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4.01 A farkas órája (The Hours of the Wolf)
4.02 Hová tűnt Mr. Garibaldi? (Whatever
Happened to Mr. Garibaldi?)
4.03 Seregszemle (The Summoning)
4.04 Az istenek ösvényén (Falling Toward
Apotheosis)
4.05 Hosszú éjszaka (The Long Night)
4.06 Tűzvonalban (Into the Fire)
4.07 Felismerések (Epiphanies)
4.08 Kiforgatott szavak (The Illusion of Truth)
4.09 Vezeklés (Atonement)
4.10 A Mars-futam (Racing Mars)
4.11 Kommunikációs csatornák (Lines of
Communication)
4.12 Ütköző érdekek (Conflicts of Interest)
4.13 Pletykák, alkuk, hazugságok (Rumours,
Bargains and Lies)
4.14 Válságos pillanatok (Moments of
Transition)
4.15 Nincs kegyelem, nincs visszaút (No
Surrender, No Retreat)
4.16 A próbatétel (The Exercise of Vital
Powers)
4.17 Az ellenség arca (The Face of the
Enemy)
4.18 A vallatás (Intersections in Real Time)
4.19 A szöktetés (Between the Darkness and
Light)
4.20 Végjáték (End Game)
4.21 Az új szövetség (Rising Star)
4.22 Örökség az utókornak (Deconstruction of
Falling Stars)
Ötödik szezon
5.01 A merénylő (No Compromises)
5.02 Egy sorsdöntő éjszaka (The Very Long
Night of Londo Mollari)
5.03 Az állatok példaképe (The Paragon of
Animals)
5.04 Hétköznapi hősök (A View from the
Gallery)
5.05 Terror a Babylon 5-ön (Learning Curve)
5.06 A kapitány titka (Strange Relations)
5.07 A lélek titkai (Secrets of the Soul)
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5.08 A holtak napja (Day of the Dead)
5.09 A vakok királysága (In the Kingdom of
the Blind)
5.10 A telepaták tragédiája (A Tragedy of
Telepaths)
5.11 A főnix feltámadása (Phoenix Rising)
5.12 Drazi földön (The Ragged Edge)
5.13 A hadtest az anyánk, a hadtest az apánk
(The Corps is Mother, the Corps is Father)
5.14 Meditáció a túlvilágról (Meditations on
the Abyss)
5.15 A sötétség leple alatt (Darkness
Ascending)
5.16 Hadiállapot (And all My Dreams, Torn
Asunder)
5.17 A drazik titka (Movements of Fire and
Shadow)
5.18 A kentaurik bukása (The Fall of Centauri
Prime)
5.19 Minden ami összeköt (The Wheel of
Fire)
5.20 A távozók dala (Objects in Motion)
5.21 A kehely (Objects at Rest)
5.22 Az utolsó nap (Sleeping in Light)
Crusade
1.01 Háborús övezet (War Zone)
1.02 Hosszú az út... (The Long Road)
1.03 Az örökkévalóság kútja (The Well of
Forever)
1.04 A bánat ösvénye (The Path of Sorrows)
1.05 A lélek útvesztői (Patterns of the Soul)
1.06 Pallosjog (uling From the Tomb)
1.07 Játékszabályok (The Rules of the Game)
1.08 Nem a ruha teszi (Appearances and
Other Deceits)
1.09 Menekülés az éjből (Racing the Night)
1.10 A háború emléke (The Memory of War)
1.11 A Föld érdekében (The Needs of Earth)
1.12 Látogatók (Visitors Form Down the
Street)
1.13 Minden éjjel az otthonról álmodom (Each
Night I Dream of Home)
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Sziasztok!
Hosszú idő után ismét megjelenik a
Valen feljegyzései, és reméljük, hogy
mostantól tartani tudjuk magunkat a 3
havonta való megjelenéshez. Köszönhetően mindazoknak, akik nélkül nem
jöhetett volna létre: Somogyi Gábornak,
fordítóinknak és íróinknak.
A második szám elsősorban a
Babylon 5 sorozat befejezése alkalmából
a szereplők visszaemlékezéseivel foglalkozik, és a következő számokban is
folytatjuk ennek bemutatását. Sokminden történt 5 év alatt a sorozatban,
és a való életben is a szereplőkkel, és ezeken az oldalakon részesei lehettek Ti is
történetüknek. Könyvismertetőket is olvashattok majd minden számban, és a
B5LR-rel kapcsolatos cikkeket is leközöljük sorjában.
Mivel ez az újság a Ti szórakoztatásotok céljából készül, arra kérünk titeket, hogy írjatok nekünk (a klub elérhetőségeire), miről szeretnétek még olvasni
a következő számokban.
Jó olvasgatást kívánva a szerkesztőség nevében:
Barna Andrea (Delenn)

Kiadó: Magyar Babylon 5 Klub E-mail: TÖRÖLVE
Főszerkesztők: Barna Andrea (Delenn) és Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő, grafika:
Somogyi Gábor Lektor: Barna Andrea (Delenn) Korrektorok: Matusik Tamás
(BartSimps), Gábor Krisztián (Chris), Kővágó Angéla (Dana) Írók és fordítók: Peres
Levente (Sheridan), Varga Zoltán (mrZool), Koszper Gábor Szabolcs (Algi), Angyalné Kovács Anikó (Nea), Tóth László (NocadLee), Barna Andrea (Delenn), Keresztes Ildikó
(IldikoCK), Nagy László (Neroon)
Források: The Official Babylon 5 Monthly Magazine; Goldkanal
A Valen feljegyzései a Magyar Babylon 5 Klub klubmagazinjaként jelenik meg három havonta. Azok a
cikkek, amelyeket nem a szerkesztőség írt, nem feltétlenül a szerkesztőség véleményét tükrözik.
Babylon 5, B5LR, Crusade nevek és minden kapcsolódó tartalom Joe Michael Straczynski és a Time
Warner Entertainment Co. tulajdona.
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Valen
A Magyar Babylon 5 Klub kiadványa
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Első szezon
1.01 Harckészültség (Midnight on the Firing
Line)
1.02 A lélekvadász (Soul Hunter)
1.03 Bíbor akták (Born to the Purple)
1.04 A fertőzés (Infection)
1.05 Az álomparlament (Parliament of
Dreams)
1.06 Agyháború (Mind War)
1.07 Elszabadult indulatok (The War Prayer)
1.08 A múlt kísértetei (And the Sky Full of
Stars)
1.09 Halálhozó (Deathwalker)
1.10 Hívők (Believers)
1.11 Túlélők (Survivors)
1.12 Bármi áron (By Any Means Necessary)
1.13 Baljós előjelek (Signs and Portents)
1.14 A vér szorítója (TKO)
1.15 Grál (Grail)
1.16 Fürkésző szemek (Eyes)
1.17 A harcos hagyatéka (Legacies)
1.18 Az ismeretlen hang 1. Rész (A Voice in
the Wilderness I.)
1.19 Az ismeretlen hang 2. Rész (A Voice in
the Wilderness II.)
1.20 Az idő keresztútján (Babylon Squared)
1.21 Gyógyító erő (The Quality of Mercy)
1.22 A gubó (Chrysalis)
Második szezon
2.01 Az új parancsnok (Points of Departure)
2.02 Felfedezések (Revelations)
2.03 Az árnyak geometriája (The Geometry
of Shadows)
2.04 Egy távoli csillag (A Distant Star)
2.05 Végtelen sötétség (The Long Dark)
2.06 Pókháló (Spider in the Web)
2.07 Rokonlelkek (Soul Mates)
2.08 Agyfürkészők (A Race Through Dark
Places)
2.09 Árnyékharcosok (The Coming of
Shadows)
2.10 Apa és fia (GROPOs)
2.11 Egyedül az éjszakában (All Alone in
the Night)
2.12 Áldozatok (Acts of Sacrifice)
2.13 A vadász és a vad (Hunter, Pray)

2.14 Mindent a becsületért (There All the
Honor Lies)
2.15 Egyenes adásban (And Now For a
Word)
2.16 Kettős párbaj (Knives)
2.17 Fenyegető árnyak (In the Shadow of
Z'ha'dum)
2.18 Ősi legenda (Confessions and
Lamentations)
2.19 Megosztott hűség (Divided Loyalties)
2.20 Alkonyati ütközet (The Long, Twilight
Struggle)
2.21 Az inkvizítor eljövetele (Comes The
Inquisitor)
2.22 Amikor leszáll az éj (The Fall of Night)
Harmadik szezon
3.01 Az új űrhajó (Matters of Honor)
3.02 Egy fanatikus őrült (Convictions)
3.03 Küzdelmes hétköznapok (A Day in the
Strife)
3.04 A fekete rózsás gyilkos (Passing
trough Getesemane)
3.05 A hatalom hangja (Voices of Authority)
3.06 Ördögi por (Dust to Dust)
3.07 A parazita (Exogenesis)
3.08 Üzenet a földről (Messages From
Earth)
3.09 Ahonnan nincs visszaút (Point of No
Return)
3.10 Az ütközet (Severed Dreams)
3.11 A minbarik rituáléja (Ceremonies of
Light & Dark)
3.12 Vir üzelmei (Sic Transit Vir)
3.13 Egy elkésett avaloni utazó (A Late
Delivery from Avalon)
3.14 Fájdalmak hajója (Ship of Tears)
3.15 Kosh halála (Interludes and
Examinations)
3.16 Végtelen háború 1. Rész (War Without
End I.)
3.17 Végtelen háború 2. Rész (War Without
End II.)
3.18 Vándorlások (Walkabout)
3.19 Az elveszett szektor (Grey 17 Is
Missing)
3.20 Nincs menedék (And The Rock Cried
Out, No Hiding Place)
3.21 Árnyak tánca (Shadow Dancing)
3.22 Z'ha'dum (Z'ha'dum)
Negyedik szezon
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a kezét a csuklójáról ?"
Midnight on the Firing Line
… mert mindig vidám a világnézete
Franklin: Ön pesszimista.
Ivanova: Orosz vagyok. Értek hozzá.
Soul Hunter
… mert abszolút nem egoista és mindenkivel nagyon kedves
"Az úton visszafelé, szeretném, ha
megtanulná a Babylon 5 mantrát:
'Ivanovának mindig igaza van. Hallgatni
fogok Ivanovára. Megfogadom Ivanova
tanácsait. Ivanova az Isten.' És ha még
egyszer ez előfordul, Ivanova személyesen tépi ki a tüdejét !"
Voice in the Wilderness, Part One
… mert olyan friss reggelente
Ivanova: Miért van minden reggel
olyan íz a számban, mint egy régi szőnyegnek ?
Computer: Ismeretlen. Ellenőrizze az
orvosi file-okat.
Signs and Portents
És akkor is szeretjük, ha azt mondja
rólunk…
"A tesztoszteron-mérgezés legsúlyosabb esete, amit valaha is láttam."
Voice in the Wilderness, Part Two
És várjuk azt a napot, amikor majd
felhív magához…
"Boom — shakalakalaka — boom —
shakalakalaka !"
Acts of Sacrifice
És végül szeretném kijelenti, hogy a
legnagyobb baromságok egyike, hogy
Sheridant választották Elnöknek!!
Sheridan egy hülye! Időnként hangokat
hall a fejében! Hát tényleg egy olyan embert akarnak vezetőnek választani, aki
leugrik két mérföld mély szakadékokba
ejtőernyő nélkül??!! IVANOVÁT ELNÖKNEK !!!!

