. április 18. 

                                 

Parancsnoki gyorsjelentés (érkezett közép-európai idő szerint 17 órakor)
Reggel 8 órakor az áramfejlesztő generátor leállt és nem indítható újra. Átálltunk a tartalék
generátorra. Ha ez is kiesik, másfél óra múlva leállnak az életfenntartó rendszerek. Sürgős
segítséget kértünk a földi irányítástól, de az időkésleltetés miatt kb. 20 perc, amíg válaszuk
visszaér hozzánk. Most ezt várjuk, miközben megpróbáljuk megoldani a problémát.
Parancsnoki gyorsjelentés vége

--
Hargitai Henrik MDRS, crew 71 

17:40
Kb. 3 percre teljesen áram nélkül maradtunk. Kiderült, hogy végig akkuról ment a bázis, a
másodlagos generátortól nem kaptunk áramot. A problémát megoldottuk, de most már
lemerültek a szünetmentes tartalékai. Amit tudunk, nem kapcsolunk be, a
hőmérsékletszabályzást, lámpákat stb., csak a számítógépek mennek és az internet - a
legfontosabb összekötőkapocs. Közben vízfolyás jelent meg a lakóegység előtt, és a Geológust el
kell indítani hazafelé. Egyelőre nem érkezett segítség. Ha baj van, a hűtőt és az inkubátort is
lekapcsoljuk. A Bázis jelenleg 9 ampert fogyaszt.

--
Hargitai Henrik
MDRS, crew 71

18:38
Minden rendszer működik. Bővebbet az esti naplóbejegyzésben.
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--
Hargitai Henrik
MDRS, crew 71

Egyedül ülök a 6 személyes lakóegységben. Odakint élettelen vörös sziklák. A billentyűzet
kopogása az egyetlen zaj. Leszámítva a háttérben folyamatosan és mindenhonnan zúgó
hűtőventillátorokat, amit viszont már nem is hall az ember (még éjszaka sem, pedig akkor olyan,
mintha egy buszon utaznánk). Néha megreccsen valami, a hőtágulás jár-kel a lakóegységben.

A reggeli generátor-mizéria szerencsés végkifejlete után a legénységnek többi tagjai zárt roverre
ültek és azon mennek az innen jó 60 mérföldre levő legközelebbi kilövőálláshoz: a Geológus
ugyanis Greyhound típusú személyszállító interplanetáris rakétájával visszautazik a Földre. A
pályaelemek ma délután lesznek kedvezőek Európa felé.
Így aztán egyedül maradtam, olajtól még fekete kézzel, enyém a lakóegység, enyém a táj, enyém
a végtelen. Enyém hat szkafander és hat rádió. Mérföldes körzetben - ha nem is millió-, de
tízmérföldesben - teremtett lélek nincs, hacsak a katlan peremén folyó creeken túl legelésző
teheneket és pásztorcowboyaikat nem számítjuk.
Most én leszek a lakóegység Mérnöke, Csillagásza, Geológusa, Filmesztétája, Operatőre és
Terepmunka-koordinátora. És parancsolhatok saját magamnak.

Ez is reális szimuláció. Vannak tervek egyszemélyes marsutazásra is. Méghozzá csak oda szóló
jeggyel.

Nyugdíjas NASA-szakemberek, nem is egy, váltott ki kellőképp nagy visszhangot ilyen
terveivel. Itt van pl. a volt NASA-mérnök James McLane vagy a holdprogram egyik volt
vezetője, Joe Gavin. McLane nem kétli, hogy egyfős küldetéséhez lenne elég jelentkező. A pilóta
típuspéldáját az orosz kozmonautákból vette, akik zokszó nélkül minden parancsot
végrehajtanak, és ha nem sikerül, addig csűrik-csavarják, amíg megoldják a problémát.
Megedződtek ők is a MIR űrállomáson. Az egyutas, egyszemélyes küldetés melletti egyik érve,
hogy a visszaút technológiája még túl kockázatos: biztonságosabb mind szépen egyesével
küldeni az embereket a Marsra, hogy ott lassan egy kolónia fejlődjön ki. Ez a Földről 26 havonta
(azaz minden lehetséges indítási ablakban) kapna utánpótlást, amíg ki nem fejlesztik a
biztonságos visszatérés technológiáját. Addig is csak fejlődjenek, gyarapodjanak, gyakorolják a
túlélést.

A projekt politikailag nem tűnik korrektnek, ezért nem valószínű, hogy hivatalos támogatást
vagy kongresszusi pénzt valaha is kapna.

Mindazonáltal elgondolkodtató. A Pilóta leszállásakor már ott lenne a Marson valamilyen
egység, amibe beköltözhet, műszerek, terepjárók, üzemanyag-gyár, atomerőmű. Fél év egyedül
utazás leszáll, bemászik az üres lakóegységbe, rákapcsolódik a műholdas kapcsolatra, és várja a
második utast. Dolgozik? Mi motiválja? Ügyel arra, hogy ne fertőzze be a marsi környezetet?
Dokumentálja a mintavételeket? Az életfenntartó rendszerekre nyilván figyel, de mi is a
Magányos Areonauta küldetése? Az automata kamerák figyelik minden mozdulatát, hiszen ő A
Magányos Hős, aki Küzd A Túlélésért - vagyis klasszikus mozitéma.
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A túlélésért való küzdelmem első pontja egy négytojásos, szalonnás, sajtos, hagymás rántotta
elkészítése volt. A vízcsap ugyan leköpött (buborék ment valahol a rendszerbe), de ezt is
túléltem. Valahogy mégis nyomasztó a kihalt lakóegység. Nem érzem az elemi kényszert, hogy
szkafandert húzzak és a terepre menjek (egyedül elvileg nem is lehetne), hogy leolvassam a
globálsugárzásmérő adatait, hogy mintát vegyek a homokból, egyáltalán hogy bármit csináljak.

Magányos Hősünk minden bizonnyal elhízásra van ítélve.

Abba is hagyom az írást és megyek az egyik kerek hajóablakhoz, bámulni, ahogy az árnyékok
előbb eltűnnek, majd lassan újra megnyúlnak a vörös talajon. És közben... Talán álmodni... Nem
Shakespeare: Bradbury. Elmondja Kulka János. Ezt hallgatom. Tökéletes a marsbéli magányhoz.

Szóljon csak a hangszórókból Tylle és Iorr.
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Mordor és infrastruktúra
NOL • Hirsch Tibor • 2008. április 18. 

Mi itt igazából a mélyben trappolunk szkafanderekben, a felszín, az összetöredezett hajdani
síkvidék pedig odafent van, abból a felszínből mos körbe egy-egy darabot víz és szél, és mi
ezekre a furcsaságokra, óriási asztalra, dobozra, tűre, toronyra bámulunk fölfelé, mindenféle
rücskös gödrökből. A természet itt lefelé építkezik, talán ezért annyira alvilági az egész.
Ezeket a sorokat vagy el tudom küldeni, vagy sem, mivel hajnal óta nincs generátorunk, tehát
műhold-kapcsoltunk se, hálózatunk se. Mindenki lázasan veri a laptopját, ír bele valamit, nem
néz a másikra, tudja, mondókája annyira lesz hosszú, ameddig saját akkumulátora kitart.

A Mars bosszúja.

A tegnapi túra célpontja, legalábbis számomra egy olyan hely volt, ahonnan a kilátás
lélegzetelállító. Mindannyian csak bámultunk, bár Henrik legalább ennyire örült egy vékony
zöldes csíknak a kilátópont helyén, de a talaj alatt húsz centiméterre, ami szerinte baktérium,
vagyis idegen élet nyilvánvaló nyoma. Ez a kettő együtt az igazi: ha az ember lenéz, ott a zöldes
por a gödörben, ha fel, akkor nagyjából ugyanaz a látvány, amit Zsákos Frodóék látnak, amikor
végre eléjük tárul Mordor.

