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Lesz 
* 

mars 
a Mars-
ra? 
Elképzelhető, hogy még ebben 

az évszázadban valóság lesz az 
álom: ember lép a Vénuszra és 
a Marsra. Igaz, hogy a Vénuszra 
még nem a közeli években — ez 
világosan kitűnik a Vénusz—4 és 
a Vénusz—8 szovjet automata ál-
lomások által Földünkre küldött 
adatokból. A hőmérséklet a Vé-
nuszon több száz Celsius-fok, a 
nyomás több tucat atmoszféra. 
Természetesen a hideg Marson is 
egészen mások a természeti vi-
szonyok; a földihez képest még-
is egy marsbeli út valószínűleg 
könnyebben megoldható. 

A Marsot a hideg, a csekély 
légkör, a kevés oxigén és a víz 
rideggé, zorddá teszi; területét 
vörös és barna színű homok bo-
r í t j a ; helyenként kráterek látha-
tók. A Mars egéről egy kis nap 
ad enyhe meleget. Mindez azon-
ban nem akadályozza meg az ex-
pedíció küldését. Speciális űrru-
hák gondoskodnak majd az em-
ber védelméről, biztosítják mun-
kaképességét. 

A marsbeli expedíció felmér-
hetetlen értékű információval 
térhet haza: valóban élettelen 
bolygó-e a Mars, van-e nyoma 
esetleg korábbi életnek? Az út 
előtt azonban egy fontos problé-
mát kell megoldani: az utazás 

„ időtartamát. A Mars és a Föld a 
~ Nap körül kering, ellipszis alakú 

pályán. Keringési idejük azonban 
különbözik. így a Föld—Mars-tá-

volság értékei 60—380 millió ki-
lométer. Utóbbi esetben a Nap a 
két bolygó közé kerül. Az űr -
hajó repülési pályáját annak 
megfelelően állapít ják majd meg, 
hogy mi a fontosabb: a rövidebb 
repülési idő, vagy az alacsonyabb 
üzemanyag-fogyasztás. Az utazás 
időtartama: 250 nap, és ugyan-
ennyi visszafelé. További 450 n a -
pig kell a hajó személyzetének 
arra várni, hogy a két bolygó 
közötti legkedvezőbb pályán té r -
hessenek vissza a Földre — rá -
adásul ugyanazon az úton, ame-
lyen odafelé repültek. Az utazás 
összidőtartama tehát 968 nap — 
közel három esztendő. 

Amikor a két bolygó részleges 
kapcsolatba kerül egymással, aa 
utazási idő, s a repüléshez szük-
séges energia is csökkenthető. Az 
első Mars-expedíció 1981. decem-
ber 28-án indulna a Földről, és 
220 nap múlva, 1982. augusztus 
4-én Mars körüli pályárá érne. 
Az űrhajó személyzetének 20 nap 
állna rendelkezésre ahhoz, hogy 
különleges komppal leereszked-
jék a Marsra, és elvégezze a 
tervbe vett feladatokat, majd 
visszatérjen az űrhajóra, mely 
addig a Mars körül kering. 1982. 
augusztus 24-én indulna vissza 
az expedíció, és 1983. március 29-
én érne ismét földet — összesen 
456 ifiap után. 

Ilyen hosszú időtartamú űrre-
pülés természetesen nagyon sok 
problémát jelent. Az elsődleges: 
az űrutasok életben tartása és 
munkakörülményeik megterem-
tése. Tizennyolc hónapra elegen-
dő óriási mennyiségű élelmiszert, 
vizet és oxigént kell elhelyezni 
a fedélzeten. Tízfőnyi expedíció 
esetén ez 70 tonnányi készletet 
jelentene. A másik probléma a 
műszaki felszerelés: az ellenőrző 
és automata rendszerek tökélete- } 
sítése. És említhetnénk — egye-
bek között — még az egészség-
ügyi és pszichológiai kérdéseket 
is. Szükséges például a mestersé-
ges gravitáció létrehozása, hiszen 
az asztronautáknak éppolyan 
stabilitást kell érezniük a fedél-
zeten, mint a Földön; nem lebeg-
hetnek a súlytalanságban. 

Az űrhajózásban már eddig is 
óriási eredményeket ért el az 
emberiség. A következő lépés — 
a Mars-expedíció — valóraválása 
előtt azonban még sok akadályt 
kell leküzdeni. 

Bennem 
élsz 
tegnap 
óta 
„Drága Egyetlenem! Végtele-

nül boldog vagyok, hogy megta-
láltalak ebben az útvesztőben, 
amit életnek hívnak! Nem tu-
dom kifejezni magam, most ve-
szem észre, nagyon kevés szót 
ismerek, s nem tudom leírni azt 
az érzést, ami tegnap óta ben-
nem tombol, hatalmába keríli 
testemet-Ielkemet. Rabul ejtettél, 
mégis szabadabb vagyok, mint 
valaha. Nagyon szeretlek, igazán, 
őszintén és mélyen. Soha ennyi 
kedvességet, figyelmet, szeretetet 
nem kaptam senkitől, mint Tő-
led. Még most is érzem, ahogy 
megcsókoltál. Bennem élsz teg-
n m óta, hiszen a Tiéd voltam, s 
Te az enyém. 