írta: Tóth László
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John & Delenn Fun
Az első tíz dolog, amit Delenn sosem
mondana Sheridannek:
10. Kérlek, egy kicsit balra!
9. A templomban két ciklust töltöttünk
az összes erogén zónánk felfedezésével.
8. Ma te fogsz főzni.
7. Sinclair több volt, mint barát.
6. A kabinjának a beléptető kódját.
(Ezért nem kárhoztatom.)
5. Miért nem próbálsz meg “Helyesen
lélegezni”?
4. A hármas egy nagyon érdekes szám.
3. Hogy “legyen valahol máshol”. :-)
2. Hat! Hú! Hat! Hú!
És a legeslegelső dolog, amit sosem mondana Delenn Sheridannek:
1. John, szőkére festetem a hajam!
Delenn és John a pszichológusnál Első Tíz Téma:
10. John: Delenn-nek problémája van
ezzel az egész “vízszintes dologgal” és a
halál csábításával.
9. Delenn: Mikor John elveszti az eszméletét, olyan hangokat ad ki, amitől megalszik a spoo.
8. John: Delenn elvette a Fekete Csillag
darabkámat.
7. Delenn: Egy nőnek kell, hogy legyen
NÉHÁNY titka!
6. John: Tényleg a világ vége lenne jobb
kézzel enni a flarnt?
5. Delenn: Tényleg próbáltam Lenniert
lebeszélni a pózolásról, de tudod, mennyire szereti a rituálékat.
4. John: Delenn “Motor Seggűnek” nevezett. (butt… butt… Motorboat)
3. Delenn: Ez az ember nem hajlandó
megváltoztatni a belépő kódját. Hadd
meséljek arról az időről, mikor…
2. John: Bárcsak végre eldöntené, hogyan
viseli a haját és úgy hagyná!
És az elsőszámú téma a pszichológusnál:
1. Delenn: Tényleg fel kell adnom azt,
hogy én vagyok, azért, aki lesz?
Fordította: Koszper Gábor Szabolcs

Az amerikai Sci-fi Channel egy
sajtótájékoztatón 2001. március 20-án
bejelentette, hogy J. Michael Straczynski
éppen egy kétórás filmen dolgozik,
amelyből akár bevezetőfilm is lehet egy
új sorozat számára. A fő cím: Babylon 5:
The Legend of the Rangers — Babylon 5:
Az Őrszemek Legendája. A film címe
pedig: To Live and Die in Starlight —
Csillagfényben élni és halni. A projektet
sokáig titokban tartották, a forgatókönyvet már korábban elfogadták és
ekkorra már megtörténtek az előkészületek is. A forgatást május 14-én a
kanadai Vancouver-ben kezdték meg, és
június 6-án fejezték be. A bemutatóra
várhatóan 2002. január 19-én kerül sor.
A film az őrszemekről (rangers) szól, akik
a B5 sorozat utolsó előtti epizódja után
(A kehely—Objects at Rest) 2,5-3 évvel,
tehát 2265 végén, megpróbálják az árnyak által elpusztított világokat újra
felépíteni és rendet teremteni a galaxisban. A film fő témája az őrszemek misztikus világa, filozófiája, és a minbarikról is
megtudhatunk új információkat. Míg a
Babylon 5 karakterorientált volt, addig
ez a film, amelyből talán sorozat is
készülhet, inkább akció/kaland orientált
lesz, és a Babylon 5-ös szereplők közül
Andreas Katsulas (G'Kar) is jelen lesz.

Akár még a Sci-fi Channel új sorozatának bevezető filmje is lehet, ha a B5
nézettsége továbbra is pozitív marad.
Történet
A „Rangers” a Minbaron kezdődik.
David Martel egy Őrszem kapitány, akit
"csatából való menekülés" miatt kritizálnak (amikor a hajója ronccsá vált).
Nem sokkal ez után megjelenik egy
hatalmas hajó, a Valen, amelynek David
lett volna a parancsnoka. A kapitány
kisebbfajta lefokozása után egy 20 éves
kísértet roncshajót bíznak rá. A Liandranak van egy sötét titka: ez a hajó pár
hete eltűnt, majd hirtelen megjelent
(egyes találgatások szerint [B5 rajongók]
részt vett az 1000 évvel ezelőtti árnyháborúban—Delenn)... egyesek úgy
tartják, elátkozott, mert az előző legénységet holtan találták a fedélzetén,
miután az ismét megjelent; senki sem
tudja mi történt. Ők azonban nem
ijednek meg ettől, és átveszik a parancsnokságot a hajó felett.
A hajó új legénysége régi barátokból
és új ismerősökből áll. Köztük van egy
májer narn nő, aki a gépész, egy hetyke
ázsiai navigátor, és egy ember nő,
fegyver specialista a Marsról, aki kiugrik
egy csövön az űrbe, ahol lebegve lézer-

3

Valen feljegyzései #2

lövéseket osztogat rúgásaival és ütéseivel. Elmennek egy küldetésre a „Szövetség nagyköveteit” kísérve egy titkos
helyszínre. Mint később kiderül, egy
régészeti ásatáshoz indultak el, mely egy
városban van, a bolygó belsejében. Itt
van egy vészjósló épület. G'Kar mondja
mindezt el Martelnek. Ez a „piramis” egy
kapu egy másik „dimenzióba”, ahol egy
„A Kéz” nevű faj lakik. Később egy
karakter elmondja, hogy ezt a fajt több
milliárd éve üldözték el, mivel olyan
hatalmas, hogy az Árnyak hozzájuk
képest „rovarok”...
A készítők
A film a Legendary Films Inc.
gondozásában készül, a Sci-fi Channel
jóvoltából. Producerek: JMS (Babylon 5
sorozat alkotója, írója és producere) és
Douglas Netter. A film zeneszerzője
Chistopher Franke (a Babylon 5 c.
sorozat és az In the Beginning, Thirdspace, és a River of Souls c. B5 filmek
zenéinek szerzője) lesz. Rendező: Michael
Vejar. Mike a B5 és Star Trek veterán
neve nem ismeretlen számunkra, több
epizódot is rendezett már: „The
Geometry of Shadows”, „Messages from
Earth”. Két B5 filmet is: „In The
Beginning”, „A Call to Arms”. 4 Crusade
epizódot is rendezett. Egyéb sorozatok:
Star Trek, The X-Files, Lois and Clark,
Quantum Leap. Az Emmy díjra jelölt
Gajdecki Visual Effects (Total Recall
2070—Emlékmás 2070 c. sorozat) készíti
a számítógépes grafikákat és egyéb
effekteket. A Toronto-Vancouver bázisú
cég gondoskodik a következőkről: teljes
effects supervision, motion-control
camera package, model shop és Silicon
Graphics workstation-ok a kompozíciók
és animációkhoz. Gajdecki Emmy jelölésekkel és Gemini Award jelöléssel büszkélkedhet a Stargate SG-1— Csillagkapu
SG-1 c. sorozatért. A cég megnyerte a
Gemini Award-ot a The Arrow minisorozattal és a TekWar c. tévésorozattal.
Kb. 150 film/sorozat készítésében vettek
részt, többek között a The Outer
Limits—Végtelen határok c. sorozatban
is.
Szereplők
David Martel / Dylan Neal
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A
főszereplő
David Martel egy
ember őrszem, az
Enfalli nevű hajó
parancs-noka.
Szülei meg-haltak,
amikor ő 12 éves
volt.
Különös
érdeklődést mutatott a legendák és
mitológia iránt, így
a Csillagközi Szöv e tsé g
ő rs ze mtoborzására azonnal
jelentkezett.
Dylan Neal 31 éves kanadai szí-nész.
Tévés szerep-lései között szerepelnek
epizódszerepek a JAG—Becsületbeli
ügyek és a Power kapitány és a Jövő
Katonái c. soro-zatokban (az ifjú J.P.). A
Dawson és a haverokban Doug Wittert
játszotta.
Dulann/Alex
Zahara
Dulann egy minbari, aki 3 éve
David barátja.
Alex Zahara neve
nem ismeretlen a
sci-fi sorozatok kedvelői számára. A
Csillagkapu
több
epizódjában is feltűnt, és Gene Roddenberry új soroza-tában, az Andromédában is szerepelt.
Sarah Cantrell/
Myriam Sirois
Sarah Cantrell,
of Mars Dome One,
fegyver specialista.
Myriam Sirois
[néha
Miriam
Siroisként írják] (26
éves) eddig leginkább szinkronmunkákat végzett: (anime) Ranma, Please
Save My Earth,
Fatal Fury: The Motion Picture. Nem
szinkron munkája: Stacey a Daughtersban. Levélcím:Myriam Sirois, c/o Viz
Video P.O. Box 77010 San Francisco, CA
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Ivanova, a CSÚCS,
avagy miért szerelmes MINDENKI (férfi
és nő egyaránt) Ivanovába?
Aki a Babylon 5-t nézi, mindenki tudja, hogy a műsor főszereplője Susan (óh,
még a neve is szép…) Ivanova (habár, így
már kicsit férfias). Gondolom, mindenki
előtt teljesen, 100%-osan nyilvánvaló,
hogy a többiek csak azért vannak ott,
hogy ő, sőt Ő ott legyen. Mások csupán
mellékszerepeket játszanak őmellette.
Minden hülye kapitányt leváltanak, meghal, meg ilyesmi, szegény Ivanova meg
takaríthatja fel a szemetet, ami utánuk
marad. Mások drogoznak, csajoznak, szerencsejátékoznak, háborúznak, de Ő… Ő
mindig ott marad és követendő példát
mutat nekünk, szerény halandóknak,
akik imádjuk Őt. Ő egy szent, talán Ő
már nem is ember, Ő egy Isten, akivel
még Lorien is nagy tisztelettel beszél. De
hiába beszél neki, semmi esélye nem lehet, mert Ő már a Miénk. Pont úgy nincs
semmi esélye, mint annak a kis szőke
vakarcsnak, annak a Talia Wintersnek,
aki megpróbálta elcsábítani Őt, de szerencsére Ő nem hagyta magát mindenféle apró bűvésztrükkel elkábítani (még
hogy gondolatolvasás, még hogy telepátia, hah !). És micsoda rossz dumával:
hogy ki kellett költöznie a lakosztályából… hát mit képzel ez a liba !!! Ott volt
még Corwin hadnagy - őt mindaddig sikerülni fog távol tartani, amíg el tudjuk
intézni, hogy túl sok kávét kapjon reggelente… Marcus Cole-lal kapcsolatban
pedig már intézkedtünk… De eltértünk a
témától, Rajongásunk Tárgyától. Ez a
cikk arról szól, hogy miért szeretjük
Ivanovát, amellett, hogy egészséges a
fogsora, szép a hálóinge (bárcsak abban
járna a vezérlőben is), és csodálatosan
reszelős hangja van !
Tehát, azért szeretjük Ivanovát…
…
mert
tudja
kicsoda
"Ki vagyok én ? Susan Ivanova vagyok,
parancsnok, Andrei és Sophie Ivanov

lánya. A bosszú jobb keze, a csizma, ami
rugdosni fogja a sajnálatos seggüket viszszaúton a Földre. A halál inkarnációja
vagyok, és az utolsó élő dolog, amit valaha is látni fognak. Isten küldött."
Between the Darkness and the Light
… mert beszél nyelveket
Ivanova: Csatlakoznak hozzánk a
harcban az Árnyak ellen ?
Elsők: Zog.
Ivanova: Ez mit jelentsen ? Zog ? Zog
igen ? Zog nem ?
Voices of Authority
… mert inspirál másokat
Marcus : A fejemre húzok egy vödröt,
és elkezdek utánozni egy ősi vorlon istent, Boojit.
Ivanova (támad egy ötlete): Ez az !
Marcus: Hozom a vödröt.
Voices of Authority
…mert együttérző és empatikus
"Mi folyik itt ? Úgy néznek, mintha
egy Pak'ma'ra megette volna a macskájukat."
The Face of the Enemy
… mert néz más sci-fi sorozatokat is
"Sok szerencsét, kapitány - hamarosan eljut oda, ahol mindenki járt azelőtt."
(Sheridant próbálja elcsábítani egy
Nightwatch-os csajszi)
Voices of Authority
… mert sok bölcs tanáccsal tud szolgálni és szereti az embereket
"Bízz Ivanovában, bízz önmagadban;
mindenki más - nyírd ki őket."
No Surrender, No Retreat
… mert kérés nélkül is mindig kölcsön adja a cuccait
"Mr Garibaldi, az én helyemen ül, az
én felszerelésemet használja. Ennek oka
is van, vagy csak lépjek oda, és tépjem le
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gyártották le a földi polgárháború alatt.
Nem sokkal korábban történt meg az
Akdor bolygó inváziója Franklin tábornok vezetésével, amelynek során a Nova
osztályú hajók óriási veszteségeket szenvedtek — szükségessé vált tehát egy
olyan gép kifejlesztése, mely alkalmasabb ilyen feladatokra. A cél az volt, hogy
egy olyan hajót fejlesszenek ki, melynek
segítségével nagyobb veszteségek nélkül
lehetővé válik egy bolygó elfoglalása, és
amelyik tűzerőben felveszi a versenyt
egy minbari csatacirkálóval is.
A Warlock rengeteg elemét nem földi
tudósok találták fel, hanem idegen hatalmaktól származnak — technológiát szereztek például a Dilgar elleni háború során, de loptak információkat a
centauriktól is. Ennek köszönhető, hogy
a Warlock az első olyan földi űrhajó,
amelynek nincsen szüksége forgórészre a
gravitáció előállításához. De nem ez az
egyetlen újítás a Warlockon — az ellenfelek számára sokkal kellemetlenebb a
fegyverzet és a páncélzat, amit felraktak
rá. Erre a hajóra került a földiek első
fúziós lézerágyúja. Ezt részben a
narnoktól a földi-minbari háború alatt
vásárolt fegyverekből fejlesztették. Így a
fegyverzet hatékonysága egyenértékű
egy minbari csatacirkáló fegyverzetével.
A másik újítás az a páncélzat volt — melyet az árnyaktól kaptak, az árny biopáncélzat, amely megsokszorozta a hajó
hatékonyságát.
Úgy tűnt, minden készen áll a flotta
felfejlesztésére, hiszen minden a helyére
került — ám mégsem állhatott szolgálatba a hajó, mivel komoly problémát jelentett a John Sheridan kapitány által vezetett polgárháború. Egyre többen és többen álltak át a lázadók oldalára, egyre
nagyobb problémát okozva ezzel Clark
elnöknek. Sürgősen szükség volt új hajókra, ezért a Warlock-projectet egy időre
szüne-teltették, a fejlesztett fegyverzet és
páncélzat javarészét a Shadow-Omega X
hajókra szerelték át, mivel azt gyorsabban
lehetett mozgósítani akkoriban. Ezek nagy
részét Susan Ivanova parancsnok megsem-
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94107
Malcolm Bridges/
Dean Marshall
Malcolm
Bridges
titkosügynök.
Dean Marshall vendégszerepelt a Poltergeist: Az örökség c.
sorozatban.