Félelmetes és idegesítő. Az ember elképzeli a szó szerint kő-gazdag helyi villatulajdonost, nem
mintha ilyet láttunk volna, de azért akad itt is, oázisszerű kertecskéje közepén, medencével, és
hűsítő enteriőr-vízeséssel, ahogy hosszú évtizedekig naponta éli ugyanezt a kalandot, mint mi,
csak luxusváltozatban. Vagyis bevágja magát a terepjáróba, autózik ötven mérföldet, kiül
Szauron Birodalmának peremére, gondol egyet halálra, apokalipszisre, aztán porzik haza, a
jakuzzija szélén buja vegetáció, de csak ott, körben sivatag, és ő megint örül az életnek. Ezt
megteszi minden hétvégén, és úgy érzi ura annak a világnak, aminek direkte a legszélén
egyensúlyoz. Játszadozik mindenféle „memento mori” érzésekkel, ha nem jön magától,
kiprovokálja őket.
Végül is, mi sem csinálunk mást, csak sokkal töményebben és utána jakuzzi nélkül. A takarékos
heti kétszeri zuhanyoz is csak akkor lesz jogunk, ha végre megjavul a generátor.

Tegnap hosszú útra mentünk,
kiderült végre, hogy a Mars-béli
táj nem csupán a HAB köré ren-
delt díszlet, fél kilométeres kör-
zetben, hanem ahogy illik, tart,
ameddig a szem ellát. Fontos
tudás, ami legénység geográfu-
saitól lassanként csipeget föl az
ember, hogy az ilyen kanyonok
szabdalta Mars-béli tájon a hegy
és völgy fogalma másképpen
értelmezendő.



14

A parancsnok mindenesetre behozatott egy-egy cserép salátát a melegházból a HAB valamennyi
körablakába. Mostantól ki lehet lesni a leveleken keresztül a Marsra, ilyenkor életen keresztül
nézzük a halált, amiről persze tudjuk, nem is halál, hiszen ott lakik a Kísértet Nyúl és ott
tanyáznak húsz centi mélyen Henrik zöldes baktériumai. Azért a saláta jó ötlet, a
pszichológusok, ha hazaérünk, nyilván megdicsérnek érte minket. Tudjuk, annak a bizonyos
sivatagi milliomosnak pálmakertje van nappaliban. Perverzió.
Mondják közben, a Mission Control delegáltja ránézett az áramfejlesztőre, és beindult. A laptop
akkumulátora tölt, az Internet-kapcsolat ablakocska vígan jelez, lehet mosakodni, tervezni, kávét
főzni, ezt a szöveget elküldeni. Lehet hessegetni a még csak kezdődő depressziót.

Hirsch Tibor
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Homokvihar - mérnöki szemmel
NOL • Tepliczky István • 2008. április 19. 

                             

A nyugodt, kristálytiszta időben alkonyatkor máshol ritkán látott fényjátékokat láthatunk: pl.
elkezd kelet felől emelkedni a Föld saját árnyéka a horizont közeléből. Ez otthon csak kivételes
légköri tisztaság mellett figyelhető meg - itt szinte naponta! De nem is meglepő, hiszen a relatív
nedvesség elmondhatatlanul kicsi, 14%-nál nagyobb értéket eddig nem mértünk. 1400 m-es
fennsíkon vagyunk, egészséges, viszonylag csíramentes levegőben, ahol kevésbé izzad az ember
bőre, merthogy szó nélkül kipárolog - fel is hívták figyelmünket a kellő folyadékbevitelre.
Eleinte felhők is alig mutatkoztak az égen, de a harmadik napon egy frontrendszer kezdett
bennünket megközelíteni. Az addig hűvös éjszakák után hirtelen melegebb következett - senki
sem hiányolta pl. az amúgy baromi zajos fűtőrendszert! -, napközben tovább fokozódott a
helyzet. Egyre erősebb, majd egyre viharosabb lett a DNy-i szél, majd méginkább és még
tovább, egészen az orkán kategóriáig. Egyre több por került a légkörbe, pedig végül is ez egy
kősivatag - bele sem gondolunk, milyen élmény lett volna, ha több benne a homok, mindenesetre
ez is tökéletes Mars-analógia! Mindeközben a hőmérséklet 28 fokig szökött fel! Persze ilyen
körülmények között is végzett a csapat egyrésze EVA-t(kinti expedíciót), nagyon szép tájakra
elkalandozva.
A nálunk elképzelhetetlen szélviharban a dombok-hegyek fölött fantasztikus hullámfelhők
keletkeztek, egyhelyben pörögve - nagyszerű sorozatfelvételek készülhettek róla. Délután csak
egy picit csökkent a szél, de érezni lehetett, hogy valami megváltozott. Igen, a széljelző ez
eddigiekhez képes derékszögű irányba mutatott, az ÉNy-i szél jellege is lökésesebb lett. Hohó,
megjött a hidegfront! Mindez egy szem csapadék vagy lényeges felhőzet-változás nélkül. (A por
persze tovább hömpölygött a légkörben, sok-sok óra kellett neki, míg elkezdett javulni az
átlátszóság.)
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Családi változat
NOL • Hirsch Tibor • 2008. április 20. 

Bradbury megírta, hányan és hogyan mennek a Marsra, és azt is, ahogyan nem mennek. Hogy
nem változik semmi.

„Mikor gyerek voltam, lángoló szavakkal irkáltak: „a holnap világa! Tudás! Jólét és luxus
mindenkinek!” Nyolcvan éve! Ma van az a holnap! Hát ültünk űrhajóban? Nem. Voltunk a
Marson, Saturnuson, Jupiteren? Nem.”.
Igen, a történetben szereplő ócskavaskereskedő-családapa, végül vesz egy modell-űrhajót, összes
megtakarított pénzéért szimulátornak rendezi be, beadja otthon, hogy igazi, közbe csak ócska
autómotorok zümmögnek a belsejében, és vetített kép adja a látványt az ablakokban. Azután
pedig a soha föl nem röpülő masinába invitálja a gyerekeit, akik mindennél jobban vágynak egy
Mars-utazásra. Meg akarja adni nekik az élményt, tehát eltitkolja előlük az igazságot. Egy hét
múlva nyílik az űrhajó ajtaja, a gyerekek hálásak és boldogak, a feleség szemében a férj a
„legjobb apa.”

A mi helyzetünkben sok mindenben emlékeztet arra, ami Bradbury történetében szerepel,
például a Bázis, a mi kis HAB-unk, műanyag falaival és falépcsőjével, és persze az is, hogy mi is
akarjuk, hogy kétezer dollárért – a mi kétezer dollárunkért - ez igazi legyen, mint Fiorello
Bodoni, Bradbury hőse. És persze van egy Mrs. Bodoni is valahol, ha nem más, hát mi magunk,
aki novella szövege szerint eleinte ünneprontó, és rákérdez a lényegre: „Az űrhajó milliókba
kerül. Honnan vannak millióid?”

Arra viszont Bradbury nem gondolhatott 1952-ben, hogy jöhet olyan pillanat, még csak nem is
nyolcvan, csupán ötvenhat évvel később, amikorra ugyan tényleg kiderül, hogy nem változott
semmi, hogy becsaptak minket, amikorra ugyan igaz lehet a történetbéli apa szép és elkeseredett
gesztusa, hogy minden pénzét egy álomra áldozza, csak az nem igaz többé, hogy ezt a gyerekei
kedvéért tenné.

Mert hogy már régen nem az kell a gyerekeinek, ami neki kellett annak idején, és ami neki kell
még most is.
Nagyon rossz érzés, hogy valószínűleg túl vagyunk valamin. Mert hát itt ülök a Marson,

„Ez lesz életetek egyetlen űrutazása.
Nyissátok ki jól a szemeteket!
- Igen apu.” (Az Űrhajó 1952, ford.:
Kuczka Péter)
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lelkesedem, de nem tudom, elég népszerű volnék-e otthon a heti egyszeri mosdásos vakáció-
tervvel?

Ez most mind nem jutott volna eszembe, ha nem éppen egy előző legénység hátrahagyott
papírjait, sőt, a hozzájuk kapcsolódó Mars Society brossurát lapozgatnám. „Családi-élet analízis
Mars expedíció során”. A magyarázat hozzá a szokásos: ilyen természetes emberi
közösségekben könnyebb volna a hosszú utazást elviselni, könnyebb az első telepek alapítása, a
lelki és fizikai túlélés. Csupa szép gondolat, és az is szép, hogy ezt önkéntes családok
segítségével tanulmányozzák, akik a költségekhez maguk is hozzájárulnak, de szponzorok
jelentkezését is várják. Tegyük hozzá, a Marsbéli Krónikákban is családok szerepelnek, több
változatban, többféle lelki túlélési stratégiával, privát-diadallal, családi fájdalommal.