Igaz, hogy én jöttem el, if ne-
kem illik írni, de jobb lett vol-
na talán, ha Te írod le az első 
találkozás maradandó pillanatait. 
Én nagyon sok mindent kaptam 
egyszerre, 2—3 órában összesü-
rítve a Szépet, a Jót, az Igazat, 
mindent, ami — nem nagy szó 
most —: örök életre szóló él-
ménnyé, örömmé váltottál fel 
bennem. 

Űjra és ú j ra átélek mindent az 
első perctől kezdve. A vonatban 
való szorongást, a szívem őrült, 
gyors dobogását, a vágyat, ami 
űzött, hajtot t Feléd. Mikor meg-
állt a vonat és kiléptem a lép-
csőre, egyből megláttalak, Sze-
rettem volna rohanni Hozzád, 
hogy átölelj, hogy Magadhoz szo-
ríts. Nem tettsm, csak néztelek, 
s a lábaim különélő, ütemes ta-
posása csillapította vergődő lel-
kemet. Ezer évnek tűnt, míg 
Hozzád értem. Az örömtől, a bel-
ső felindulástól szólni se tudtam. 

Lehet, hogy nem hiszed el, 
amit most leírok, de meg kell 
mondanom: soha, még egy férfi 
lakásába se mentem úgy, ahogy 
most Hozzád. Nekem nagy dolog, 
mert először csináltam. Tudom, 
félszeg, zavart, egyszerű voltam. 
Felmértem a Te művész-ottho-
nod, s az én szerény egyéniségem 
közötti különbséget. Valami 
őrült szakadék képzett meg előt-
tem, de én csak Neked éltem. 
Szeretlek. S már nem is láttam a 
sok-sok kerámiát a falon, fest-
ményeidet, könyveidet. Téged 
akarta 'ak felinni a két szemem-
mel. Talán azért élsz most is 
annyira bennem, mert ellestem 
minden mozdulatodat, arcod 

minden kis rándulását. Örökre 
megjegyeztem a szavakat, amit 
mondtál, s azok bennem zsong-
nak. 

Nem tudom, milyennek képzel-
tél el. Se szép, se csúnya, se csi-
nos, se buta, se okos asszony nem 
vagyok. Olyan vagyok, mint a 
legtöbb. Pontosan olyan. Mégis, 
azt szeretném, hogy megismerj, 
mert ha kicsit is masabb vagyok, 
mint a legtöbb: az a Más — Te 
vagy bennem. 

Nagyon szeretnélek megtarta-
ni magamnak. Egyszerűen nem 
tudom az életemet elképzelni 
Nélküled. Nekem Te vagy a leg-
jobb, a legszebb. Mérhetetlenül 
bennem élsz, s hogy olyan távol 
tőlem, még reszketek is, hátha 
csak álom, v a g y . . . nem, nem! 
M'óta apu meghalt, minden olvan 
mulandónak látsHk, holott Té-
ged örökkéva'ónak akarnak tud-
ni. Mégis milyen izgatott, gyen-
ge és nyugtalan lettem. Egysze-
rűen remeg a kezem. Talán nem 
szabad lett volna olyan hirtelen, 
olyan egyből a Tiéd lennem. Ta-
lán másképpen kellett volna . . , 
Hidd el, megmagyarázhatatlan 
előttem is. Soha nem beszéltem a 
fér jemről Neked. Gyermekkori 
cimborák voltunk, semmi több. 
Együtt voltunk esztergályosta-
nulók, együtt szabadultunk, egy 
helyen dolgoztunk és dolgozunk 
mind a mai napig. Nappal ki-
egyensúlyozott életet éltünk, de 
éjjel menekültem tőle. ö t évig 
tartott ez. Az ötödik házassági 
évfordulónk reggelén a konyhá-
ban kát szál piros szegfőt talál-
tam és mellette egy levelet: 

„Drága Magda! 
Öt évig éltünk együtt.. Most 

elmegyek, és majd öt év múlva 
beszámolunk, hogyan éltünk egy-
más nélkül. 

Szeretettel csókollak Bennete-
ket: 

Sándor." 
Az idegösszeomlás határán 

voltam, hisz szálegyedül marad-
tam hirtelen, de éreztem, hogy 
ennek így kellett történnie. Sok-
szor gondoltam már ilyen és 
ehhez hasonló szakításra, de hogy 
valóban bekövetkezzék, ezt azért 
nem akartam elhinni. S vizsgál-
ni kez "tem magam. Valóban 
olyan asszony vagyok-e, akit el 
kellett hagyni? S rájöttem, hogy 
olyan vagyok. Állandóan hajtot-
tam Sándort, hogy kiverekedjük 
magunkat az albérletből, máskor 
továbbtanulásra ösztönöztem, 
amikor ő megpihenni akart mel-
lettem. Árva gyerek volt, szere-
tetre éhes, s én nem adtam meg 
neki a kijáró szeretetet. 