misítette, bár gyanúnk szerint még mindig
vannak belőle megmaradt példányok.
Amikor Sheridan flottája a végső csapás előtt megbénította a földi flottát, akkor
megbénultak azok a hajóüzemek is, ahol a
Warlockot fejlesztették — és ekkor csaptak
le az árnyak ügynökei, visszavéve ezzel a
biopáncélzat technológiáját. Így megakadályozták, hogy az információ a többi faj kezébe is eljusson. Így most már egyetlen
Warlock sem rendelkezik ezzel a különleges páncélzattal, de az egyéb fejlesztések
(fegyverzet, mesterséges gravitáció) még
így is a galaxis legütőképesebb hajói közé
emelik. Sőt, a gravitációs rendszereket
még fejlesztették is, miután a Csillagközi
Szövetséghez csatlakoztak — megkapták
ugyanis a minbari technológiát is.
Mára már több mint 50 ilyen romboló járja a világűrt, bár sok megsemmisült a Föld elleni drakh támadás viszszaverése során, de ezekben a rombolókban már nem maradt semmi sem
az „elsők” technológiájából.
Forrás: Avalon.SciFi.hu
Következő számainkban megismerkedhettek a novellákkal és a projekt tagjaival is!;)

Kitaro Sasaki/
Warren Takeuchi
Kitaro Sasaki tevékenységi
köre:
kommunikáció
és
fordítás. (A karakter
a nevét a híres japán
zenészről kapta többek között.)
Warren Takeuchi
vendégszerepelt
a
Csillagkapu,
Dark
Angel és a The Sentinel (Az őrszem) c.
sorozatokban.
Firell / Enid Raye Adams
Firell minbari gyógyító.
Enid Raye Adams számtalan
sorozatban vendégszerepelt, többek
között: Végtelen Határok és az X-Akták.
Tefeek/
David Storch
Tafeek, minbari, tevékenységiköre:
politika és kapcsolatfelvétel.
David Storch kevés filmben és sorozatban szerepelt (A
sejt).

tévében, egyetemre járt, néhány kisebb
szerepet vállalt csak színházban, illetve
szerepelt az Andromédában.
Tirk / Gus Lynch
Tirk egy drazi őrszemtanonc.
Gus Lynch, róla sincs eddig információ.
Kafta miniszter/
MacKenzie Gray
Kafta miniszter egy
eddig sosem látott idegen
lény.
M a ck e n zie
Gray
talán a legelismertebb
színész a szereplőgárdában. Számtalan sorozatban játszott, ezek közül
néhány:
Andromeda,
Végtelen Határok, Due South—Fraser és
a farkas. Főszerepet játszott a The
Cellar—A sejt című filmben.
További szereplők:
Tannier—Todd Sandomirsky
Gregg kapitány. A SciFi.com Legyen
a Te neved egy kapitány neve!
Nyertesének (Bart Gregg Moses Lakeből, Washington) nevét viseli.
Minbari crewman — Simon Egan
Sindell — Bernard Cuffling
Vendégszereplő:
G'Kar — Andreas Katsulas

Fordították: Barna Andrea és
Koszper Gábor Szabolcs
Bővebb infó: http://b5lr.scifi.hu

Na'Feel / Jennie
Rebecca Hogan
Na'Feel egy narn
őrszemtanonc.
Jennie
Rebecca
H o g a n - r ó l
semmilyen információ nem található a neten. Valószínűleg nem szerepelt
még
a
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A Rangers sötét B5 világa
Interjú JMS-sel
J. Michael Straczynski, a SF csatorna
elkövetkező eredeti Babylon 5 TVfilmjének, a The Legend of the Rangers:
To Live and Die in Starlight alkotója, azt
nyilatkozta a Science Fiction Weeklynek, hogy a történet a sagát sötétebb területekre fogja vinni. „Egy sötétebb, komolyabb kinézetet akarok”, mondta
Straczynski egy interjújában.
Egy ötéves sztorival és egy olyan intrikus történet, mely előbukkant, inkább
szezonhosszúságú minisorozatok voltak,
mint egy egész J. Michael Straczynski
Babylon 5-jébe, mely seregnyi rajongót
szerzett világszerte, mindazokat, akiket
meggyőzött a története 1998-ban a TNTn. A sorozatot négy B5 TV-film követte és
egy rövid életű feldolgozás, a Crusade;
végül alko-tói ellentmondások miatt a
TNT kábel-hálózattal megszűnt a B5
kapcsolata. Most Straczysnki elhozza a
képzeletét az SF csatornára a már nagyon várt Babylon 5: The Legend of the
Rangers: To Live and Die in Starlightot.

6

Andreas Katsulas, aki G'Kart játszotta a Babylon 5-ben vezeti az egyébként
elég ismeretlen szereposztást (Dylan
Neal, Alex Zahara, Miriam Sirois, Dean
Marshall, Warren Takeuchi és EnidRaye Adams). A filmet nyár elején forgatták Vancouverben, brit Columbiában.
A forgatáson elég sokáig tartott
Straczynskinek, hogy elmagyarázza a
The Legend of the Rangerst.
Mi az eredete a történetnek, mely a
Legends alapját szolgáltatja? Talán már
évek
óta
gondolkozik
rajta?
Straczynski: Hát, már a hármas szezon
óta a Babylon 5 univerzum része volt a
Rangers. Mindig is fantasztikusnak találtam őket, és a rajongóknak is elég sokáig tetszett. És a Csillagközi Szövetség
alapítása is elég drámai volt a sorozatban. A legközelebbi hasonlat [számukra]
Artúr király és a lovagjai, mert ez az
e gé s z
b i ro d a lo mé p ít é s r ő l
szól.
(Megjegyzés: A Gyűrűk urában
Gandalfnak dolgoztak emberek és
féltündék, őket hívták rangereknek. Sötét ruhájuk volt és a bal mellükön egy
bross jelezte kilétüket. -Algi) Történetek
sokasága. A lényeg a Rangersben, hogy
mindenhová elmennek, és ezáltal az
egész B5 univerzum nyitott könyv számukra, és ez határozottan látszani is fog
[a történetekben].
—Hova fér el ez a film a B5 történelmében?
Straczynski: Körülbelül két és fél,
három évvel van az "Objects at Rest"
után, a 2265. évben.
—A Rangerek hajójának a spártai
kinézete a Legends-nek a keményebb
történeteit reflektálja a Babylon 5 univerzumához képest?
Straczynski: Az a szabály, hogy nem
feltétlen fogunk sok időt tölteni ott [a
hajón]. De addig, amíg ott vagyunk, azt
akartuk, hogy határozottan ne a hagyományos, SF TV-sorozatos kinézete legyen. Inkább mint egy kiképzőhajó. Még
az ajtók is kicsik. Igazából a képzőművészeti osztály (Akiktől a filmgyártók vásárolják a díszletet, jelmezt stb. —Algi),
csak hogy kitoljon velem, az ajtókat fél

2002. január

Valen feljegyzései #2

Avalon
…Légy részese a legendának
Az Avalon név egy, a Babylon 5 világában megszületett hajót takar. Ez egy
Warlock Beta osztályú cirkáló, amelyet
2266-ban épített meg a Föld Erő. Kalandjai a Crusade című soro-zattal egyidőben
indulnak, legény-ségének azonban más
feladatai vannak, mint az Excaliburnak:
nem a Földet veszélyeztető vírus ellenszerét keresi. Erre a hajóra várjuk az
általatok kitalált karaktereket, szereplőket, hiszen egyetlen hajó sem működőképes legénység nélkül — szükség van Rátok is. Novellasorozatot írunk a hajóról,
filmet szeretnénk forgatni a kalandjairól. A történet alapjait már kidolgoztuk, de szükség van a Ti történeteitekre, ötleteitekre is, amit be tudunk
majd illeszteni. Kellenek olyan karakterek, akiket szívesen szerepel-tetnétek a
novellákban, és akit akár kamera előtt is
eljátszanátok. Az Avalon a Csillagközi
Szövetség (Interstellar Alliance) hajója,
tehát bármilyen fajból, bármelyik bolygóról érkezhet rá legénységi tag. Négy századnyi különböző típusú vadászgép várja
pilótáit a vadászdokkokban és csatlakozott hozzánk egy Fehér Csillag is, hogy
küldetésünk teljesítését segítse. Karakter- és sztoriötleteket erre a címre várunk: avalon@scifi.hu
IRC csatornánk : #ias_avalon
Honlapunk: http://avalon.scifi.hu

IAS Avalon hajóleírás
AVB-218105 melléklet:
Avalon felszerelése

Az

IAS

Típus: Warlock Beta osztályú cirkáló
Hossz: 1998,1 méter
Tömeg: 67,1 millió metrikus tonna

Személyzet: 900 fő
Katonák: 2000 fő
Vadászgépek: 24 Starfury, 12
Thunderbolt
osztályú
földi,
9 Nial osztályú minbari vadász
Erőforrás: 4 továbbfejlesztett fúziós
reaktor, 1 kísérleti kvantum gravimetrikus reaktor (minbari technológia)
Hajtóművek: 4 fejlesztett Titan
Engines LTD. Z-106 ion/részecske hajtómű, minbari gravitációs hajtóműrendszerrel kombinálva, természetesen
saját ugróhajtóművel rendelkezik
Fegyverzet: 2 nehéz részecskeágyú
12 nagy rakétasiló
16 kis rakétasiló
8 nehéz impulzuságyú torony
4 nehéz elektromágneses sínágyú torony
4 közepes impulzuságyú torony
9 könnyű impulzuságyú torony
12 rövid hatótávolságú plazmafegyver (PP) torony
Védelmi rendszer: Aktív védelmi
mechanizmus: különböző kis kaliberű
energia és lövedékes légvédelmi állások
Páncélzat: 3-4 méter vastag páncél
(titánötvözetet) 22 db. Mk. III-as védelmi
rács projektor (védelmi rendszer, mely a
burkolat felületén helyezkedik el), szendvicsszerkezetű teknőspáncél (újfajta védelmet nyújt)
A Warlock osztályú rombolókról először a negyedik szezon végén (2261.)
hallhattunk a sorozatban, amikor Susan
Ivanova kérte az áthelyezését egy ilyen
rombolóra. A Warlockok a Föld Erő legütőképesebb űrhajói, náluk csak a Csillagközi Szövetség Excalibur csatahajója
képes nagyobb erőt felvonultatni.
A terveket még Clark elnök idejében készítették el, és az első darabokat is akkor
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”Amikor ezt a helyet építették, azt hiszem, az irónia volt az elsődleges építőanyag.”
Franklin a Babylon 5-ről
Objects in Motion
”Ha harminc évvel fiatalabb lennék, és
maga egy kicsit rosszul látna az egyik
szemére, milyen csodálatos életünk lehetett volna együtt.”
Egy középkorú ügyfél Lyta Alexandernek
Thirdspace
”Ezek vagy drakh-ok, vagy a legkülönösebb pizzakihordók, akiket valaha is láttam.”
A (minden bizonnyal éhes) Anderson
kapitány
A Call To Arms
”Semmi értelme egy titkos csoporthoz
tartozni, ha mindenkinek elmeséled.”
Dureena, a Gondolkodó
A Call To Arms
Meglepő