Közelebbről megnézem a képet: egy középkorú kopaszodó apa vigyorog a sisak plexijén át,
csupa optimizmus, a vörös-zöld-kék Mars-zászlót színpadiasan lengeti, mellette kamaszlánya,
vállát behúzva, esetlenül emeli a túl hosszú szkafander nadrágszárát, ő is mosolyogni próbál,
közben elsüllyedne szégyenében. De a szégyen nem is a legrosszabb, nyílván pontosan tudja,
mennyi jó dologról mondott le, ami egy vakációzó amerikai tinédzsernek kijár. Ha szüleivel kell
mennie, de mama nem áll az utolsó pillanatban a megbuggyant apuci mellé, akkor legalábbis
kinéz egy karibi hajókázás, ha pedig elget nyafog, és elengedik a barátaival, akkor beach-party,
táborok, fiúk-lányok együtt, buli-buli hátán.

Helyette itt van az MDRS. Neki pedig legalábbis bólogatni illik a papa lelkesedésére, aki saját
gyermekkora sci-fi szerzőivel példálózik, többek között egy Bradbury nevűvel. Ő csak áll, a
sisak nyomja a fejét, és egy könnyű kamasz-hisztit sem engedhet meg magának, hiszen itt a
szponzor fotósa, ott a Society pszichológusa. Várná az estét, de kedvenc sorozata helyett jelenést
kell írnia, a félméteres priccsén kuporogva, hogy rendben van-e részéről a bolygóközi családi
élet?

Újra Bradbury:
„szívjátok be mélyen az űrhajó szagát! Vegyetek észre mindent, hogy soha ne tudjátok
elfelejteni, hogy jól emlékezzetek rá, és mindig el tudjátok mesélni.
- Igen apu.”

Ahogy azt a Mester elképzeli.
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A Csillagász és Terepmunka-koordinátor
naplója
7. szol

NOL • Boros-Oláh Mónika • 2008. április 20. 

Az összkép még zavarosabb lett, amikor mindezeket a mappámmal, a sugárzásmérővel, a
hőmérsékletmérővel és a GPS-el együtt próbáltam a zsebembe tömni- fél sikerrel. A feladat
mindenesetre felvillanyozott, és elhatároztam maximalista leszek: mind meg fogom oldani,
hiszen ez egy jó terepmunka koordinátor dolga!

Amikor kiléptünk a Bázisról akkor ért csak az igazi meglepetés: egy család élesített
fényképezőgéppel várt minket, megörökítve Marsra lépésünk pillanatát. Megmondom őszintén
zavarban voltam, sosem gondoltam volna, hogy egyszer turista látványosság leszek. Beindítottuk
ATV-inket, és elindultunk a cél felé. Útközben erősödött a szél, kezdett aggasztóvá válni a
helyzet. Előre mentem a robogóval hogy megnézzem, helyes-e az irány amit követünk…
Visszafelé találkoztam a családdal, akik már a kocsiban ültek… Épp elhaladtunk egymás mellett
amikor szépen lassítottak, lenyílt az ablak, és kikukucskált egy vadul kattogtató fényképezőgép.
Kicsit szafari-hangulata volt a dolognak, de már kezdtem beletörődni: ebben a felszerelésbe
érdeklődést váltunk ki embertársainkból.

A szimuláció folytatódott: egy dombtető volt az első célunk. Ide felérve vártam a többieket…
igen ám, de a rádió elromlott, nem volt kapcsolat… Én pedig épp azt kiabáltam volna a rádióba:
„Mennyünk haza, mert ebben a szélben nem biztonságos a dombtetőn!” A horizonton pedig
megjelent a már jól ismert gomolygó porfelhő… Úgy érzetem magam mint egy sci-fiben,
annyira képtelen és kicsit ijesztő volt a helyzet. Hirtelen beugrott az a párbeszéd amit viccelődve
váltottunk a Parancsnokkal: „a terepmunka koordinátor legfőbb feladata, hogy életben
visszahozza a legénységet.” Persze nem volt olyan súlyos a helyzet de mégis eszembe jutott.
Végül non verbális kommunikáció kisegített minket, és szerencsésen hazaértünk- nem kis
megkönnyebbülésemre.

Vacsora előtt még egy gyors EVA-ra adtuk a fejünket: a lakóegységben maradt mérnökkel rádiós
kapcsolatot tartva koordináltam a sülő vacsora elkészülését. A mai nap megkoronázásaként
pedig a holdkelte kápráztatatta el a legénységet…

Ma kicsit később keltünk fel a szo-
kásosnál… Végül Parancsnokunk
sok izgalmas és érdekes ötletet adott
nekem, mit is kellene a mai napi
terepmunkának vizsgálnia. Némi
bizonytalanságot éreztem, amikor
egy nagy térképet, egy kis térképet,
egy képes instrukciókat tartalmazó
lapot, és egy részletes programfel-
sorolást rendezgettem mind a ke-
zemben, mind pedig a fejemben…
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A Parancsnok naplója
7. szol avagy - 8. szol

NOL • Hargitai Henrik • 2008. április 20. 

De még ennyire nem rossz a helyzet. Még -8 szolnál tartunk, 8 nap biztonságos időfala választ el
az otthoni munkáktól, késve induló vonatoktól. Nyolc napja nem volt pénz a kezemben.
Lakóegységünket nevezhetnénk lakó- és dolgozóegységnek, hiszen felső emeletén lakunk, 6 kis
fülkében alszunk, az alsó emeleten van a műhely - vissza a középkori térelosztásba. Hatan
lakunk itt. Felkelünk, reggelizünk, dolgozunk - a zsilip küszöbét át sem kell lépni, nem kell busz,
metró, lemegyünk a lépcsőn a műhelybe, vagy maradunk fent a munkaasztaloknál -, a vízzel és
az árammal takarékoskodunk, mert tudjuk, hogy véges a készletünk és be kell osztani - és nem
érezzük hiányát a civilizáció fényűzésének. Vagy stresszének.

                            

Ma este értünk el küldetésünk
félidejét. Holnaptól mínusz
szolokban számolunk: még 7
nap. Még 6. Már csak 5.
Lassan indulunk haza. Vajon
mi újság otthon? Mit is kell a
munkahelyemen bepótolnom?
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Az este is nyugalmas volt. Álltunk szkafanderben, mögöttünk ment le a Nap, előttünk kelt fel a
Hold... Utóbbi nem épp marsi látvány, ott két apró hold van, viszont az égen van egy
ráadáscsillag, a kékes fényű bolygó, a Föld, amire nézve lehet nosztalgiázni, lehet rá mutogatni,
nézd, felkelt a Föld - a Holdbázis lakói szép nagy Földet látnak majd, de az egy helyben lóg az
égen. Vajon milyen lehet a Föld színe a Mars felszínéről? Nincs kamera, amelyik ezt elmondja.
Ma este szépen látszik a Mars. Csillogó aranygyöngy az égen, ha most éppen kissé fakó is.
Nálunk a szél újra feltámadt, porvihar érkezett. De ez már az ismerős vihar zúgása, már tudjuk,
hogyan kell bánni vele. Zúgjon csak.
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A Mérnök a meteorológiáról és a GPS-es
turistákról
NOL • Tepliczky István • 2008. április 20. 

Első premierje a Polaris Csillagvizsgálóban történt, ahol a keddi előadássorozat témáját a
szervezők pont a Mars-űrutazásoknak szánták, utána élő
bejelentkezéssel innen. (Minthogy mindenki épp terepezett, rám hárult a kapcsolattartás.)
Az irántunk érdeklődés mértékét innen nem is tudjuk megbecsülni, ez végülis egy kis zárt
mikrovilág - na, használjunk nagy szavakat: egy tündérkert! -, amelyben sokkal izgalmasabb az
pl. a hazai napi politikai híreknél, hogy a relatív nedvesség elérte a 7%-os rekord értéket! Az
internetkapcsolat kiváló, a masszív
műholdantenna a szélviharban sem rezzent meg. Rengeteg kaját szereztünk be, s hagytak az
előző legénységek is bőségesen. Vizünk és áramunk szinte végtelen. Mi kell még a
boldogsághoz?

