
k
,"J
ffi

ffi

fr,ffiWffiffi# W' .ffi'&fu&ffiffi "fu.&, ffff,fW&f

íÍrpszichol gia, uagy más ton keriilt
a teriiletre?
- f a i ién,, ,kint álltám a
í rr ,, ,kquton e i Gasa{Írypkirnég
nem álmodtam arr | hogy kozom lesz
a yj!4gffiq. Rzichol@ sém, aka*ám
lenni, eredetileg vegy&ztechnikus vol-
tarn, aztánvillamosmémokként kezdtem

,,o-' mi,íSzereful,,fuglá1kozni. 'Irxren
jott az éIettan & az agykutatás, & ezen
keres/ttit,a, kíiérléti pszic}rolff4. Farkas
Bertalan reptil&ekor az trtezet már koz-
remííkod je volt a Ínagyar rrprograql-
rnk. Karrnos Clyorgy tarlacsad ként vett
texn,1i híies p|aton ne\a , m szerffi*
leszt& ben. Errnek révén rrrtezettjnkben

' voltak a ]\4'.gy"t Űjrkutffi
Iro&, ÉÍruggp1tott kutatasok.200G
ban az Eur pai Ú.ugyrokseg meghir_
dette a SUdE-p.ogá'*ot, 

^:rn 
\y r- az

akkori friss ELJ+agokat vonták be. Volt
,,PilÍá rut,; p66L kísérletéket lehetett

aJántáni ' ili l&]|ornásra flSs). Végtil
kilencet váLasztottak ki, amelyb l négy
volt] r, Ez, elég j aránv Az egr\ary spátv&. ,' , 

'

A Neurospat korábbi''érr. Prespat
volt, de megkértek benniinket, hogy
egVesít$tik, egy másrk jaVasxáttal,
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Sok gyerek ál.modozik arr l, hrqy

ffiffi ffiffiffi

árcIy,egy''ffánc,iá-bdgq,"rcáffi l
sááiffiioTi. Őt' ií, kogfiíiv pszicho!
ftiáVal foglakozták, ', S i "_-,,' rne,r t
f,eli ha ffii ha__ffi futodrkát hasz'
nátuffi' ák& hozffi,oisZe a,kett t
egy koeos prÖtokoilba;'hog *íszbny-
l"s gui' ságo:sa' m , 'léhes$en, 'i5li;

ná i,,á kís, rletet. ",' ,'',: 
:,': '' ': , '',

Nem a kísérleti eszkozok miatt volt
dtÍtg!, }ianen ci; ,as tomuták i éjé
miatt. l En Sem'gondo tam, kÓrábbán;

:: I i: :: l

hogy mennpr,e_ be vánnak omvá', 'A
mi programunkban tobb mint két-
szer, ánny1 id t igénpk az'd Mszii.
let, mint rnaga a kísérlet. Háromszor
csinákák' fug' ffiel tt ehndulták,
kétszer font és n gys zet) miután visz_
szajottek. Így tud-tuk cisszehasonlí ta-
ni a te|jesítménytiket akozott, hogy
íont vannak, vagy.]ení. ' ],

A pré rontális funkci kat ,'és a téi*
beli tájékoz dást szerettiik volna vizs-
gálni. Ez két ftiggetlen, de egynást
kiegészít kérdésfeltevés. Azt vár-
tuk, hngy a s lytalanság hatással lesz
a térbeli tájékoz dásra. Flogy merre
ván font'és lént, .mi'a frigg leges és
iizs4rytes; aát háio Ín j&és, szolgá$á .

A bels] fdben táiá tát ég1r_énsrí$
Szerv a test gyorsulásának és így a
gravítáci ak,, ; ii,,, I ttillifit:, is' tatjá

ryinás a b ron,'az ibmok, íiiilet
érzéklete. Ezekb l csak a!átás mííko-
dik gravitáci nélkil. Itt a fo]don
ossaehan$oltan m,iik dnék a,'i 6;iié-
keink, de a srilytalanságb an ez felbo-
rul. Például azt, l.g'L * To:.d:Jr"*
ÍIxe$_,, Va,gY a kortit ttffi lév t*i-
gyák' ari. els sorban Önnan tudja dZ
agy, hogy a saját rnozgás esetében az
egyensulyszervt l is k'p informáci-
m, s lwálanság án +iszont az utftbi
inger é arád;, s, ét tl|, zb ág
tárnad az agyban. Ennek az ered-
ménye az ugynevezett íír-tengeribe-
tegség, 