gondolatmenetek

Tu'Pari: G'Kar nagykövet?
G'Kar: Ez itt G'Kar nagykövet lakosztálya. Ez itt G'Kar nagykövet asztala.
Ez itt G'Kar nagykövet vacsorája. Milyen
következtetést von le ebből?
The Parliament of Dreams
”Ha én egy fékező rakéta volnék, vajon
melyik kapcsoló volnék?”
Londo, a "tapasztalt" pilóta, miközben a műszerfalat bámulja
The Voice in the Wilderness, Part 2
”Eddig csak egyszer láttam ekkora politikai naivitást, Lord Jarno a Centaurum
előtti egyik beszédében. Amikor befejezte, javasoltuk a sterilizálását az evolúció
legjobb érdekében, de aztán eszünkbe
jutott, hogy a felesége Lady Jarno, így
aztán nem volt erre szükség.”
Londo elégedetlen Vir jelentésével
Dust to Dust
”Nem szeretem a bogarakat. Nem
szeretem a kicsi barna dolgokat nyolc
lábbal. Semmit sem szeretek nyolc lábbal… kivéve talán a vinziniket, mert po-
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csékul kártyáznak. Az összetett szemek,
gondolom.”
Londo elégedetlen a rovarirtással
Sic Transit Vir
”Legalább egy tucat hajó jelentette, hogy
látott valami istenségszerűt a 87-es szektorban, és mivel sem maga, sem én nem
jártunk arra, csakis egy Első lehetett.”
Egy szerény Marcus, Ivanovának
The Summoning
Londo: Ez olyan, mintha halálra csipkedne egy … hogy hívják azt a földi állatot - tollak, hosszú csőr, hártyás láb, azt
mondja: „háp-háp”?
Vir: Macska.
Londo: Mintha halálra csipkedne egy
macska.
Londo a diplomáciáról
Chrysalis
G'Kar: Akar elnök lenni?
Sheridan: Akarok.
G'Kar: Tegye a kezét a könyvre, és
mondja: "Akarok."
Sheridan: Akarok.
G'Kar: Remek. Ez megvolt. Együnk!
G'Kar elnökké választási ceremóniája
No Compromises
Sinclair: Jó reggelt, parancsnok. Csak
nincs valami problémája az alvással?
Ivanova: Nem az alvás a probléma. Felébredni: az a probléma. Mindig nehezen
kelek fel, ha sötét van odakinn.
Sinclair: De az űrben mindig sötét van.
Ivanova: Nekem mondja?
Ivanova, a kipihent
Signs and Portents
És végül egy érdekes főcím Garibaldi
újságjából: ”A SZERZŐI JOGI VITÁK
FOLYTATÓDNAK
Egyenesen az agyba letöltött könyvek: Kinek a tulajdona?”
A jelek szerint már nem az MP3-mal
problémáznak.
And the Sky Full of Stars

Összeállította: Tóth László
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hüvelykkel alacsonyabbra gyártotta nálam, szóval folyton hajolgatnom kellett [a
díszletben az ajtókban].
Valóban egy sötétebb, komolyabb kinézetet akartam. Mindig is úgy éreztem,
hogy tanulnunk kell a B5 hagyományaiból, de nem szabad, hogy megkösse a kezünket. Elvihetjük egy másik irányba és
tökéletesíthetjük - én ezt szeretném.
Egyszeruen csak nem akartam visszafelé
menni.
—Hogyan segített a B5 tradíciója ebben a műsorban?
Straczynski: Elsődlegesen olyan dolgokban, mint hajótervezés. [A hatás jól
látható] főleg a külső nézetben. Erős színek vannak, textúráink és így tovább,
melyeket már az új műsor előtt használtunk. Lehet egy Mercedesed és egy Ford
Explorered — mindkettő Ford osztályú,
de annyi a közös bennük, hogy négy kerekük van.
—A hajó minbari eredetű, ez hogyan
tükröződik a kinézetben?
Straczynski: A híd és az ottani műszerek, az ajtók, minbari nyelvű táblák
különféle dolgokon. Elég cool: minbari
hajóként, gondosan kiraktunk olyan táblákat minbari nyelven, hogy "mosdó",
aztán ráfestettük festékszóróval angolul,
hogy "mosdó", mert nyílván nem cserélnék le a buta földiekért. És a díszlet elég
sok helyén durva üzenetek vannak
minbari nyelven a TNT-ről. Az én kérésemre. Vannak olyanok is, mint "ünnepi
minbari sör".
—A veterán Babylon 5 és más SF
(Star Trek: DS9 és Voyager, Az X-akták,
Legend, Hét nap) rendezo: Michael Vejar
fogja a filmet rendezni. Miért volt Vejar a
megfelelő választás erre a TV-filmre?
Straczynski: Mike mindig is az aduászunk volt. Elég sok B5-öt rendezett
nekünk. Látványban a legjobb, ami sikerült, az Mike-nak sikerült. Ő csinálta az
"In the Beginning"-et és "Face of the
Enemy"-t, az addig legjobb epizódokat.
És olyasvalakit akartam, aki eléggé ismeri a B5 történetét és a B5 kinézetét,
hogy konzisztens maradjon a sok új cuccal is. Ha új rendezőnk lenne, akkor annak mindent el kellene magyarázni, és
akkor örökké lehetne magyarázni. Öt
évnyi hagyományon kellene végigmennünk. Mike-kal könnyebb a dolgunk:
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ő az egyik legjobb rendező, aki nekünk
dolgozik.
—Andreas Katsulason kívül a
Legends szereposztása fiatal és eléggé
ismeretlen. Mi alapján lettek a szereplők
kiválasztva?
Staczynski: Mindig is egyszerű elveim voltak szereposztáskor: ülök egy szobában, amíg a karakter be nem sétál a
szobába, és az lesz, akit felbérelek. Mikor
Enid-Raye [Adams] bejött, elmondtam,
hogy [a karaktere] harcos pap és ezért, a
legközelebbi, amit ismerünk az apáca.
Aztán megfordult és a következő felvételen ő volt a karakter. Minbari volt. És
senki más nem került olyan közel [a szerephez]. Dylan a csúcskategóriába tartozott kezdettől fogva. Eléggé felkészült és
a szavaimat egytől egyig megjegyzi, és
nem akadozik bennük, hanem a színen
egyszerűen jobban hangzanak, mint
ahogy leírtam. Mindent beleszámítva
elég gyorsan ki lettek osztva a szerepek.
Tudtam, mikor kiléptek [a színészek] a
teremből, hogy kik ők. Engedélyünk volt
Vancouverből és L.A-ből is válogatni színészeket, de rögtön helyben megtaláltuk
azt, amire szükségünk volt. Szóval miért
menjünk máshová?
—Ha a Legends sorozat lesz, akkor
miben fognak különbözni a történetei a
Babylon 5-éitől?
Straczynski: A Babylon 5 igazából
politikai intrikáról szóló sorozat volt, [e
köré] a mag köré egy akciósorozatot építettünk fel. Ez több okból sem [ugyanaz].
A politikai cuccos azért lesz benne, hogy
megmagyarázzuk a küldetéseket [amiket
a Rangerek kapnak], hogy új szövetségeket keressenek, és hogy feloldjanak olyan
problémákat, melybe ütköznek. De ez
inkább akció orientált. Ráadásul ez egy
kis hajó, a karaktereket egy nagyon kicsi,
korlátolt helyzetbe raktuk — egy konzervdobozba az űrben —, és a mindennapjaikat kell egymással élniük.

Fordította:
Koszper Gábor Szabolcs
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A történet lezárása?
Eezen cikk a 4. szezon forgatásának kulisszatitkairól szól a készítők és a színészek kommentárjaival fűszerezve.
Mikor a készítő, J. Michael Straczynski (továbbiakban JMS) a Babylon 5 negyedik évadjának forgatókönyveit írta,
egy nagy akadállyal szembesült: hogyan
zárja le az ötévesre tervezett történet
főbb szálait a tervezett kettő helyett egy
szezon alatt.
A Warner Bros. közölte JMS-vel,
hogy nincs esély az utolsó, ötödik évadra.
Ez azt jelentette, hogy JMS vagy folytatja a történetet az eredeti tervek szerint,
és bízik benne, hogy a dolgok majdcsak
megváltoznak (ez esetben fennállt a veszélye, hogy a Babylon 5 befejezés nélkül
marad), vagy besűríti a főbb eseményeket egy évadba, és csupán kevés történetszálat hagy tartaléknak arra az esetre,
ha mégis lenne ötödik szezon.
JMS végül a második alternatívát
választotta; megígérte a hűséges nézőknek a befejezést: „Istenemre, megadom
nekik!”
A negyedik évad eredeti terve a
Vorlon és Árny konfliktus egy hosszabb
megoldása volt, mielőtt megindítják a
háborút a Föld ellen. Ez végül az
Intersections in Real Time-mal (Vallatás)
végződött volna úgy, hogy Sheridan továbbra is a börtönben marad. Ehelyett
JMS úgy döntött, hogy a Vorlon / Árny
szálat lezárja a 6. epizódban (Into the
Fire—Tűzvonalban), és a Föld elleni háború a 21. részben ér véget (Rising
Star—Az új szövetség).
JMS: „Eredetileg az Intersections in
Real Time-mal (Vallatás) fejeztük volna
be, hogy aztán Sheridan kiszabadításával és a földi helyzet megoldásával
térjünk vissza, amely kb. hat epizód lett
volna, és a szezon további részei a birodalom építéséről szóltak volna. Ezeket
előrehozva, a negyedik évadban Clarkkal
véget ér a háború, és aztán az utolsó
évad szól a birodalom felépítéséről. Néhányan azt gondolták, hogy egy nagy
visszalépésről van szó, de valójában nem.
Minden új szezon elején van néhány epizód, amelyekben az előző szezon 'oldódik
meg'. Tehát a második évaddal először
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befejeztük az elsőt, majd elkezd-tük építeni a következőt; mindegyik szezonnak
ez a felépítése, így annyi volt a dolgunk,
hogy négyet ezekből az epizódokból előre
hozzunk.”
JMS azt is eldöntötte, hogy leforgatják az önálló befejezést, a Sleeping
in Light-ot (Az utolsó nap), mint a negyedik évad 22. epizódját. Ha mégis lenne
ötödik szezon, a Sleeping in Light simán
a polcra kerülne a következő évig. Nem
meglepő, hogy ennyi eseményszál mellett
a sorozat készítője amellett döntött, hogy
mind a 22 forgatókönyvet maga írja meg,
hasonlóan az előző évadhoz.
JMS kifejti: a negyedik évad első fél
tucat epizódja egyfajta mini-történet. „Az
epizódok első kötegében a „madarak hazatérnek költeni”. Látható, ahogy néhány jóslat teljesül, és újra összehozzuk
Londot és G'Kart. Végzet és bölcsesség,
ez a két karakter mintha össze lenne nőve, és ebben az első kötegben mindketten visszaesnek oly módon, melyet
egyikük sem láthatott előre. Londonak
egy minden eddiginél érzelmesebb oldalát is láthatod.”
”Szintén ez a csúcspontja a történet
misztikus körforgásának, mely Kosh halálával kezdődött (a harmadik év-adban:
Interludes and Examinations—Kosh halála), és az Árny háború alatt fejlődött ki.
Látható az Árny háború befejezése, valamint hogy Garibaldi hoz néhány esetlegesen végleges döntést. Nem volt semmilyen különösebb első vagy második epizód, mely más lett volna, mint a hatodik.
Ez problémát jelentett, mert nem tudtam
előre, hogy mi lesz az egyes részekben,
csupán azt, hogy miről fog szólni az első
hat egységesen.”
”Azok az első részek mind össze vannak kötve egyfajta módon–szól közbe a
producer, John Copeland – ,és úgy vélem
nagyszerűen egy egységbe illenek. Az első
epizód a produkció érettségét mutatja
meg: ideértve a teljesítményt, az általános
előadásmódot és az írás fűszerezését, mert
őszintén, ha valami nem szerepel a lapon,
az nincs is eljátszva!”
Amíg az előkészületeket a történettel
kapcsolatos gondok befolyásolták, a
Babylon 5 utómunkái is jelentős válto-
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”Gondolkodtam…legyen pasztell!”
A centaurik újonnan beiktatott régensének első rendelete, miközben a
trónterem függönyét bámulja
Epiphanies

vesztőhely, telve oda nem illő metaforákkal és az élet irrealisztikus ábrázolásával, amit a liberális média elit kreált.”
Egy biztonsági a Föld Erőktől
Between the Darkness and the Light