Az érdeklődés persze helyben is
megnyilvánul. A második napon történt
"háromkovbojos támadás" után másnap is
megállt egy fekete dzsip. Épp a bázis felé

A negyedik napon végre befejezhettük a
meteorológiai állomás telepítését. A csapat
másik fele pedig folytatta "kiruccanásait" a
tervezett kutatóprogram szerint. Ezek között
pl. a már ittjárt emberkék (Ákos, Henrik) által
korábban felkeresett, dokumentált helyek
ismételt megtalálása, a változások vizsgálata
szerepel, ahogy érzékelem, érdekes
eredménnyel: olyan nagy a változás a
környezeti erózió által, hogy kis idő után a jó
édes anyja sem ismer már rá a táj adott
pontjára. :-)
A kiszállások részeként egyszerre két film
forgatása is zajlik, egy - mondjuk így -
"játékfilmé" és egy tudományos
ismeretterjesztő alkotásé is. Ezek profi
eszközökkel, amelyeknek nem kedvez persze
a sivatagi por... Történik általam egy
harmadik, "koca" videógyártogatás, egy kis
Canon-fotógéppel, amely az érdeklődés gyors
kielégítését szolgálja.
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tartottak a kintlévők, be is szóltak rádión,
hogy foglaljam el a lőállásokat... :-)
Kikukucskálva a résen e következő irreális
látvány tárult elém: egy vékony nő hosszú
lobogó hajjal bukdácsolva egyensúlyoz az
orkánban, kiszállva a kocsiból határtalan
lelkesedéssel fényképez. Majd mégjobban
megélénkül, amikor, mint i-n a pont,
egyszercsak előkerül két szkafanderes
űrhajós, és a NASA-filmekből ismert
"icóllrájt-mozdulatokkal" feléjük int, majd
eltűnik a légzsilipben! A kocsiba belátva
annyi megállapítható volt, hogy a
turistabalekok tudatosan keresték a bázis
helyét, térkép, GPS segítségével. Örülünk,
hogy hozzájárulhattunk 3 földlakó
katarzisához.
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Miért nem megyünk a Marsra?
NOL • Hargitai Henrik • 2008. április 21. 

Oh, Bradbury és az ő Űrhajója - a boldog 60-as években még azt gondolták, hogy egyenes
út vezet a Marsra, Jupiterre, Szaturnuszra. Az egyik korabeli NASA-elemzés szerint két
atommeghajtású űrhajóval 8 ember indulna a Marsra 1981-ben, ahonnan 30 nap után
indulnának vissza és 1983 augusztusára érnének haza. Ezek a tudományos tervek voltak, és
ezek szerepeltek a sci-fik lapjain is. Még hittek az emberek a NASA hosszú távú terveinek. 

A hatvanas évek elejének űrkutatási várakozásai azonban több fronton is csapásokat szenvedtek.
Az első szondákat a Marshoz és Vénuszhoz azért küldték, hogy életet találjanak. Mindkét világ
halottnak bizonyult. Márpedig az élet megtalálása volt - és ma is ez - a marsutazás célja. Ami
maradt, a politikai cél, a nemzeti büszkeség – a „zászló kitűzése”, angol kifejezéssel „3F-
küldetés”: „Flag, Footprints, Forget-it” -, melyet az Apollo-program teljesített is. Tudományos
szakembert - egy geológust - csak a legutolsó pillanatban sikerült „becsempészni” a pilótákból
álló Apollo-űrhajósok közé. A következő Apollo már nem szállt fel, ezek után - ez a korszak tart
ma - ember csak alacsony Föld körüli pályáig jutott el (űrállomásokra), távolabbra pedig csak
szondákat küldtek - mely stratégiaváltásra a sci-fi írók sem számítottak.

A vita ettől kezdve tart: mire képesek a szondák és mire nem? Miért kellene embert küldeni a
Marsra, ha egyszer szondákat is lehet? Megéri-e a kockázatot a távoli út? S ugyanez a másik
oldalról: megéri-e nem kockáztatni és inkább a számítógép mellől „fotelből” irányítani a
Naprendszer felfedezését? A mi EVA-ink azt bizonyítják, hogy kockáztatni kell az emberes utat.
A roverünk nem biztos, hogy felfedezi a magányos fehér szirmú virágot, a nyulat, a gyíkot, a
varjúkat, amikkel egy-egy utunk során összefutottunk.

A NASA terveiben gyakorlatilag a 60-as évek óta mindig az aktuális jelen után 20-30 évvel
később szerepel az emberes Mars-utazás terve. Azért ekkor, mert ennyi időre tervez előre a
NASA. Most a „2035”-ös szám mellé van berajzolva a Naprendszer-kutatás időegyenesén az
emberes expedíció.

Pedig nem lehet azt mondani, hogy a 60-as évekhez képest ma nem egy sci-fiben élnénk.
Műholdas tévé, laptop, palmtop, internet, mobil telefon, GPS. Egyedül a talán legjellemzőbb
standard SF-kellék, a videfon nem akart a csodának se előbújni a technológiai fejlődés
karácsonyi ajándékdobozából, de mára az is megvalósult webkamerás Skype néven.

A világűrt érintő fejlődést azonban más irányt vett. Ember helyett automaták repülnek a
világűrben, nem azért, mintha nem lehetne embert küldeni, hanem inkább azért, mert nincs pénz
a fejlesztésre, megvalósításra. Illetve dehogy nincs; csakhogy akinek van, az nem erre költi.

A távközlésben is új megoldások születtek: egyre inkább kábeleken futnak az adatok, a Föld
egyelőre szépen sugároz a rádiótartományban, de nem kizárt, hogy hamarosan a műholdas
adások is múzeumi emlékek lesznek és már minden kommunikáció kis hatótávolságú mobil /
internetkapcsolaton fut, a rádió és tévéadásokat személyre szabva letöltjük és nem kisugározzuk
a vakvilágba. A Föld ettől kezdve rádiócsendbe burkolózik, senki sem mondhatja meg, hogy
civilizáció volna a felszínén. Vagy ha mégis sugározna valamit, a kódolások miatt kívülről csak
zajnak tűnne.

Mi ugyan itt ülünk laptopjainkkal, Wi-Fi kapcsolatunkkal, kézi műszereinkkel,
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benzinmeghajtású ATV-inkkel, papírjainkkal és filctollainkkal, és mindent leírunk, tesztelünk,
miközben eredményeinket nagyjából 30 év múlva fogják elkezdeni komolyan átnézni - mikorra a
technológia annyira megváltozik, hogy mindaz, amit mi csinálunk, hasznavehetetlen lesz -
leszámítva az üvegházbéli és a pszichológiai tesztek eredményeit. Emlékszem, két éve még nem
volt Wi-Fi a lakóegységben, sem terepi naplóként használható PDA, ami ma alapkelléke
életünknek. Két év!

Persze lehet, hogy a NASA 2030-as terveiben nem 2060-hoz tolják a Mars-utazást jelző karikát
az időegyenesben, hanem teljesen kitörlik és helyette ilyen bejegyzések szerepelnek:
tengerszintemelkedés elleni védelem, ivóvízproblémák megoldása, klímaváltozás miatti
népvándorlás kezelése... Nem lehetetlen, hogy a Marsra most van nyitva az emberiség indítási
ablaka, és hamarosan hosszú időre újra bezárul. Ezért mondja a Mars Society, hogy most kell
elindulni, ha most elkezdjük a fejlesztést, egy évtizeden belül ember szállhat le a Marson.

Csakhogy nem a tudósok, hanem a király mondja meg, mikor indul az expedíció. És a király
most a kincsestárából egy távoli háborúra költi pénzét, talán előre készülve a jövőbeli válságos
időkre, amikor autó-nemzetének olajra lesz szüksége. Feltehetően nem a 2035-ös Mars-utazásra
gyűjt.

És ha azt szeretnénk, hogy egy jövőbeli Nagy Válság után is használhassák földi marsutazásunk
eredményeit, megbeszéltük: ismerve a weblapok és adathordozók tartósságát, valószínűleg
hangos beszámolóinkat lakklemezre karcolva, fotóinkat és jelentéseinket pedig pergamenre
festve kellene tároljuk. 
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Mérnöki visszatekintés: élmények a buditól a
porszívóig!
NOL • Tepliczky István • 2008. április 21. 

Itt a Marson ennél továbbmentek, megvalósították az optimális vízkezelést. A bázis mosdáskor
és mosogatáskor keletkező "szürkevize" mechanikai tisztítást követően az üvegházba érkezik.
(Hozzá kell tenni, némi "rásegítéssel", merthogy az útvonal legutolsó szakasza eldugult - éljen a
napi búvárszivattyúzás. :-) )
Itt a megfelelő növények lelkesen elcsócsálják a zsír-, bőrhám- és hamburgermaradványokat, no
meg persze a kiváló testápolószereket. (Amennyire csak lehet, persze bio dolgokat javasolnak, a
szappan pl. szagtalan, íztelen. Sőt itt eddig még hamburgert sem ettünk.) Ezt a tisztított vizet
nyomják vissza a budi feltöltésére, öblítésére.