Nem is tudom, márt írom eze-
ket a sorokat pont Neked, és épp 
most. Talán, mert én is szeretet-
re vágytam, és én se kaptam 
meg ezt tőle. 

Ahogy Tőled visszafelé jöttem 
a vonattal, elsírtam magam. Örö-
mömben. Ha megcsókolsz és úgy 
válunk el, ott, a pályaudvaron is 
elsírom magam. Azért szorítot-
tam a kezed, hogy erőt gyűjtsek 
a váláshoz. Nem mertem Rád 
nézni, mert akkor biztos azt 
mondom, ne engedj haza, marad-
junk még együtt. Nagyon sokat 
jelentesz nekem. Mindenem a 
Tiéd. Mindent megteszek, amit 
kívánsz, érted a legnagyobb jó-
ságra és a legnagyobb bűnre is 

képes vagyok. Előveszem a fény-
képedet, és ha senki nem látja, 
megcsókolom. Bárcsak itt lennél 
most is. Eddig is vágytam utá-
nad, mindig valami hajtott fe-
léd, de most ezerszer jobban. Kí<-
vánom a találkozásokat, de félek 
is tőlük, mert tudom, szinte ösz-
szeroppanolc a súlyuk alatt. 

Vadul kergetőznek a gondola-
tok bennem, és azért rossz, hogy 
nekem kellett írnom. Te mit ír-
tál volna nekem? Mit érzel az 
első találkozás után? Mit jelen-
tek Neked? Hiányoztam-e, hogy 
eljöttem? Milyen embernek, mi-
lyen asszonynak, milyen nőnek 
ismertél meg? Jó lett volna, ha 
Te boncolgatod ezeket a kérdé-
seket 

Egyet nem tudok azonban 
megmagyarázni magamnak. Mi-
ért zavar, miért bánt, hogy a Ti-
éd lettem? Lelkileg bánt és ösz-
sze'oör. Miért kellett, hogy a Tied 
legyek az első találkozáskor, az 
első órában. Hidd el, nem így 
képzeltem el magamnak. Mert 
való igaz, hogy négy éve nem 
voltam senkivel, de miért épp 
ott, Nálad, és akkor és azonnal! 
Mikor hazajöttem, nem tudtam 
elaludni, én, aki azonnal elal-
szom, ha leteszem a fejem, és 
a trombitaszóra se riadok f e l . . . 
Hajnalban, 3.50-kor felébredtem, 
mert a Tied voltam álmomban. 
Soha ilyenről nem álmodtam. 
Egész a hatása alá kerültem, s 
reggel hatig el se aludtam töb-
bet. Én is vágytam Utánad, 
ugyanúgy, ahogy Te, és mégis 
van bennem valami, ami nyugta-
lanít. A testiság, ami mindig elő-
térbe kerül. A testiség, ami min-
dennél fontosabb. Valóban így 
volt?! Miért volt ennyire fontos, 
hogy a Tied legyek? Hogy meg-
tudd, mennyire érzéki vagyok?! 
Drágám! Ha Téged valaki akar 
igazán, akkor én akarlak! És 
m é g i s . . . De már hagyom e z t 
Hiszen nem az a fontos. Engem 
n'-m érdekel, hogy eddig hány 
nőismerősöd volt, hánynak mond-
tad, hogv szereted, mennyi ide-
ig tartottak, mert a jelenemben 
és a jövőben benne élsz! Arra 
kérlek, próbálj megismerni, mint 
embert, áldozz rám egy kis időt, 
s próbáld lemérni magadban, 
mennyit érek Neked. 

Azt akarom, hogy el jöj j hoz-
zánk. a falunkba, és visszatérj 
hozzánk minél többször. Szeres-
sél, tiszteljél, úgy mint én. akkor 
kancsalí tunk tiszta és végtelen 
lesz. Édesnnyámék szombaton el-
mennek a Dunántúlra Tündi-
kémmri. akkor itthon. Srilason 
e°ved f ' l lesnek és végtelenül vár-
lak. Soha így nem vártam sem-
mit, kivéve a kislányom születé-
sét váriam még ilv örömmel, 
ilyen belső feszültséggel. 

Nekem nehogy problémát csi-
nál j az idejöveteledből és vala-
mit is vásárolj Tündikének. Leg-
feljebb egy kis édességet. N^kem 
csak Maeadat hozzad, úgy, ahogy 
megálmodtalak és megismertelek. 
H í csak e-rv kis időd van, gon-
dolj rám. Drágám, nagyon hi-
ányzol. Mindig Veled szeretnék 
lenni. Ölellek és várlak millió 
csókkal: Magda." 
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