”Ez a fickó csakis azért van még életben,
mert az esetek 50%-ában fogalmam
sincs, miről beszél.”
Zack Allen, Londóról
Epiphanies

”A jóslat egy találgatás, ami valóra válik.
Ha nem válik valóra, akkor metafora.”
Vir
The Very Long Night of Londo
Mollari

”Amikor azt mondtam, hideg van a lakosztályomban, nem azt értettem: 'Oh, egy
kicsit hűvös van, azt hiszem húzok még
egy lepedőt az ágyra.' Nem, én azt mondtam, olyan hideg van, hogy hogy 'Ó, nézd
a bal karom leesett, mint egy fagyott kő,
és apró darabokra tört a padlón.'”
Londo elégedetlen a fűtéssel
The Illusion of Truth

”Nem magához szóltam. Az univerzumhoz beszélek.”
Londo G'Karnak
The View from the Gallery

”Marcus, ez egy olyan típusú beszélgetés,
ami csak egy fegyverlövéssel érhet véget.”
Franklin, akit barkochbával szórakoztatnak
Atonement
”Whoo-hoo ?”
Lennier Sheridannek a "ceremónia"
után
Racing Mars
„Tízen vagyunk Zathras családjában.
Mindegyiket úgy hívják: Zathras. Kis
különbség abban, hogyan ejted ki:
'Zathras'.”
Zathras, a családi ügyekről
Conflicts of Interests
”Zathras a csendes volt a családban.”
Zathras, az időutazó testvéréről
Conflicts of Interests
”Zathras képzett válságmenedzsmentben.”
Zathras, a meglepő
Conflicts of Interests
”Bármit is gondol rólam, Mr. Garibaldi,
nem vagyok szeszélyes vagy kegyetlen.”
Bester, a Jóságos
The Face of the Enemy
”Nem nézek tévét. Az egy kulturális

„A vorlonok … megváltoztattak engem.”
Lyta és a hét mellébeszélése
Secrets of the Soul
”Magának 50 ezer évnyi emberi evolúció
olyasvalami, ami csak másokkal történhet meg,mi?”
Egy XXIII. századi humorista
Day of the Dead
”Ha Vir lehet császár, egy kicsi földi
macska is lehet császár.”
Londo elégedetlen Virrel
Day of the Dead
”Visszatekintve, azt hiszem, csak megpróbáltam az embereket boldoggá tenni.”
Morden, az ártatlan bárány
Day of the Dead
”Nincs elvámolnivalóm, kedves uram,
leszámítva a zsenialitásomat.”
Egy másik (roppant szerény) XXIII.
századi humorista
Day of the Dead
G'Kar: Ta'Lon, maga az?
Ta'Lon: Legtöbbször én vagyok, kivéve azokat a napokat, amikor kissé magamon kívül vagyok, ilyenkor azt hiszem,
más vagyok, de most igen, én vagyok.
JMS elképzelései arról, hogy töltsük
ki a műsoridőt
The Ragged Edge
”Van egy ötletem - és tudják, ez milyen veszélyes szokott lenni!”
Sheridan, az önkritikus
Objects in Motion
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Alternatív megoldás lehet még a Csillagok Háborúja típusú megközelítés, majd
a hajó borításával való meglökés, vagy
egy hajóról kilőtt lövedékkel a tárgy megcélzása. A billiárdgolyóhoz hason-lóan, a
lövedék ütközési energiája megváltoztatná a roncs haladási irányát.

Fordították: Koszper Gábor
Szabolcs és Nagy László

"BABYLONIZMUSOK"
meglepöő kijelentések
”- Tudják mit mondott az utolsó Xon,
mielőtt meghalt? - Aaaargh !”
Londo
The Parliament of Dreams
”Elég ember játszadozott már az agyammal ebben az évben.”
Sinclair
Eyes
”Egyik nap lőnek rád, másnap meghívnak vacsorázni. Micsoda egy univerzum.”
Sheridan
A Race Through Dark Places
”A templomban egy teljes évet töltünk
azzal, hogy megtanuljuk értékelni a humort.”
Delenn
A Race Through Dark Places
”Annyi időt töltök a testemen kívül, hogy
néha már elfelejtem, hol is hagytam.”
Draal
Voices of Authority
”Emlékeznem kéne rá, hogy néha leporoljam magam.”
Draal
Voices of Authority
”Fájdalom-technikusok. Azelőtt hóhéroknak hívtuk őket, de mióta szakszervezetük van…”
Emperor Cartagia
The Summoning
”Azt hiszik, a személyiségük miatt vettem el őket? Egész bolygókat tudnának
velük elpusztítani !”
Londo a feleségeiről (The War Prayer)
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”Születésemtől kezdve egy templomban nevelkedtem, és a Vallásos Kaszt
tanait tanulmányoztam. 6 hónappal ezelőtt idejöttem. Ennyi.”
Lennier ismerteti az önéletrajzát
The Quality of Mercy
Londo: Valami baj van a hallásoddal?
Vir: Nem, csak egy pillanatra azt hittem,
beléptem egy alternatív univerzumba.
Chrysalis
Drazi: Bocsánat, azt hittük, hogy maga
halott.
Sheridan: Az voltam - de most már
jobban vagyok.
The Summoning
”Már a jövő sem a régi.”
G'Kar, a nosztalgikus
The Long Dark
”Ez vagy a medilabor, vagy a pokol.
Mindkettőre ráférne a festés.”
Londo, a Pozitív
Soul Mates
”Ugorjon! Ugorjon, most!”
Kosh, a műugró edző, avagy Pósalaky
bácsi a telefonfülkében
Z'Ha'Dum
”Indítom a 'Húzzunk a pokolba innen'
manővert.”
Lennier, a Fehér Csillag navigátoraként
The Hour of the Wolf
”A vorlonok megőrültek.”
Morden tanácstalan
Falling Toward Apotheosis