"Esemény" után a rendszer ledarálja a darabos dolgokat, valamennyire talán még tovább is
kezeli, s ez a víz kerül elszikkasztásra valahol a bázis alatt. A daralás (tanuljunk angolul:
"turmidate") egy külön kapcsolókezelési technikát kívánó művelet, amelynek rossz esetben akár
látványos hatása is lehet a csésze és környezete dizájnjára - de egy idő után nagyjából mindenki
belejött a használatába. Áram nélkül persze ez sem működik, s technikai gond a rendszer számos
pontján bekövetkezhet. Szerencsére kocogatással, leeresztéssel,
szivattyúzással és anyázással eddig minden élethelyzetet tudtunk kezelni. Ha egyszer
visszaérünk a Földre, tutira meg fogunk tudni élni biobudi-üzemeltetésből!

Amerikában a maga hagyományos
budi is egy érdekes élmény az öreg
kontinensen használt szabványhoz
képes. A csésze alapban bőséggel
vízzel van feltöltve, abba pottyan a
pottyannivaló - ezáltal minimálisra
csökken a "szagkipárolgási" úthossz.
Ilyen persze most már Európában is
egyre elterjedtebb, csakhogy ott
tipikusan annyira mélyen ül a
vízfelszín, hogy a gravitációs
gyorsulás végén sok esetben jókora
loccsanás a végeredmény.
Egyharmad földkerülettel errébb
kioptimalizálták a szükséges úthosszt,
loccsanás csak elvétve fordul elő.
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***

Hogy elmaradásaimat behozzam: földi idő szerint ápr. 17-e, marsi idő szerint "Sol 5" a technikai
sikerek napja! Előző éjszaka ismeretlen és megfejthetetlen okokból bekapcsolt valahol egy olyan
ventillátor, amely az egész bázist átható remegésbe, rezonanciába hozta. Este még fel sem tűnt,
de éjszaka többen nagyon nem tudtunk aludni, karikás szemekkel, rezonáló aggyal ébredtünk!
Hiába kapcsoltuk ki a fűtési rendszert, a zaj maradt. Az egész stáb eltávozott marssétálni,
egyedül próbáltam lázasan megtalálni forrást, megkeresni a kapcsolót. Nem túlzás, több órám
ment rá, teljesen eredménytelenül! Annyi kiderült, ez egy egyszerű légbefúvós szellőztető
rendszer - de nem lehetett kitalálni, miért most lépett működésbe, és ami a legfontosabb: hogyan
lehet kiiktatni?

Végső kétségbeesésemben sikerült lelnem egy hosszú alkalmas létrát, és az egyharmad
gravitáció segítségével felmásznom a burkolat megfelelő pontjáig. Mivel lázas ütögetésre nem
csitult a zaj, csavarhúzóval megbontottam a burkolatot. Alatta az amerikai filmekből ismert
elektronikus szerkezet tűnt elő, sok-sok piros-kék-zöld-fekete vezetékkel, pár panellel és LED-
del. Már csak a nagyméretű piros kijelző hiányzott az idő végső pillanat felé közeledését
mutatva... Haláltmegvető bátorsággal széthúztam gyorsan két zsinórt! Semmi!
Gyorsan visszadugtam, és egy másikat próbáltam. De ez meg túl erősen volt összedugva. Jaj,
most mi lesz!? Lázasan kutattam alkalmas hajtű, kulcscsomó, tölténytár vagy snack-evő pálcika
után - de csak egy fogó került kezembe. Sőt kettő. Megfogtam a két drótvéget, patetikusan
behunytam szemem, és... Eljött a vég!

A ventillátor azóta halott. A bázislakók pedig nem fogták még fel a hőstettet, vagy pedig kevés
amcsi filmet néznek. Ugyanennek a napnak pozitív technikai emléke a meteorológiai állomás
sikeres beüzemelése - végre elkezdtek dőlni róla az adatok, sőt óránként egy-egy percnyi
nagyszerű videó is. Igaz, közben kiderült, hogy a szélirénymérőt fordítva raktuk föl - lehet, hogy
a feladatot egy olvasni azért még tudó, de gondolkodni nem akaró marslakónak kellett volna
kiadni. (Na nem baj, az Excel majd csodákra képes. ;-) ) Azóta megtörtént, hogy a földi irányítás
(próbaképp) távolról átprogramozta a rendszert - na azóta nem jönnek az adatok! Igen, ismerünk
ilyent a gyakorlati űrkutatásból is bőven: "Fordulj el az antennáddal a Földtől!" - adta ki
parancsot a földi központ. És erre elfordult, hehehe! (L.: Phobos-1 és -2 szondák, 1992-1993.)

***

Az említett nap nagy élménye még a porszívózás volt. Először is, hogy 4 nap után egyáltalán
megtaláltuk a porszívót! Szemre egészen mást kerestünk, gondoltuk, ha van grillsütő és
szecskavágó a bázison, akadnia kell egy porszívónak is! Nos, ha általánosíthatunk, a porszívó
pontosan ugyanolyan, mint maga az ország: nagy, robosztus és az itteniek lelki berendezkedésére
optimalizált. Jómagam alig tudtam beüzemelni, van rajta pl. az "easy open" nevű valami,
amelyet ketten 3 perc alatt alig tudtunk kinyitni. Mögötte a hiper biofilteres porzsák lapul, persze
eldobható kivitel. Utána alig tudtuk visszacsukni. A bekapcsolás viszont csodálatos: hatalmas
lámpa - mit lámpa! fényszóró! - gyúl a szerkezeten, felzúg a sugárhajtómű, és megindul a
monstrum, amelyet vezetni olyan érzés, mint egy űrhajót! Gondolom, a csak kicsit drágább
változat színes érintőpanellel is rendelkezik, wifin keresztül kommunikálva a netre is
kapcsolódik, hogy akár Los Angelesből is nyomon lehessen követni, esetleg átkonfigurálni, mint
a meteorológiai állomást. Mondjuk, kávéfőzővé!
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A Parancsnok naplója
8. szol - Egy szeles vasárnap

NOL • Hargitai Henrik • 2008. április 21. 

A Mérnök a mikroszkópon át késztett egy filmfelvételt: egy homokkőre települt zöldes
zúzmótelepet pásztáz a kamera, jobbról, balról, mintha marsbéli táj lenne: a vörös
felszínen szokatlan alakú zöld valamik csoportja, a kamera eléri a kőzet egyik peremét: az
őrlőfogak elnyúló sora vagy megkövesedett agytekervényhez hasonló alakú levelek
felkúsznak a peremen túlra, mögöttük a sötét semmi. Majd egy hirtelen váltással a kamera
felemelkedik az okulárról, már látjuk a mikroszkópot és a tárgyasztalon a kődarabot, amin
az imént hosszú utat tettünk meg - és amin így a távolból nem látszik semmi, csak egy
közönséges kődarab valami zöld piszokkal a felszínén egy henger alakú laboratóriumban. 

Reggel a WC nem működött: végül a Mérnök jött rá, melyik csapot kell az üvegházban kinyitni,
hogy a víz meginduljon. „Ezért kell ennyi ember, hogy valaki majd csak kitalálja, hogy kell
megoldani az aktuális problémát” - mondja.

Reggel csodálkozva látom, hogy nem érkeztek leveleim. A Mérnök ugyanezt tapasztalta. Végül
megoldottuk a rejtélyt: a Földön vasárnap van. Milyen furcsa szokás... Itt nálunk van szeles nap,
nyugodt nap, áramszünetes nap, nyulatláttunkos nap, terepmunkás nap, de vasárnap az nincs. A
„hét” rendszere amúgy is a holdfázis-negyedekhez igazodik: helyi (földi) jelenség. A Marson
Phobos fázisai egy nap többször is körbejárnak (a Phobos olyan gyorsan kering, hogy nyugaton
kel, keleten nyugszik, megelőzve a bolygót - és amúgy is eléggé piciny, szabálytalan pötty lehet
a marsi égen). Bár a Marson lakandó mohamedánok a Vörös Mars c. sci-fi szerint rendszeresen
imádkoznak, az égen körbejáró Föld irányába fordulva, azaz valóban szemmel megkeresve
Kibla, vagyis a mekkai Kába-kő (ami esetleg egy szent meteorit) irányát, itt mi nem tartottunk
vasárnapi misét. Ma az újra feltámadt Nagy Szél Második Szolja van.