'''r..ly 
telesen hasonlo ttine_

tekkel jár, mint az tgazi, és napokig
eltarthat. hztán az agy megtanu|ja,
hogy ne vegye figyelembe,"amit"^,
egyensrilyszerv mond. De amikor
az iírhaj sok visszatérnek a foldre,
isnl" t egyéns ;(i\iiavaital kiiizko'rlnek;
íosszul ,6rzJlr ryaguk1t n9Mtw nagig'
meit uli,,a"gy.:ii4k megint ke1l figyelrue
á bds f lré ' ' ']" '' 
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E ék á Íníjkodését n ittik á kís e-
tips2ichol gia esákozeid;Két ofun
fbJadatot adtu*,. ámelyb'én, álapve.
t a térbeli észlelés . Az egykben két
eg ás után inégeIen vonalr l kel.
lett megmondani, párhuzamosak-e.
A másikban láttak egy szárnot, ami



azt jelentette, hogy annp ra van. A
szám eltíínt és a kor alakri képerny n
megjelent egy potty. El kellett don-
teni, hogy valoban annáL az oránáI
jelent-. -.g, amelyet a szám jelzett.
Egy másik vá7tozatban a képerny
négyszogletes volt, ami plusz vizuális
tájékozodási keretet adott az íÁrhaj _

soknak. Egy laptopra szerelt néz kén
kereszt 1 láthatták a jeleket, h.gy a

ktilvilágot kizárjuk, és csak azt lás*

sák, amit kell. Mikozben felvillantak
az |Ítgerek (vonalak, számok stb.) neha
egy oda nem i1l kép is meg1elent. Az
ilyen irrelevárrs képek olyan agy hullá-
mokat váltanak ki, amelyekr l le lehet
olvasni, ha az ideg.endszer míjkodési
tartalékai kimeril ben vannak.
- Milyen eredményeket kaptak?
- Az alaphipotézisek egyr l egyg ig'_
zol dtak. A térbeli ta1ékoz dás romlott,
ami a reakci id kb 1 és \ttbázásokb l
lemérhet . Am Ván az egésznek egy
szépséghibája. Nem volt lehet ségiink
olyan feladatot betenni, ame\rnek
semmi koze a tfuékoz dáshoz. Ezért
nehéz azt mondani, hogy minden a

térbeli tájékoz dás ronrlására ír\nt .
Feltételezhet - és én rs hajlok ennek
elfogadására ) hogy Szerepe Van az
inger{eldolgozásnak es a reakci lassu-
lásának is. Van a NASA*nak egy nagy
1uraí

kísérlete, ahol egyszeríí reakci id _fel_

adatokat végeztek hosszri éveken át
nagyon sok ásztronautával. FIa kuo._
nek az eredmények, az nagyon fon_
tos támpont lesz.'Azt go''dJom, ott is

nagyon jelent s romlást fognak látni.

A térbeli ta3ékoz6ás tinomabb raze-
re vonatkoz3 eképzeleseink iS bejot-
tek. Sulyalanságba n a vlzuális kerct az
egyetlen, amely aLapjánmeg lehet mon_
dani, mi van lent es fent. A világíirben
nagyobbjelent séget k'p egy'ly* tárn_
pont, mint toldi konilm nyek kozott.
Az irreleváns képek á\tal kiváltott agyi
hullám iS lecsokkent, ahogy ezt más,
f ldi, de extrém miíkodesi állapotokban
v égzett kísérletek eredményeib l felté-
teleztrik. M.glp volt viszont,,hogy ez
a csokkene e i reakc iodt lassulás'a j
ideig megÍnaradt a visszatéres után is.

A harmadrk nap komyékénaz eredmé*
nyek szirue ugyanolyan rosszak voltak,
mint font. Ilyenkor persze még az ur_
tengeribetegsés i' kinozta az íxhajo-
sokat. A vált ozás egy hét után még
kimutathato volt, s csak tobb mint

1'egy h nap után álltak vissza a nor_
mális szintre.

,Á ff*mxgfkmxf #raáfforma$s

- Mít I romlik a teljesítmény?

- I.J'gyon fontos kérdés, mert ez a

lényeg e aZ egésznek. Az egyik kivál_
to ok az alváshiánr'. hz ílrállomáson

, ara , , 'másíél ránként kel fel a N'p, igy
megszíínik a napszakok termés ze-
tes vá\tozása, felborul a szervezet
napszakos ritmusa. Hiába Van meg
a napi ritmus, ébres zt , munka id ,

szabadid: , alvás stb., a napszakok
természetes váItozására is sztiksége
Van a biol giai rának.
A másik probléma az ad,aptáci . A

ylozgískoord inácí hoz a gravítáct
es az tzome{ osszehangolt számi_

/ ;c"1 ,tása sztikséges. A s lytalanságban
az agynak jra kell programozni a

mozgásvezérlést, ami plusz terhet
tesz az tdegrendszerre.
Az ílrhajosok tevékenysége perc_

r I percre Van beosztva az indulás
el ti és a visszatérés után is. Ez is
er forrásoka t von el. Arra szeret-

/ 1 /' ,nénk íránytani a figyelmet, hogy
ezeket a jelenségeket vegyék f igye_
lembe aZ urha1osok progranr3ának
osszeállítása során
Van itt azonban egy érdekes ellent-

mondás. Mindig a deficitet nézzuk,
és nem a pozitív oldalt, pedig léte-
zk egy tobb évtizede tart kutatási
trány., a pozttív pszichol gia . Ez azt
mondja, hogy nemcsak az az érde_
kes, h.gy mit 1 romlik a teljesítmény,
hanem az is, mit l lesz jobb. Hogyan
ktizd meg a szervezet ; nehézségek-
kel, hogyan ép,il, hogyan er sodik.
hz íltutazást minden asztronauta
élete csricspontjának tartja. Nagyon
kemény kortilmények kozott kész l-
nek fel, de mindezt teljesen elsopriaz.,
hogy milyen élményben volt résztik.

Tntrpra ZorrÁrv
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