2002. január

zásokon mentek keresztül. A negyedik
évad során született a döntés, hogy a
Foundation Imaging-et, akiknek az újszerű számítógépes effektjei a sorozat
pilotjában Emmy-díjat nyertek, lecserélik az újonnan alakult Netter Digital Effects-re. Copeland szerint az erről
szóló döntés nem volt könnyű.
”A show elkészítésének módja mindig
előre el volt döntve. Amint a cégünk
(Netter Digital Effects) a nyilvánosság
elé állt, azt terveztük, hogy kitoljuk a
technológiánkat néhány évre, de történtek bizonyos események, ezért azt mondtuk: 'Rendben, csináljuk most!'”
Ha voltak is problémák, melyek a
kezdeti átállásnál felmerültek, bőven
kárpótoltak annak az előnyei, hogy tulajdonképpen az utómunkálatok először
végre egy tető alatt történtek. „Az animátoraink eljöhettek a gyártási megbeszélésekre - mondja Copeland -, ők pedig elmehettek megnézni, milyenek is a
vizuális effektek. A vágók leülhettek velük, és megmutathatták hová is kéne
néhány animációt tenni egy-egy epizódba, hogy még jobb legyen.”
”Ez az első év, hogy nem az utómunkák szabják meg, milyen is legyen az
előadás.”—teszi hozzá az előző coproducer, George Johnson. „Az egyesítés
miatt ettől a ponttól kezdve nem voltak
többé határaink; nem az történt, hogy
'Rendben, készítettünk 86 számítógépes
trükköt (továbbiakban CG) az epizódok
egy részéhez, ez minden amit kaptok;
most írjatok egy kis epizódot!' Sokkal
királyabb CG effektjeink voltak, mint
addig valaha, és ez csak a kezdet volt.
Azt hiszem, az volt Joe célja, hogy vagy
megöl engem, vagy megmutatom, mit is
tudunk csinálni!”
A Babylon 5 negyedik évadja a The
Hour of the Wolf (A farkas órája) c. epizóddal kezdődik, amely Sheridan
Z'ha'dum-beli feltételezett halálának következményével és Garibaldi rejtélyes
eltűnésével foglalkozik. A nézőket az epizód végéig bizonytalanságban tartva,
Sheridan csupán a zárójelenetben tűnik
fel, és több kérdést tesz fel, mint amenynyit megválaszol. „Mikor először olvastam a forgatókönyvet, cserbenhagyásnak éreztem a végét” —emlékszik
vissza a rendező, David Eagle. „Miután
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az emberek csupán egy héttel ezelőtt látták a harmadik évadzárót (Amerikában), mely egy igazán látványos cliffhanger epizód volt, most visszatérünk, és
elejtünk néhány utalást Sheridanről, és
hogy hol is van. Ezek után több kérdésem volt, mint a harmadik évadzáró végén. Mikor végül beszéltem erről Joe-val,
ezt mondta: 'Pompás, ez az, ahogy érezned kell, de mindezek a gondok és kérdések meg fognak oldódni, ahogy a sorozat
halad előre.'”
”Semmit sem nyertek még úgy, hogy a
bejárt utat követték” - állítja JMS. „A brit
Special Air Service-nek van egy mondása:
'Aki mer, az nyer', és az volt a tervem,
hogy kiveszem ezt a két karaktert, és megnézem, hogyan hat ez a többiekre. Némiképp nagyobbá váltak távollétükben, mint
tán valaha is a jelenlétükben voltak, ahogy
rájöttünk, milyen hatása is van az elmozdításuknak.”
A The Hour of the Wolf (A farkas órája) szintén bemutatja a Babylon 5 történetének egyik legtalányosabb sze-replőjét: az
idegen Lorient, akit Wayne Alexander
játszik, és aki főszerepet játszik a Vorlon/
Á r n y
k o n f l i k t u s b a n .
„Sheridan nélkül a Z'ha'dum-beli események nem történhettek volna meg. Valakinek meg kellett fizetnie a nagy árát
annak, hogy a megfelelő időben legyen ott,
és így találkozhasson Loriennel.”
Alexander különféle karaktereket
játszva már feltűnt korábban a Babylon
5-ben. Figyelemre méltó szerep volt Sebastian a második évad Comes the
Inquisitor (Az inkvizítor eljövetele) c.
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epizódjában, de végül is kiderült, hogy
tökéletesen alkalmas Lorien szerepére.
„Joe biztosra ment, mind a hat forgatókönyvet olvastam, így már azelőtt ismertem a karakter teljes sorsát, hogy a számat akárcsak egyszer is kinyitottam volna. Erősen éreztem, hogy ez a fickó sohasem rohan, nem siet el semmit sem, ami
végülis érthető, ha több milliárd éves
vagy. Voltaképpen könnyű volt minden,
és azt hiszem, ez főleg az író miatt volt
így.”
Mialatt a Sheridan/Lorien történetszál kibomlott, Centauri Prime-on is felforrósodott a helyzet, ahol Cartagia császár szövetséget alakít Mordennel és az
Árnyakkal, és Londo rájön, hogy a császárt meg kell ölni. A centauri-szál keresztülível ezen az első hat epiódon, Peter (Londo) Jurasikkel, Stephen (Vir)
Fursttel és Robert Wortham Krimmerrel,
aki egy caligulás alakítást nyújt, mint az
őrült császár.
”Olyan volt, mintha a saját kis színházunk lenne - emlékszik Jurasik -, és
mind együtt dolgoztunk abban a kis
centauri trónteremben, több fehér selyemmel, mint amennyit bárki is akart
volna! Egy kicsit másviláginak tűnt,
ahogy olyan sok ember mászkált centauri
tarajjal a fején, azt kezdted hinni, hogy
valóban a Centaurin vagy. Ez egy kicsit
zavaró, de a munka ideje alatt jó volt
napról-napra látni ugyanazokat az embereket, ahogy azon fáradoznak, hogy jobbá
tegyék a jeleneteket. Jó volt együtt szerepelni Stephennel, Andreas-szal és Bob
Krimmerrel; jól szórakoztunk, a poénok
egyre hosszabbak lettek, és egy saját sorozattá váltak végül. Bobnak nem okozott problémát beleugrani ebbe a
centauri világba Stephennel és velem,
spoot ebédelni, és narn vicceket mondani!”
„Amit megpróbáltam tenni a karakterrel az volt - emlékszik vissza Krimmer -, hogy kitoljam a jellem teljesen őrült,
de még nem karikaturisztikus határait,
és ez nagy kihívás volt számomra. Eljátszhattam volna a szerepet teljesen
egyenesen, ez egy egyszerű választás lett
volna, és ez valószínűleg működött is volna, de nagyobb kockázatot akartam vállalni. Látni akartam, hogy lehetek-e
őrült és bolondos, de egyben egy olyan
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fickó is, aki elhiszi, hogy csak ő épeszű és
a többiek vannak megőrülve, így szórakozik az emberekkel, és vannak pillanatok,
mikor úgy gondolod: „Ő nem egy rossz
fiú, valójában egy vicces alak!”
A Vorlon / Árny konfliktus magasabb
fokozatba kapcsol a negyedik epizódban
(Falling Toward Apotheosis—Az istenek
ösvényén), amelyben egy szabályos ütközetet láthatunk Sheridan erői és az új
vorlon nagykövet között. A forgatás időzítését nehezítette, hogy az epizód fizikai
effektektől függött, beleértve egy vorlon
szkafandert, mely idő előtt robbant fel, és
egy másikat, amely véletlenül darabokra
tört. „Mindenki úgy érezte, mintha Kosh
kísértene a díszletek közt!” idézi fel David Eagle. Ez az epizód jelentette az első
nagyobb kihívást az új csapatnak a
Netter Digital-nél, a két Vorlon energialény CGI effektjein egészen a sugárzást
megelőző napokig dolgoztak.
A következő epizódban (The Long
Night—Hosszú éjszaka) a centauri történetszál egy része megoldódik Cartagia
császár sokkoló halálával, a legvalószínűtlenebb merénylő keze által.
„Ami igazán csodálatos volt ebben - emlékszik Peter Jurasik -, hogy Vir az, aki
elvégzi a gyilkosságot. Olyan sok felelősség nehezedik Londo vállára, de mégis
bevezeti Virt ebbe a cselszövésbe. Ez hasonlít Al Pacino szerepére a Keresztapa
3-ban: 'Mikor azt hittem, hogy szabad
vagyok, visszahúztak!' Ez az, ami Virrel
történik, és végül a körülmények miatt, ő
az, aki megöli a császárt.”
De Londo az, aki megöleti Mordent az
Into the Fire (Tűzvonalban) c. epizódban,
ezzel egy újabb régi karakter története ér
véget. „Ez egy nagyszerű módja volt a
kiszállásnak a sorozatból!” - mondja utolsó kihívó jelenetéről a színész, Ed
Wasser. „Bennem volt James Cagney
képe, aki próbálta tartani a büszkeségét
miközben a gázkamrába rángatták, és
végül megtört. Ez volt az, amire gondoltam: tele van félelemmel, de egy része
még mindig azt mondja: 'El foglak kapni!'”
Morden drámai halála csupán egy a
sok meglepetésből az Into the Fire-ből
(Tűzvonalban), amely végül elhozza a
Vorlon/Árny háború robbanékony befejezését. Miközben ez az epizód tartalmazza
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tétele? A kupolákon kívül (és belül) légpalackokat, vagy valamilyen visszakeringető rendszert fognak alkalmazni?
Válasz: A sarki jégsapkák felolvasztásával rengeteg vízgőzhöz és széndioxidhoz juthatunk, de tiszta oxigénhez
biztosan nem ezért nagyon valószínű,
hogy légpalackokat fognak alkalmazni.
Az oxigén bármely úton való előállítása,
melyet később részletezek, igen költséges
éppen ezért úgy gondolom, hogy korlátozottan tudják majd csak ellátni oxigénnel
a kupolákat.
K: Mi a módja a Mars feldiesítésének? Évtizedekbe, évszázadokba vagy
ezredévbe telik? Csak egy körülbelüli
időmeghatározást kérek, hogy a Mars
környezete milyen gyorsan fog változni.
V: A párolgó anyagok (mint a víz
vagy a szén-dioxid) mennyisége, mely a
Mars anyagába van zárva, mindmáig egy
nagy ismeretlen. Amennyiben elegendő
ahhoz, hogy létrehozzunk belőle egy
(nagy magasságú) Föld jellegű atmoszférát és a változások valóban olyanok lesznek, mint a B5 Crusade-ben (a Mars Everest 60 éven belül), akkor azt hiszem néhány évszázad lehet ez az idő, de a változások sebessége növekedhet (az üvegházhatás több üvegházhatást növelő gázt
szabadít fel, ami…). Az oxigéntermelődés ennek a hatásmechanizmusnak a függvénye, de növekedésnek
indulhat amint a környezet egyre elfogadhatóbbá válik az olyan növények számára, melyek a marsi környezethez vannak nemesítve.
K: Bármi más eljárás, aminek az ötlete felmerült már? Fúziós reaktorok
elektrolizálják ki a vizet a fagyott kőzetekből, hogy felszabadítsák az oxigént, a
hidrogént üzemanyagként használják
stb, stb? Bármilyen már kidolgozott elképzelés nagy segítséget jelentene.
V: Az oxigén előállításának sok eljárása lehetséges: szén-dioxidból (valószínűleg nem fogjuk használni, hiszen
szeretnénk a légkört sűríteni), sarkvidéki
vízből, fagyott kőzetből (senki sem tudja,
hogy ebből mennyi származna) és természetesen magából az oxigénnel dúsított
légkörből. A legutolsó a legvon-zóbb megoldás is egyben.
Sokan álltak már elő azzal, hogy
küldjünk üstökösöket a Mars felszínére,
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hogy az ütközés során felszabaduló anyagok alapján tudjuk meg összetételét. Az
igazi probléma ezzel csak az szerintem,
hogy valószínűleg ha lenne élet a Marson, ezzel a már meglévő atmoszférába
minden egyes ütközéssel fontos anyagokat robbantanánk be.
K: A jövőben az űrhajók hogyan fogják megvédeni magukat a mikrometeoroktól és az űrszeméttől?
V: Hogy a sérülést elkerüljük először
is tudnunk kell, hogy mivel is állunk
szemben, majd megsemmisíthetjük, eltávolíthatjuk az útból vagy kikerül-hetjük
azt.
Egy rövid hatótávolságú szubmilliméter frekvenciájú fázisradar érzékelőhálózat, melyet a hajó köré telepítenénk, jelezne minden mikrometeoritot.
Ahhoz, hogy az egynegyed milliméternél
kisebb mikrometeorokat is érzékelhessük
(melyek nagyon is komoly károkat okozhatnak olyan sebességnél, mellyel ezek a
hajók haladnak) egy infravörös "lidar"-t
(LIDAR = olyan radar, mely rádióhullámok helyett fényt használ a pásztázásra) kellene használni. Ez érzékelne minden olyan részecskét, mely elég nagy ahhoz, hogy átüsse a hajó burkolatát ami
akár több hüvelyk vastagságú páncélzat
is lehetne. A fél-szerves borítás megjavítaná a kisebb ütközések okozta krátereket, mely persze nem lehetne néhány
hüvelyknél mélyebb/szélesebb. Ha a részecske mérete, sebessége és összetétele
már ismert, egy automata rendszer döntené el, hogy mi volna a teendő a tárgy
ellen.
Nagyon kis méretű részecskék: 0-0,1
mm. Csupán meg kell célozni egy sugárfegyverrel. Bármilyen lézer, vagy részecskeágyú elláthatná ezt a munkát. A
részecske teljesen megsemmisülne.
Kis méretű részecske: 0,1 - 10 mm.
Meg kell lőni egy energiafegyverrel. Szinte a teljes részecske megsemmisül. A
megmaradt anyag elektromosan töltött
állapotba kerül melyet egy, a hajó körül
elhelyezett mágneses erőtérrel lehetne a
hajótól eltéríteni.
Roncs: 1 cm - 0,5 m. Az ilyen méretű
tárgyakat el lehet téríteni lézerrel, vagy
bármely más energiafegyverrel. A megcélzott tárgy nagy sebességgel lökődik el
a rá kilőtt sugárral ellentétes irányba.
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Copeland-et mutatta be és kíváncsi volt
hogyan építhetne ki kapcsolatot a
Babylonian a laborral" - magyarázza
Horvath. "Van egy tanácsadó programunk, de azt sosem vette igénybe filmvállalat.
Ennek a programnak a felépítése tulajdonképpen abból áll, hogy a CalTech
embereinek idejét bérbe lehet venni és
ilyenkor nem a kormány pénzéből dolgozunk, melyet azonban szeretnék zárójelben megjegyezni. Mikor egy vállalat felhív minket, akkor a témához legközelebb
álló emberünkhöz irányítjuk át, így hasznosul az űrkutatás során szerzett tapasztalat és mindig a lehető legjobb eredményt lehet kihozni. A CalTech rendelkezik a JPL-ből származó intellektuális
tőkével, így ha valamit le akarnak védeni, akkor egyeztethetünk a CalTech
license-el. Ez a program már több mint
10 éve működik és többfajta vállalattal
állunk kapcsolatban. Személyesen nekem a Trans Alaskan olajtársaságtól
John Copeland-ig terjednek ügyfeleim."
Mikor Michael Eastwood közzétette a
hivatalos partnerkapcsolat hírét a
Crusade-el a JPL faliújságjában,
Horvath 27 témához közeli embertől kapott jelentkezést, hogy Horvath munkatársa lehessen. "Felhívtam Michael-t,
hogy hívja fel John-t és átmentünk hozzá, hosszú ideig beszéltünk neki arról,
hogy mit akart Michael létrehozni és mit
szeretnénk tenni. Megállapodtunk abban, hogy ez egy nagyon jó kapcsolat lehet a továbbiakban, ahol sok kérdés kerülhet megválaszolásra."
Ekkor vált a Crusade hivatalosan a
JPL Technológiai Tanácsadás Programjának részévé. Aztán, mikor önkénteseket kerestek a Crusade tervezet terjesztésére, rengetegen válaszoltak. "Úgy
szedtük össze a csapatot, hogy kiraktunk
a belső internet oldalunkra egy felszólítást és azt mondtuk: ’Ezt csináljuk, ha
részt akartok venni, válaszoljatok!’ Természetesen el voltunk halmozva. Így
megpróbáltunk minden témában egy embert választani és természetesen, mivel
sok bolygófelderí-tést végeztünk, elég sok
geológusunk, légkörtudósunk van és sok
más hasonló kutató."
Kezdetben a Babylonian Productions
elemzi J. Michael Straczynski írásait és
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konkrét kérdéseket ír a JPL-nek. Ahogy
John Copeland mondja: "Mi, a
Babylonian-nál összeruccanunk és ülésenként három forgatókönyvet futunk át.
Joe vagy másik író írásai alapján különböző kérdéseket fogalmazunk meg. Úgy
éreztük, hogy ha megalkotjuk a bolygó
profilját és megadunk néhány paramétert, akkor az segíthet a JPL tanácsadóknak az olyan információkra fókuszálni,
melyekre szükségünk van. Azért csináljuk ezt, mert olyan dolgokra próbálunk
koncentrálni, amiket könnyedén megoldhatunk. Könnyedén felöltöztethetjük a