Éjszaka a Robotikus kolléga Budapestről műholdon keresztül távirányítással átprogramozta,
frissítette a meteorológiai állomás számítógépének szoftverét - a gép attól fogva hallgatott. Az
adatgyűjtő független rendszer, az továbbra is naplózta az adatokat, de a továbbító rendszer nem
közvetített semmit. Végül a hetedik távpróbálkozással sikerül rendbe rakni a gépet. 
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Tereptárgy- nyeremények
NOL • Hirsch Tibor • 2008. április 21. 

Itt sincs ez másképp, ha egyszer a hely a fantázia-rajzokra is tekintettel lett kiválasztva. Állítólag
valaki itt egyszer beszorult két szikla közé, és még a kiszáradás előtt (ami itt gyorsan megy) saját
kezét kellett levágnia, hogy kiszabaduljon, hiába jártak mások tőle alig százméternyire. A hang a
dombocskák százai között nem hallatszik, és minden úgy változatos, hogy egyben egyforma is:
aki eltéved, és nincs rádiója, csak odafentről lehetne észrevenni, olyan magaslat viszont sehol,
ahonnan minden völgybe belátni. Vagyis minden olyan, mintha kicsinyítették volna a Föld
terepviszonyait, de meg is sokszorozták volna, hogy újra és újra ugyanaz kezdődjön:
dombsorozat, kettős-domb, közte a vízmosással, a vízmosásban valódi szigetekkel, aprócska
elágazásokkal és tölcsértorkolattal. Vannak ezenkívül a kicsinyített lánchegységnyi sziklák, a kis
kerek kőtisztás, mint kicsinyített Nagy Róna, amiről azután az ember elindul föl a kis-nagy
sziklára, hogy megláthassa a következő dombsorozatot. A távolból ugyan dereng egyetlen
impozáns igazi hegycsúcs, az nincs kicsinyítve, de éppen azt nem illik észrevenni, ha egyszer
nem Mars-béli, és még hósipka nélkül sem lehetne része az itteni méretarányos világunknak.
A dombocskákra fölmenni viszont nagyon is Mars-béli élmény. Mégpedig a talaj miatt.. Ilyen
anyag, amit a csizmánk tapos, ugyanis a Földön nemigen létezik. Látványra, mint a repedezett
iszap, de az iszappal ellentétben, a mélyben is száraz. Lehetne agyag is, de akkor tapadna, és
cuppanna, lehetne homok is, akkor porzana. Se egyik, se másik, sőt, néha a lépés előtt az sem
biztos, hogy formálható-e még ez, amiből majd kő lesz, vagy már volt kő, ami mostanra
szétporladt, és ha a csizmával toppantok, reped a kérge. Mindez praktikus okból problémás: a
magaslatra néha könnyű fölmenni, szabályosan oldalazva, hiszen a láb szinte belefúródik a
felszínbe, néha szinte reménytelen, mert az asztronauta elindul, egy ideig lágyan enged a kéreg a
lába alatt, aztán ugyanaz az anyag alattomosan és figyelmeztetés nélkül rideg és meredek
sziklává válik, ilyenkor viszont már se föl se le. 

A Naprendszer bolygóit, mi
laikusok, mindig úgy képzeljük,
hogy bennük a földrajzi
formációk összezsúfolódnak.
Mert hogy így szokták festeni,
formázni, fényképezni őket.
Mintha például magát a Marsot
is sok Marsnak berendezett
külön terecske borítaná. Az
idegen bolygót ábrázolni úgy
illik, hogy háttérben kráterek és
dombok, de még elérhető
távolságban, két perces Mars-
sétányira. Biztos föltűnt már,
milyen ritkán szokás egy
lakatlan bolygó szkafanderes
fölfedezőit magas hegyek között
mutatni a fantázia-rajzon,
esetleg olyan síkságon, ahol a
horizont egyelten vonal a
távolban.
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Szerencsére gyószerre mindig csak kis területen eshetünk csapdába, akár ha megint az utazásunk
kezdetét kijelölő Mars-színház díszletében volnánk, csak minden ilyen díszlet mögött száz és
ezer újabb kezdődik. 
Ezen a sok kis külön-játszótéren az elemek persze dolgoznak. És ami érdekesebb, első látásra
nem lehet tudni, hol tartanak a munkában. Ha például egy követ gondosan körbefújt az
évezredek szele, és csak egy kis homok-lábacskán egyensúlyoz, az embernek kedve támadna
befejezni a dolgot, és ledönteni. Nem tilos: itt a geológiai csodák százszámra halnak és
születnek, nem számít, ha eggyel több vagy kevesebb. Nyilván ez adta az ötletet, hogy egyikünk
álljon be egy negyed-Gellérthegy nagyságú kavics alá, próbáljon a kiálló rücsökbe kapaszkodni,
mintha fölbillentené. Másikunk filmezi. Természetesen bohóckodásnak szántuk, de miközben
vállammal nekitámaszkodok a homoktalpon egyensúlyozó sziklának, eszembe jut, hogy a
természet végül is éppen ezt a sorsot szánja neki, lehet hogy már jövőre, lehet hogy csak egy
Mohácsi Vésznyi időtávolságra, ezt a talapzat állapotából ránézésre nem lehet tudni, egy erős
taszítás - még rossz kondícióban is - mindenestre siettethet rajta néhány évtizedet. Vagyis nagy
pillanat volna, ha kipöccinteném helyéből a kőhegyet, erről szép felvétel készülne, dübörgésről
és porfelhőről, ahogy nyilván arról is, ahogy utánagurulok a mélybe. Nem biztos, hogy megéri. 
A pillanat mindenestre elmarad. A szikla áll, én csúnyán lihegek a szkafander burája alatt. A
Mars visszautasította a segítségemet.
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A Parancsnok naplója
9. szol - A Mars tudományos-fantasztikus geográfiája

NOL • Hargitai Henrik • 2008. április 22. 

Így értekeznek a táj földrajzi viszonyairól Stephen King Világnagy Strand című novellájának
főhősei. A dűnebolygó, akárcsak sok más sci-fi égitestje, földrajzilag valószínűtlen, de a
regényíróknak könnyű terep.

A „keményvonalas” sci-fi-kben nemcsak passzív díszlet a bolygó, hanem a történet része. A
hagyományos bolygófelderítésnek már minden SF-olvasó fejből sorolja a menetrendjét: „- Előbb
a vizsgálatok jönnek. A levegő összetétele. A talaj kémiája. Az elektromos hullámok spektruma.
Állattan, növénytan. - Ugyan, a levegő légzésre alkalmas, ehhez igazán nem kell vegyelemzés.
Állatoknak se híre, se hamva. ... A bolygó kilencven százalékát hegységek borítják. A maradék
tíz százalék zöld terület. Al geológuskalapácsával egy szikladarabot kopácsolt, és összeszedte a
szilánkokat.” (Herbert W Franke: Az orchideák bolygója (1961) Avarosi Éva ford.)

Valahogy mégis mindig az sül ki, hogy egy bolygón egy (igényeseknél két) eltérő felszíntípus
található: „sivatag-bolygó”, „óceán-bolygó”, „vulkán-bolygó”, „éden-bolygó”, „város-bolygó”.

„- Dűnék. De sehol az óceán” (...)
- Bassza meg - szólt Shapiro.”
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E ötre a legjobb példák rendre talán a Csillagok Háborúja bolygói (Tatooine, Kamino, Mustafar,
Naboo, Coruscant) melyek a rendező George Lucas szerint egyben az egyes epizódok színvilágát
is meghatározták. Ez jelzi, hogy az ilyen idealizált és generalizált bolygók – lehetőleg mindből
egy-egy – kiváló helyszínei egy fantasy-mesének.

A 60-as években a kutatóknak is ilyen vázlatos képe volt más égitestekről, már ha volt
bármilyen. Így nem csoda, hogy ezt vették át az írók is, akiknek ez a kép tökéletesen megfelelt a
regények színhelyeiűl. Az első űrszondák érkeztéig a Marsra csatornák szeldelte síkságokat, gyér
növénytakarót és hegyláncokat képzeltek a kutatók.

