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mulácí knak neve ztk. A Mars_500
"'Mindene*tíé 2ooB'b'án' '!',
lrig ,'hdgy "leheffi$gét is ilyen, amiben természetesen orVffiuk
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A program lényege, h.gy Utah áI_ _ lwi uolt a célja a Mars-500
pyog- homokkal, sziklák voltak rajta és ellamban az amerikai Mars Society
játszották, hogy kimennek és mintát
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Az a kutat csoport, amel14;
lyel mí egytitt dolgoztunk,
leg ny' ,
íégikorn nikáci t vizsgálta.
Ve$znek.

kor ,,kcizeledtek a Foldhoz, ismét az

egekbe szokott. Ebb i az kovetk ezrk,
hogy a hosszri, esem nytelen ízoLácí
hatássál] ván az id, észlélésé"é'
árni a

]

,

_ MíIyen ktiuetkeztetésekre jutottak?

A

tobbnyelvííkorpusznyelvészeti

tartalomelemzés során hipotéziseket
alkotunk arr 1, hogy a kommuniká*
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ci ban mégjelen szavak, kifejezések

$sl,n1lelVtani izerkézerck miMn pszi_

:chol $íc|. állapotokkal]'

s,
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twit pizsgáInak jelenleg?
A Mars-500 már lezáru\t, jelenleg
egy másik íhranal g szimuláciá ko"i
munikáci elemzéséndolgozunk
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fuMma'
Az orosz

tokkal kapcsolhatok cjssze.
kollégákai a legénységi autonomia
kérdésefoglalk oztatta

a

legjobban.

szintén az ESA szetvezés ben. Két ant_
arktiszi kutat állomás áttelel személy-

ugyanis riási ei feszítésekrévén
egyszer elindítanak egy íírhajota
N{atsr'á, ,akkof á legé ésne& Óptitnáxis áuton miát' kéil kiftilesztenié
Nem lehetnek Flságosan onálloak,
mert a protokollokhoz ragaszkodni
kell, visiont nem lehetnek onáll tla_
F{a

k ld nernmr< náti uaeanapia[át''"
Concordia és a Flalley VI. B.A.S. Mint
tudjuk , az Antarktiszon a tobb h napos
tél alattnem csupán hide$, hanem sotet
is van. hz áttelel k szinte a marsihoz

i.'éte

nok sem, hiszen ad dhatnak olyan szi/ . rl
tuáci k, amikor nem lehet.megváini a

tddi

lrán1'-ít ás

(xÉpEx:'noRRÁsAl E$A)

par"''.''it, Úsy,*áaaal

ták az orosz kollégák, hogy a szikség_
kifejez szavak spontán has rro1atá ; máIb9{9 a légénysé$iauton
nak. Ilyenek például a 'kérjiik', 'sztikséges', 'adjanak', és ehhez haionl szavak.
leteket

Ezeket orosz és angol nyelven ossze_
á í{tottiik és megnézffi;'hogy h na_

ban -, a: bésáeffiéfi,'vágy az íiáSbán
megjelen , id re utal szavak és
n;aélvtani'ilétkéeeffi ,'szffiáiásáial.
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ffi' nobÍ ai'fu'szegén! koi*ezetekbén''eeékh& á
,száváknik á 'p,iam' szi$nifiMiliáil
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leir'

'.esepokra lebontva milyen a gyakoriságuk.
t$okkeni f,o_g..,.Es''í$y. ís
Azt talá]tuk, hogy szigniÍlkánsan csok
ménytelen h napok során drasztikukent a számuk, ftiggetlend att l, mir l san csokkent az id re utal s,zavak
sz It Ínagaa kommLnikáci .
s;ifua. Anrlkor kolilbelii á mtaetes
Egy másik tartalomelem zést kérdés felénélmegtortént a ,,Ma''.á szá\lás",
az id tudatosság alakulása volt. Ez is a gyakoriság meredeken felugrott,

mérhet a spontán kommunikáci

_

gondolkodás pici zavarának is tekint_
hét . Viszont nem orokre sz l. M.gfu'rdí át ;,'á nt ; noirnáI kei*vá_
gásba visszatérnek az erutberek.

aztán megint csokkent. A'ztán, ami_

hasonl helyzetben vannak: nemho gy

a

rnadár, de még a
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Vajon a Mars-uíazás pszichot gíá-

kutat

áIlqry+sho2

ja alkalmazhat

.-'

a Ftildtin is?

sáimuláci&

sor,án ke_

'',i1ranaft
letkezett
tapásztalatok átvihet k a
polgáii életbe is. A |táriás elszigei
teltség problé rnája széles társadalmi

rétegeket érint. Minden korosz_
Iyí, de f k ént az id sek et. hz íirpszichologia tobb évtizede kutaQa
az tzoláci s ttinetegytittes ártal*áit, félismerésénekés kezelésének

m

djait. A

z

íilrkutatásban min d,ez

a

krildetés sikere érdekébentorténik.

Att 1, hogy a társas elszigeteltség_
ben éI embereknek
'.''d''erint
'nincs a' táisaáalmi erdeklaaés
há"ilokterében á1I ktildetése,

irota_

^i
futaLmak: mé$ sáámukra
ii'
ugyanaeok. Ilyen például áz tk tZ; SÍ és,: az átvási Íend' mo'ulása, a
személyes és a korn yezetthigién iára

cios
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1

fordított erdek1 dés ciokk.nése,

mindez esetleg ,r.ror'gással
depresszi val párosulva. Az els "'gy
zlge_
telt létform ában él k egyre jobban
elveszíthetik érdekl désíiketa ktl'
világ tránt, ami m g inkább kiviszi
ket a világb l. A társas elszigetelt_

'si g

",

néhá

,|

vátatlanul

, $3','

hiitelen,

máskor fokozatosan , alattomosan
alakul ki. Az í3rpsztchol gi áb ltud-

j'k,

,hogy a folyamat visszafordítha-

t . Ugy gondoIom, át kellene
málni a kozfelfogást. Jobban

foroda

kellene figyelntirit< e[ymásra és
nyíltabban kellene beszélnrin k err l.
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