karaktereket az időjárásnak megfelelően,
és a színt is könnyen változtathatjuk. A
díszletet, a világítást és a ruhatárat a
legegyszerűbb megváltoztatni a különböző bolygókon, melyeket meglátogatunk.
Aztán meghatározzuk a naprendszer
para-métereit és hagyjuk, hogy innen a
JPL emberei vegyék át a munkát.
A bolygóprofilunkra válaszul több
könyvnyi információt kapunk a geológiájáról, atmoszférájáról, csillagászatáról
és környezeti tényezőiről. Sok általános
kérdésünk is volt a sorozattal, mint
egésszel kapcsolatban. Rengeteg tanácsot
kaptunk az Excalibur technológiájáról.
Kíváncsiak voltunk, hogy 250 év múlva
hogyan jelenítenék meg az információkat. Az is érdekelt bennünket, hogy
milyen élőhelyet képzelhetünk el és hogyan nézhetnek ki a galaxis különböző
részei olyan pontosan, amennyire csak
lehet.
A teljes sorozat számára fontos volt,
legalábbis nekünk, hogy milyen csodálatos és bámulatos odakinn, az űrben. Csodálatot akartunk kelteni a nézőkben.
Számomra nagyon érdekes volt, hogy
az információ, amit a JPL-től kaptunk
vissza, nagyon ihletően hatott ránk és
olyan irányba vitte a sztorit - kreatívan melyre magunktól sohasem gondoltunk
volna. Ez volt az egyik dolog a kapcsolatunkban, amire törekedtünk és eddig
nagyon sikeres volt.
A JPL (Jet Propulsion Laboratory — Rakétameghajtás Laboratórium) néhány megjegyzése a B5
Crusade-ben való Mars megjelenítésre vonatkozóan
Kérdés: Milyen az atmoszféra össze-
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az eddig látott leggondosabban kidolgozott űrcsatát, Sheridan végső megoldása
az ősrégi konfliktusra inkább filozofikus,
mintsem fizikai. JMS: „Van egy vonal,
mikor Lorien azt mondja: 'Nem nyerheted meg a háborút erővel, meg kell értened, hogyan szállhatsz ki belőle.'
Sheridan tudja ezt, de mi marad a nézőnek, ha tudja, hogy ő is tudja?”
„Túl gyakran azt látjuk a TV-ben,
hogy az nyeri a háborút, akinek nagyobb
fegyvere van; de egy ilyen méretű háborúban, melyben a két szembenálló erő
több millió évvel idősebb nálunk, semmink sincs, ami hatásos lenne ellenük,
így kell lennie más megoldásnak is.
Majdnem filozófiai tárgyalásra kerül sor,
melynek a megfelelő körülmények közt
kell megtörténnie, hogy felkelthesse a
figyelmet.”
Annak fényében, hogy az ötéves történet bizonyos elemeit valahogyan be
kellett tömöríteni a negyedik évadba,
JMS hisz benne, hogy az Into the Fire
(Tűzvonalban) tetszeni fog a nézőknek. „
Persze egy részem aggódik, hogy mit várnak tőlem vagy a sorozattól, de a másik
felem nyugodt. Az első évadban a rajongók azt mondták: 'Szedd ki Virt, hasznavehetetlen, csak evickél az űrben!', és
csak kiabáltak, sipítoztak és így tovább.
Most pedig ő a rajongók kedvenc karaktere, szóval nem mond-hatja meg senki
sem, merre és hogyan szeretné folytatni
a történetet. A történet úgy folytatódik,
ahogy folytatódnia kell.”
Amint a vorlonok, az árnyak, Lorien
és az elsők elindulnak végzetük felé a
Peremvidéken túlra, a Babylon 5 történetszál lenyugodhat egy picit, így JMS
felkészül a Föld elleni háborúra. Az
Epiphanies-ben (Felismerések) Bester
küldetésre indul Sheridannel Z'ha'dumba, hogy megmentse a hátrahagyott árny
technológiát, de Lyta telepatikusan aktiválja a bolygó védelmi rendszerét, és ezzel megsemmisíti. A találó című The
Illusion of Truth-ban (Kiforgatott szavak) egy ISN hírkészítő csapat történetet
készít a Babylon 5-ről, de csupán a szövegkörnyezetből durván kivágott részeket közvetítik. Ez volt az első abból a
néhány epizódból, amiket Stephen Furst
(Vir) rendezett, a produkció egyetlen színésze, aki a kamera mögött is dolgozott. „
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Jó pár évig kértem—állítja Furst—, és
igazából sohasem sikerült elérnem, aztán
egyszer újra megkérdez-tem, odaadtam
nekik a szalagom, és a következő dolog
az volt, hogy meg-kérdezték: 'Mi lenne,
ha te rendeznéd a nyolcadik epizódot?'”
”Tudom, hogy Stephen igazából többet akart egy sima epizód rendezésénél teszi hozzá JMS -, és azt mondtam, rendben, ebben az egy részben rengeteg stílus
szerepel, széles a mozgáskör. Az egyik
fele dokumentumstílusú, a másik fele
pedig egy szokásos epizód, úgy gondoltam, ez megérdemli, hogy ő rendezhesse.”
A következő epizód (Atonement—
Vezeklés) néhány hiányzó infót tartalmaz: milyen szerepet is játszott Delenn a
Föld-Minbari háborúban, és szintén ebben mutatkozott be az új rendező. Tony
Dow mint a vizuális effektek felügyelője
csatlakozott a Babylon 5 stábhoz a negyedik évad elején, és a technikai tapasztalata nélkü-lözhetetlen volt az epizód
elkészíté-sében. „Tonynak jó érzéke van
ahhoz, hogy olyat forgasson, amiben az
ese-mények szépen egymásból következnek - jegyzi meg JMS -, és ebben a jelenből a múltba kellett csúsztatni a történetet. Az epizódban szintén vannak akció
részek és szép mennyiségű effektek is,
ezért úgy láttam, ez egy jó darab lesz,
olyan sok minden történik benne, rengeteg effekt, sokféle kameraállás és a Szürke Tanács hajója, ilyesmik.”
”Az én nézőpontomból úgy gondolom
a 'gőzfürdő' avagy az Álmodó nagyon érdekes volt.” - idézi fel Dow. „Dukhat alakítása (a német Reiner Schöne játsza)
nagyon jó volt, és úgy vélem Mira is
nagyszerű munkát végzett. Van néhány
dolog, amiben egy kicsit csalódtam, de
összességében meglehetősen jó lett."
Az Atonement (Vezeklés) bemutatja a
sorozat egyik legélvezetesebb duplaszereplését is, mikor Sheridan elküldi
Marcust és Dr. Franklint a Marsra, hogy
elkezdjék az ellenállással összehangolni
a teendőket Clark ellen. Ez a nem túl
könnyű társulás a Racing Mars-ban (A
Mars-futam) folytatódik, amelyben a két
karakter közti különbözőségek humoros
pillanatokhoz vezetnek. „Franklin nagyon precízen és megfontoltan cselekszik - jegyzi meg Jason Carter (Marcus) -,
míg az én karakterem sokkal inkább
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hagyja, hogy történjenek a dolgok a maguk szabályai szerint.”
Mialatt Franklin és Marcus a Marson
szervezik a lázadást, Delenn és Lennier a
drakh-okkal való találkozás (Lines of
Communication—Kommunikációs csatornák) után rájönnek, hogy gondok vannak
a Minbaron. A drakh-ok később sokkal
nagyobb szerepet fognak játszani az ötödik évadban és az új sorozatban, a
Crusade-ben. Visszatérve az állomásra,
Garibaldi újra összejön régi szerelmével,
Lise Hamptonnal, és megtudja, hogy a nő
a milliomos iparmágnás, William Edgars
felesége.
A Rumors, Bargains and Lies
(Pletykák, alkuk, hazugságok) c. részben
Sheridan ráveszi az El Nem Kötelezett
Világok Ligáját, hogy kössenek egy kölcsönös védelmi szerződést, mialatt
Delenn a Minbarra utazik. A Moments of
Transition-ben (Válságos pillanatok)
visszatér Bester, egy cameo-szereplésre
beugrik a karikaturista Scott (Dilbert)
Adams, és véget ért a polgárháború a
Minbaron. Szintén ebben hal meg a harcosok kaszt-jának vezetője, Neroon, aki
az első évadban mu-tatkozott be.
A Föld elleni háború a No Surrender,
No Retreat (Nincs kegyelem, nincs viszszaút) c. epizódban pörög fel, mely egyben az évad alcíme is. Ez az epizód, melyben Sheridan és a Fehér Csillag flotta
felszabadítja a Proxima III-at a földi ellenőrzés alól, villámsebesen halad az ele-
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jétől a végéig, ez részben
a
rendezőnek,
Mike
Vejarnak köszön-hető. „
Felfedeztem egy technikát: két lencsét egyszerre
mozgatok, és ezt sokat
használtam az epizódban.
Valamire ráakadtam, és
most használom egy kicsit.”
Garibaldi
beleegyezik
Sheridan
elárulásába
(The Exercise of Vital
Powers—A próbatétel),
mely a következő epizódban be is következik (The
Face of the Enemy—Az
ellenség arca). „Az egy
nagyszerű történetszál
volt - emlékszik vissza
Jerry Doyle -, Garibaldi Sheridan ellen
ebben a Judás színben. Érdekes volt eljátszani ezeket a jeleneteket, és egész jól
jött ki."
A negyedik évad egyik csúcspontja az
Intersections in Real Time (A vallatás),
egy kétszemélyes menet a bebörtönzött
Sheridan és a vallatója (Raye Birk
játsza) közt. Ez az epizód kemény kihívás
volt Birk számára, akinek két napja volt,
hogy felkészüljön erre a párbeszédekkel
teli szerepre. „Visszatekintve elégedett
vagyok, ahogy az emberek reagáltak a
játékomra - magyarázza a színész -, és
úgy jöttem ki belőle, hogy azt érzem, ez
sikerült a legjobban a televíziós műveim
közül.”
”Azt gondolom, Raye fantasztikus
munkát végzett” - mondja Bruxe
Boxleitner. „Későn jött, de mégis jól csinálta. Megbirkózott a munkával, méghozzá nagyon jól.”
Az Intersections in Real Time (A vallatás) volt az utolsó Babylon 5 epizód,
melyet az amerikai nézők egy ideig láthattak; az utolsó öt részt vissza-tartották
majd’ négy hónapig, izgatottan hagyva a
rajongókat, mi is lesz Sheridan sorsa. A
producer, John Copeland szerint: „Azért
döntöttünk így, hogy a nézőknek legyen
elég idejük felépülni. Azt hiszem, emberséges volt egy kis időt adni az embereknek mielőtt láthatják a befejezést, mely
kissé máshogy alakul a 19. epizód történései miatt. Az a három rész nagyon erő-
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(legalábbis kívülről nézve) úgy nézzen ki,
mint amiken felnőttünk az űrprogram
felvételei által - realitással. Ezért lettek
úgy tervezve a Starfury-k ahogy a B5
állomás is, tudományos tervekből. Az
űrállomást O'Neill terveiből készítettünk, melyeket a könyvében, a High
Frontier-ben írt le."
Természetesen a TV és a dramaturgia miatt néhány kivételt kellett tennünk, a legnyilvánvalóbb módot, hogy a
csillagok között utazhassunk. "Amíg űrutazásról van szó" - mondja Copeland "néhány dolgon át kell siklanunk a tudományos-fantasztikumban, mint például a
hiperűr - habár már vannak elméletek a
létezésére. Valamilyen mód-szert ki kellett találnunk a csillagok közötti utazásra, így az ugrókapukkal és a hiperűri
utazással jött elő Joe."
Az egyik ötlet szerint a földi és az idegen technológia között húzták meg a vonalat. Copeland emlékei szerint: "Úgy döntöttünk, hogy az emberek faját kor-látozzák a
ma ismert fizika törvényei. Mivel a legtöbb
más faj évszázadok óta ismerte az űrutazást, úgy gondoltuk, hogy nagyon fejlett
technológiáik lehet-nek. Nem kellett azon
gondolkoznunk, hogyan működött, egyszerűen működött. Ugyanez vonatkozott a
színekre is a B5 univer-zumában. Elegünk
volt már a fekete-fehér űrhajókból. Színes,
igazán különleges terveket akartunk. Megismétlem, az ilyen színes ötleteket az idegen fajoknak tartogattuk. Őszintén szólva
az emberek hajói elég unalmasan néznek
ki."
A sorozat vetítése közben a Babylon
5-öt gyakran díjazták a precizitásáért.
Ahogy Copeland mondja: "Két díjat kaptunk a tudomány ábrázolásáért az Űr
Határai Alapítványtól (Space Frontier
Foundation). Az egyik az űrben való élet
ábrázolásáért kaptuk, a másikat pedig az
á ll o má s
kö ze p én
me gj e le n íte t t
mikrogravitáció ábrázolásáért a második
rész utolsó epizódjában, a 'The Fall of the
Night'-ban (Amikor leszáll az éj)." De
amíg a Babylon 5 az állomásra szorítkozott egy álló pozícióban, addig a
Crusade minden héten máshol állomásozik a galaxisban.
"Mikor a Crusade-et terveztük mindannyian éreztük, hogy meg akarjuk
emelni a tudományos és technikai élet-
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hűség mércéjét" - mondja Copeland. "A
Crusade-ben elindulunk, hogy felfedezzük a Tejutat. Olyan pontosan és
tudományosan akartuk bemutatni szépségét, a különösségét és csodálatos-ságát,
amennyire csak lehetséges. Gyak-ran
találtam úgy, hogy a valóság csodálatosabb, mint az elképzelt dolgok. Belevágva fejszénket abba, hogy minden héten
egy teljesen új világot mutassunk be úgy
gondoltuk, hogy egy kis segítségre lesz
szükségünk. A képességeink határán
akartunk dolgozni. Sok űr/sci-fi sorozatban csak olyan bolygókra látogatnak
el, mely kísértetiesen hasonlít DélKaliforniára - és nem akartunk mi is ebbe a hibába esni. A rajongói táborunkban sok barátunk akadt a NASA-nál, a
Kennedy űrközpontban és a Johnson űrközpontban, a Delta csoportokban, a
Hubble űrteleszkóp programnál és a Sugár Meghajtás Laboratóriumban (JPL),
viszont a Crusade-hez tervezett kommunikációhoz komolyabb kapcsola-tot kellett kialakítanunk."
A Crusade tervezési stádiumaiban a
JPL-nél dolgozó Michael Eastwood meghívta a Babylonian Productions embereit
a CalTech Managers Association találkozójára. "Bruce Boxleitner (Sheridan),
Jerry Doyle (Garibaldi), Jeffrey Willerth
(Kosh), Mark Walters, Tim Earls és én
egy túrán tekintettük meg a JPL-t, aztán
beszéltünk a tudományról a tudományos
fantaszti-kumban, különös tekintettel a
B5-re" - emlékszik vissza Copeland. "Meg-mutattunk egy szalagot, és egy csomó kérdésre adtunk választ a sorozattal
kapcsolatban. A nézőtér dugig volt. Ezután
Michael-el, néhány emberrel a JPL-től és a
CalTech-től mindannyian elmentünk az
Antheumba (a CalTech hallgatói klubjába)
egy vacsorára. Vacsora és a következő napokról való beszélgetések közben felvetettem az ötletet, hogy a JPL legyen a
Crusade tudományos tanácsadója. Persze
egyértelmű volt, hogy ehhez komolyabb
kapcsolatot kell kiépítenünk a JPL-el. Michael bemutatott Joan Horvath-nak és kidolgoztuk, hogyan kivitelezhetnénk ezt."
A JPL egyedülálló a NASA szervezetei között abban, hogy a személyzete
nem polgári alkalmazottakból áll, hanem
a CalTech egyetem tagjaiból. "Összefutottam Michael Eastwooddal, aki John
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külözi a véletlen történéseket. A történet
és a karaterek igazodnak a sorozathoz. A
történetek Valenről kicsit részletesebbek
ugyan, de nem mondanak semmi újat
vagy különösen fontosat. A grafikák jók,
és a harmadik kötetben, amelyet Peter
David már csak egyedül alkotott meg,
felgyorsulnak az események. David nem
ismeretlen számunkra, ami a Babylon 5öt illeti. Két epizódot is írt a sorozat számára, és ő írta a Centauri-trilógia mindhárom kötetét. De ezen kívül általában
az SF és a képregények világában is ismert. Többek között egy évtizeden át dolgozott a Hulk sorozaton (Marvel Comics).
A közös munkával való szakítást JMS
kezdeményezte, akár csak az első kiadvány megjelenését. Erről mindkét fél
másképpen nyilatkozik.
Ajánlat: Aki szereti a képregényeket,
feltétlenül nézze meg, de ha nincs rá lehetősége, akkor sem maradt le semmiről.
Első alkalommal a Hivatalos Babylon 5
Magazin első évfolyamának 2-8. kiadásában jelent meg. Aztán következett a füzetek különkiadása az USA-ban és Angliában, több részletben (Kiadó: Titan Books). Német fordításban nem jelent meg. A
minisorozat eredeti három (amerikai)
kiadású kiadványát nehéz beszerezni. Az
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angol kiadású változatát (Titan) meg lehet rendelni itt: www.amazon.de vagy itt
is: www.amazon.co.uk.