A Mars-csatornák esetében a tudósok és írók egymásnak adták a stafétát. Az 1940-60-as évek a
képes Marstörténet legkülönösebb kora a leghíresebb űrművész, Chesley Bonestell a Coronet
magazin 1946. augusztusi számában képzeletbeli űrutazást tesz a Marshoz. Ahogy közelednek, a
csatornák hálózata egyre élesebben vehető ki a bolygó felszínén... A képet a 60-as években a
Marsra űrmissziókat tervező NASA is átveszi anyagaiban. Aztán kiderült: a csatornák egyenes
vonalait csak a földi távcsöves megfigyelők látják a Mars homályos képén - épp az
elmosódottság miatt, amibe az agy rendszert próbál belehelyezni. A kép élesedett, de a csatornák
eltűntek, és... Hegyláncokat nem találtak, de óriási meglepetésre a Mars tele volt kráterekkel,
amilyeneket addig csak a Holdon láttak. Aztán megtalálták az ősi folyóvölgyeket, kilométer
mély szakadékokat, káosz-területeket és még ma is újabb és újabb felszínformákat találnak a
Mars körül keringő szondák képein - porborította jégtáblájú befagyott tengert, pókhoz hasonló
alakzatokat, sziklagleccsereket.

Ahogy a Vénusz volt a 60-as évek meozoós-dínós dzsungele, a Mars sokáig sivatagbolygó volt a
sci-fikben. Ennek a színpadi díszletnek a SF-típuspéldája az Arrakis (Frank Herbert: Dűne
ciklusa). Amerikai elemzők szerint a sci-fik idegen égitestjeinek sivatagi jellege párhuzamba
állítható az amerikai vadnyugat geográfiájával: az amerikai író és olvasó számára épp így néz ki
a meghódítandó terra incognita. A Mars Society Mars-hódítási tervei, éppígy ennek a tradíciónak
a folytatása. Robert Zubrin, a Mars Society létrehozója The Case for Mars c. könyvében is a
Marsot teszi meg a nyugatra törés következő lépésének, a következő Frontiernek. „Az Új
Világnak teljesen el kell különülnie az Óvilágtól, ezért nem lehet az óceánfenék vagy az
Antarktisz, ezért a Mars lesz az, ami újabb kihívásaival lökést ad a kultúrának, társadalomnak”,
ez lesz a népek új olvasztótégelye. Amerika persze „saját bőrén” látja a hasonlóságot: a
vadnyugat az MDRS, az MDRS a Mars. A Monument Valley tipikus marsbéli táj - akár vannak
hasonló helyek a Marson, akár nincsenek. Az itteni sóeróziós homokkőformák hasonlósága a
marsi hólyagüreges bazalt széleróziós formáival megdöbbentő. Az itteni 2006-os sivatagi
felhőszakadásban létrejött völgyek formakincse és a Marson 3,5 milliárd éve kialakult völgyek
formai hasonlósága bámulatos. Ha a Vadnyugat és a Mars természetföldrajza ennyire hasonló,
nyilván a társadalomföldrajzi vonatkozásaikban is kell párhuzamnak lennie. Legalábbis így
látszik a Mars Amerikából. Talán Szibériából is.

A Kárpát-medencéből nézve másmilyen a vörös bolygó képe. Itt miénk a föld, a fű és a víz.
Miért mennénk a sivatagba? Kutatni - ahogy meg is tették a magyar kutatók, Lóczy Lajos,
Körösi-Csoma Sándor, Germanusz Gyula, de nem maradtak ott, hanem hazatértek. Belénk ezt
égették: Itt élned, halnod kell; ez a föld... Ez a Föld. Ez A Gaia.
Hacsak nem próbálunk egy másodikat is felépíteni a Marson.
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Videók a Marsról 
NOL • Tepliczky István • 2008. április 23. 

                            

Most itt megsűrűsödtek az események itt a "Marson" - pl. kiderült ég, majd leesett a fejünk a csillagok látványától,
még jó, hogy jött a holdfény, amely elrontotta az egészet; meg végre kijutottam egy hosszú Mars-sétára, bele is
fájdult a hátam rendesen -, úgyhogy szövegelés helyett fogadjátok szeretettel a csapattól az alábbi videókat:

1. Az állomás környezetének bemutatása
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2. A bázis belsejének bemutatása
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3. A csillagvizsgáló és meteorológiai állomásunk bemutatása
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A Parancsnok naplója
10. szol

NOL • Hargitai Henrik • 2008. április 23. 

A NASA egyértelműen a holdutazásra koncentrál, a Mars ha nem is a horizonton túl, de épp rajta
van. A holdszimulációk általában éjszaka folynak, mert a légkör hiányát csak így lehet
érzékeltetni. A Holdon az ég fekete még nappal is, a felszínt viszont megvilágítja a Nap. A
holdpor olyan fekete, mint a szénport, de így is elég sok fényt ver vissza, hiszen, tegnap
kipróbáltuk, a telihold árnyékot vet. Napnak tehát az autó fényszóróját használtuk, de a
szkafanderre saját bányászlámpát is szereltünk. Az éjszakai EVA ugyanakkor a Marson is folyt,
mert egy marsi mentést próbáltunk ki: egyikünket meg kellett keresni, és megmenteni. El kellett
volna jobban olvasni az elsősegély-könyveket: hiába villogtatta a marsi éjszakában lámpáját a
Csillagász, a szkafanderen nem találtunk fogást így szegény ottmaradt az agyagdűnék között.
Persze éles helyzetben nyilván nem vakargatnánk a fejünket, hogy hogyan is fogjuk meg, hogy
kényelmes legyen. Végül a B terv az volt, hogy csak elkábult, mert baj van a légzőkészülékével,
de ha kap oxigént, magához tér és csak támogatni kell. Így adtunk a magunk levegőjéből, egyből
magához tért és így félsikerrel zárult az éjszakai EVA.

                         

A következő reggel - vagy fogalmazzunk úgy, közvetlenül felkelés után - learattuk az előző
legénységek elvetette termést az üvegházban. A retkek pudvásak és penészesek voltak, a répák
kisebbek mint egy ujjpercünk, az újhagyma viszont kicsi de finom és egészséges. A marsi
termésű friss zöldség színesítette a vacsorát.

Előtte azonban még ellátogattunk a legközelebbi emberlakta telepre, Hanksville-be. Mielőtt még

Tegnap éjszaka a Holdon
voltunk. A bázist némely
legénységek a Hold szimu-
lációjára használják, na-
gyon bölcsen figyelembe-
véve a NASA terveit.



36

azt gondolná a Napló olvasója, hogy kiléptünk a szimulációból, megnyugtatom, hogy nem, a zárt
roverrel utaztunk, szkafanderben, sőt, tekintve hogy emberlakta településre mentünk, külön
mikrobaszűrő maszkot és hajvédőt is viseltünk a sisak alatt. A benzinkúti ABC eladója ugyan
morózus képpel nézett ránk, de rendben válaszolt kérdésemre, miszerint hol kapható itt újság; itt
sehol, valahol odébb van egy kút, ahol árulnak. Azután ellátogattunk az étterembe, ahol az
eladók egy szóval sem mondtak kevesebbet, sem többet, mintha utcai ruhában látogattunk volna
ide: how are you doing, have a nice day és hasonló formulák. Persze biztos megszokták már a
szkafanderes alakok látványát a vendéglőjükben. Az út szélén elsuhanó autókból azonban
döbbent arccal bámultak utánunk a kocsik vezetői.



A földi Mars és a Mars-földek
NOL • Hirsch Tibor • 2008. április 23. 

Hope rámutatott a slampos fogalmazásra, miszerint
tiltaná a tulajdonszerzést, magánszemélyek számára
egy még régebbi és még híresebb papírt, az úgynev
Lincoln elnök személyes befolyására lehetővé tette 
akár 160 hektáros parcellákat is. Így, egyszerű földf
farmergazdaságainak tíz százaléka. A huszadik száz
foglalnivaló, de a törvény 1986-ig legalább Alaszká
területekre sem érvénytelenítették soha. 

                               

Szóval, ezt a két tényt fontolta meg a csavaros eszű
nem tilt ki magánbirtokosokat a Világűrből, tovább
szűzföld, ha magáénak mondja, föltéve, ha senki se
Holddal. Szabály szerint kifüggesztette az igényét e
vagyis Kalifornia Állam Kormányzóságán, azután e
Kongresszusának, az ENSZ-nek, és – 1980-ban vag
Nem biztos hogy rossz ember volna ez a
Dennis Hope, még ha friss fotóról
kopaszra nyírt izomagyú akarnok is néz
velünk szembe. Márpedig izomagyú
nem lehet, ha az ötlet immár
negyedszázada eszébe jutott. Akkor,
mint fiatal, csőd-közeli cipőkereskedő
csodálatosképpen megálmodta, hogy
joghézag van az 1967-es ENSZ
határozatban, mely a tagállamok közös
akarata szerint tiltaná a Földön-kívüli
területek bekebelezését.
37

, a dokumentum csak nemzetek számára
 nem. Azután, második lépésként előkeresett

ezett Homestead Act-et, 1862-ből, mely
a gazdátlan amerikai földek birtokbavételét,
oglalással jött létre az Egyesült Államok mai
adra persze már nemigen maradt
ra még érvényes volt, és persze Földön kívüli

 cipőkereskedő. Hogy tudniillik, az ENSZ
á, hogy a Homstead Act szerint övé a
m tiltakozik ellene. Kicsiben kezdte, a
lőször a lakóhely szerint illetékes hivatalban,
lküldte az Egyesült Államok
yunk – a szovjet állami vezetésnek is.
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Határidőre nem érkezett ellenvetés. Innentől kezdve Hope számára nem volt kérdés, hogy a Hold
az övé, és más kurrens bolygók, többek között a Vénusz és a Mars birtokbavétele most már csak
rutineljárás volt. Az üzlet innentől kezdődik: Hope megalapította a Moon Embassy nevű céget,
és átlagosan húsz dollárért árulja a Holdbirtokok hektárját, és amióta Internet is segít, már olyan
jó hatásfokkal, többek között francia, német, litván, cseh kirendeltségeken keresztül, hogy a
bolygóközi ingatlanügyletekről befolyt jövedelmét nagyjából kilencmillió dollárra becsülik.

Ő csak egy a sok közül, igaz a legsikeresebb. A Holdra és Marsra messze az űrkutatás kezdete
előtt igényt tartottak már, a harmincas évektől már olyanok is, akik komolyan számoltak vele,
hogy a tulajdonos egyszer még igenis ráteheti a lábát a birtokra. Nem beszélve a szimbolikus
adományokról, például, olyanról, amitől még a Denis Hope féle vállalkozás sem alhat
nyugodtan, mivel 1756 Nagy Frigyes porosz uralkodó, bizonyára tréfás kedvében egy kedvelt
alattvalójának ajándékozta az égitestet. Ennek alapján egy bizonyos Martin Jurgens nevű
leszármazottnak ugyanúgy lehetnek jogai, mint a csavaros eszű kaliforniainak, és akkor még
nem is beszéltünk a háromezer évre visszavezetett Mars-béli területi jogokat követelő jemeni
úriemberekről, vagy arról az illetőről, aki Dennis Hope nyomdokaiban járva, még 2000-ben
bejelentette igényét az Eros nevű kisbolygóra, hogy azután, amikor 2001-ben a Near űrszonda
leszállt rá, rögtön elküldhesse a NASA-nak a számlát a parkolási díjról.

Hogy mi közünk ennek mihozzánk?

                                 

Naponta érezzük a csábítást. Ha ez a hely senkié sem volna, és nagyon olyan, mintha senkié sem
lenne, birtokba kellene venni. No nem kiparcellázás céljából, piszkos anyagi haszonért, csakis
jelképesen. Ahol járunk, az egyébként mind közvagyon, ötven éve talán még lehetett volna
esélyünk, viszont a Homstead Act sok éve nem már vonatkozik rá, ha Utah Államhoz számítjuk,
ha pedig a Marshoz, akkor ugyebár foglalt. Amúgy nem zavar itt minket senki, eljátszhatunk
mindent, akár a területfoglalást is. Magyar zászlóval is próbálkoztunk, de ez 1967 óta ez jogilag
problémás volna még odafenn is, hát még konkrétan az USA kellős közepén, idelent.

Akkor már egyszerűbb magánszemélyként Mr. Hope-ot a szimuláció keretei között kitessékelni
a birtokról.



39

                             

Például azzal, hogy amit látunk, annak azért is mi adunk nevet. A nevek nem vesznek el a
szimulációban, a Mars Society térképére rákerülnek, és aztán jó eséllyel használhatják is
kirándulók, környékbeliek, aki akarja. Ki gondolná, például, hogy a Hussar’s Pass egy magyar
négykerekű robotjárműről kapta a nevét, amelyik két éve még vígan gurult ugyanitt, most
viszont gondok vannak az indításával? Persze ennél mindannyian többre vágyunk, szeretteinkről
elnevezett sziklacsúcsokra, emlékeinket idéző vízmosásokra, és kanyonokra, de még egy
kollégánknak is megígértük, hogy nevet kap róla valamelyik tetszetős, szikla, hiszen ő hajtott föl
nekünk szponzorokat: ki érdemelné hát meg jobban? Neveket adunk, és a megnevezett terület
jelképesen máris a miénk. Úgy tűnik, íratlan szabályok szerint itt egy-két hektárt minden
expedíció kioszt magának, Dennis Hope cirkalmas birtoklevelei nélkül, ugyanakkor megfelelő
önmérsékletet is tanúsítva, hogy jusson az utánunk következőknek. Igenis, jó lesz úgy
hazamenni, hogy tudjuk, itt valami tulajdonunk lett, ünnepélyesen birtokba vettük, még ha nem
is látjuk többet viszont.

Ez így méltányos. A Földön-kívüli birtokok gazdái viszont soha nem látták azt, amiért pénzt
adtak, és ez valahogy mégiscsak vérforralóan igazságtalan, a mi szemünkben most különösen az.

Az a jó, hogy ezt a milliomos cipőkereskedőt legalább perelik néhányan. Mindenki jártatja az
agyát, hogyan vágja le tulajdonosa bosszantására azt a trükkös arany tojást tojó bolygóközi
tyúkot, ami persze ettől csak ismertebb lesz, tehát még több tojást tojik. A legjobban egy román
származású ifjú űrjogász ötlete tetszik, aki a Hope-gondolatmenetet követve a Napra jelentette be
az igényét, készségesen elfogadva, hogy minden más már a Naprendszerben a Moon Embassy-é,
viszont, ha az övék, akkor mostantól kezdve fizessék is meg neki az energiaszámlát. Nyilván
minél nagyobb bolygóra tartanak igényt, annál többet.

Ha a román fiúnak sikerült, mi, akik már itt is vagyunk a helyszínen, miért hagynánk magunkat?
A csillagász kolléga tegnap éjjel végre megmutatta, jól néz ki, szép vörös, kellene az a bolygó.
Mi volna ha egyszerűen a magyar PTK 121. paragrafusát érvényesítenénk - az elbirtoklásról?
Kis országok jogi tréfai alapján talán nem lehet ugyanúgy Földön-kívüli birtokot szerezni, mint a
nagy országok gumiparagrafusai alapján? Magyar elbirtoklás kontra Amerikai Homestead Act!
Hiszen rendben van, Dennis Hope-nak lehetett itt valaha egy bolygója. Ugyanakkor képekkel
tudjuk bizonyítani, hogy ott jártunk, tettünk-vettünk mi bizonyos magyarok. Tessék nézni a
felvételeket: mi használjuk a Mars nevű ingatlant, és bizonyítani tudjuk, hogy Hope és üzletfelei
nem használják! Nyomuk sincs errefelé! 
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Most már csak az kell, hogy igényünket megerősítendő, néha mégiscsak átugorjunk ide egyszer-
kétszer, továbbá hogy a Hope-féle bagázs ne tudjon magyarul, vagy ha tud is, becsüljön alá
minket pontosan annyira, mint őt annak idején a Kongresszus és az ENSZ alábecsülte. Ha Hope
is elfelejt tiltakozni, röpke tizenöt év, és saját jó öreg hazai polgári törvénykönyvünk szerint a
szimulációs Marsot elbirtokoltuk.

Hogy ez nem az igazi Mars? Nincs nagy különbség. Sőt az igazival könnyebb is.
Tartózkodásunk ott igazolhatatlan, tehát nem is kell igazolni. Tegyük föl, titokban éjszakánként
odalátogatunk birtok-háborítani, és még nem zavart el hivatalosan senki. Már tizenöt éve
csináljuk: bizonyítsa be Mr. Hope az ellenkezőjét!

Hirsch Tibor