Fordította: Barna Andrea

Tudomány a tudományos fantasztikumban I. rész
„Idegen világok, amilyeneket még
sohasem láthattak.” Ezt ígérte a
Crusade. Egy ígéret, hogy végre magunk
mögött hagyhatjuk a kavicsbányákat és a
kaliforniai domboldalakat, hogy olyan
valósághűen új, másvilági tájakat és tájképeket láthassunk különböző bolygókról, melyek az általunk ismert galaxis
határain fekszenek. A sorozat producerei
ugyanolyan szintű precizitással és profizmussal akarták megalkotni ezeket a világokat, mellyel létrehozták már a Marsot
és a Drazi szülőbolygót a Babylon 5-ben.
Földöntúli terep olyan szinten, melyet
még sohasem értek el. Ennek az elérésére eddig példátlan kapcsolatba léptek a
NASA Jet Propulsion Laboratory-val
(Sugármeghajtás laboratórium). Ez egy
olyan részleg, mely irányítja a földi orbitális pályán kívüli felfedezése-ket. Mikor
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a tudomány újból szerepet kap a tudományos-fantasztikumban, akkor az a legegyszerűbb, ha a szak-értőket kérdezzük.
Ennek a szövetségnek a magvait
évekkel ezelőtt kovácsolták meg, a B5
korai napjaiban. A kezdetek óta a sorozat
az űrben való élet minél élethűbb bemutatására törekszik. „Mikor elkezdtük a
Babylon 5-öt - idézi fel Copeland -, már a
legelején eldöntöttük - még mielőtt eladtuk volna -, hogy más legyen ez a sorozat,
mint a többi. Olyan közel akartunk lenni
az űrcsaták és az űrben való élet valóságához és fizikájához, amennyire csak lehetséges.
Kezdetben beszélgettünk a NASA-val
és néhány orvostudóssal a Johnson űrközponttól és tudom, hogy Joe
[Straczynski] beszélt néhány tudós fickóval a hálón. Azt akartuk, hogy a B5
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sen összetartozik, és amit Joe kitalál a
21. epizód harmadik jelenetében, bizony
elég meglepő!”
Franklin, Lyta és Garibaldi kiszabadítja Sheridant, miközben Ivanova a Fehér Csillag flottát Clark erői ellen vezeti—tragikus végeredménnyel (Between
the Darkness and the Light—A szöktetés). „Úgy vélem a nezőknek nem maradt
száraz a szemük, miután látták azt a
jelenetet—mondja David Eagle, Ivanova
haldoklásáról -, mert azt hiszed, hogy ezt
nem fogja túlélni.”
John Copeland, mint rendező az
Endgame-mel (Végjáték) debütált, bemutatva a Föld elleni hatalmas csatát. A
show producere, aki az 'Akció kapitány'
becenevet kapta a vágószobában, már
azelőtt lefoglalta magának a 20. rész rendezését, mielőtt a forgatókönyv kész lett
volna. Ennek alapján írta JMS az
Endgame-et (Végjáték): „Ez Akció kapitány részére lesz—hacsak meg nem öli
őt!” Ez az epizód Bruxe Boxenleitnernek
is a kedvence, aki megjegyzi: „Sheridan
tiszta Ahab kapitánnyá változik, már
nem is borotválkozik többé, Clark a rögeszméjévé válik, így lesz igazán erős.”
A Babylon 5 ötödik évadja még kérdéses, amikor a Rising Star (Az új szövetség) c. epizódban elkötik a legtöbb szálat.
Az új Csillagközi Szövetség meg-alakul,
Garibaldi feléleszti kapcsolatát Lise-zel,
és Sheridan és Delenn össze-házasodnak.
Ivanova próbál megbirkózni Marcus önfeláldozásával, és úgy dönt, elhagyja az
állomást—erre az utolsó pillanatbeli át-
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írásra azért volt szükség, mert Claudia
Christian hirtelen távozni akart. „Ez egy
bonyolult epizód volt - emlékszik vissza a
rendező, Tony Dow -, de sok dolgot valóban kedveltem benne. Természetesen
ebben nem voltak vizuális effektek, itt a
színészi játék volt a lényeg.”
1997. április 25-én pénteken elkezdődött a Babylon 5 utolsó epizódjának, a
Sleeping in Light-nak (Az utolsó nap) a
forgatása. Abban a pillanatban sem a
stáb, sem a szereplők nem tudták, hogy
lesz-e ötödik évad, de néhány hét múlva
visszatértek a kaliforniai Sun Valley-be,
leforgatni az In the Beginning és a
Thirdspace tv-filmeket.
Visszatekintve, a negyedik évad egy
jelentős lépést képvisel a Babylon 5 fejlődésében. „Látni akartam, hogy képesek
vagyunk folytatni az illúziók készítését”—
mondja
John
Copeland.
„Nem kell felépítened az Eiffel Tornyot,
ha vannak módszerek annak elhitetésére, hogy létezik. Ebben az évben nagy
kihívást jelentett, hogy sok jelenet volt,
ami nem az állomáson játszódott. Elhitetni, hogy más helyeken vagyunk, mint a
Babylon 5, olyan valami, amit mi is látni
akartunk, hogy képesek vagyunk-e megcsinálni, hogy különböző hely-színeken
játszódik a történet. Ha meg tudjuk ezt
tenni, a határ a csillagos ég.”

Fordította:
Varga Zoltán
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Visszatekintés…
A távozók dala – Fikciók:
—Egyes (Racing Mars), akinek a valódi neve Tessa Halloran, csatlakozott a
Mars kormányához, miután az elnyerte a
függetlenségét a Földtől. Garibaldit váltva jelenleg a Csillagközi Szövet-ségben a
hírszerzés főnöke.
—Garibaldi leváltotta az Edgars Művek teljes igazgatótanácsát, miután bérgyilkost küldtek rá és Lise-re. Ha bármi
történne vele vagy Lise-zel, 500 ezer kreditet kap az, aki megöli a tanács tagjait.
Garibaldi és Lise összeházasod-tak, és a
Marsra költöztek.
—Lyta és G’Kar elhagyták az állomást egy kutatóhajóval, hogy felfedezzék a világűrt.

A távozók dala – Tények:
Bruxe Boxleitnert megkérték, hogy
kommentálja, miképp változtatta meg
Delenn és Sheridan karakterét a házasságuk: „Lelkileg közelebb kerültek egymáshoz. Nem szükséges, hogy sokat beszéljenek egymással. Azt hiszem, erről
van szó.” Ahogy közeledett a sorozat vége, ez a szellemi közelség saját életre
kelt. Annyira, hogy a műsor történetében
először Boxleitner és Mira Furlan arra
kérte JMS-t, hogy változtasson a történet
egyik hálószoba-jelenetén.
„Igazából egyikünk sem volt oda érte,
és meg fogja változtatni”—magyarázta
Boxleitner röviddel a forgatás kezdete
előtt. „A kapcsolat, melyet Mira és én
adtunk ezeknek a szereplőknek – érezzük, ha valamivel baj van. Az elején még
jó lett volna, de egy ilyen késői időpontban, a pozíciójukból adódó felelősségük
mellett ez egy égbekiáltó hiba lett volna.”
„Ennél jobban nem is kell belemennem ebbe, a lényege a mondandómnak
az, hogy eljutottunk egy olyan pontra,
ahol ezek a karakterek már valódi vezetők. Talán nem is történik meg az igazi
életben, de szeretnénk hinni, hogy az
irodalomban és a filmekben ezek az emberek valóban jók. Igazuk van. Az igazság oldalán állnak, és éreztük, hogy a
kapcsolatuk egyre romantikusabbá válik.
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A hálószoba-jelenetek nem romantikusak, mert ezek két emberről szólnak,
akik vagy azonnal elalszanak, vagy egyáltalán nem tudnak aludni, de etye-petye
biztos nincsen. Ennél sokkal fontosabb
dolgok járnak a fejükben.”
„Házas ember vagyok, tudom, hogy
ha egyikünknek gondjai vannak, vagy
problémái a munkájával, törődni kell
vele. A kapcsolatnak egy férfi és nő között valódi bajtársi kapcsolatnak, valódi
barátságnak kell lennie. Ez nem a szexről szól. Arról van szó, hogy szükség van
egy lelki társra, akivel meg-oszthatjuk
ezt a hangulatot, és Delenn megfelelő
erre. És az utolsó évadban sokszor találja
úgy, hogy Delenn bölcsességei mentik
meg a napot. Delenn a saját módján oldja
meg a feladatokat, tud dolgokat, és úgy
gondolom, Sheridan megbékélt ezzel.”

A kehely – fikciók:
—A Szövetség központja a Minbaron
(Tuzanorban, az In the beginningben és a
Sleeping in Lightban látható városban)
elkészült, és Sheridan és Delenn elhagyják a Babylon 5-öt, hogy beköltözzenek.
—G’Kar kinevezi utódát a Babylon 5ön Ta’lon (All Alone in the Night – Egyedül az éjszakában) személyében.
—Londo egy ajándékot ad Delenn és
Sheridan gyermekének: egy ősi centauri
kelyhet, mely Londo szerint a trónörököst illeti meg. Valójában azonban egy
őrző van a kehelyben…
—A minbariknak nincs szavuk a
viszlátra.

A kehely – tények:
—Mikor A kehely utolsó jeleneteit
leforgatták, JMS felment az internetre,
és néhány szót szólt a rajongókhoz. Ő és
a felesége, Kathryn Drennan mér hazafelé tartottak, de azt akarta, hogy az emberek tudják: „A Babylon 5 fenn-marad.”

Minden, ami összeköt–Fikciók:
—Sheridan

felmenti

Garibaldit

a
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ni, mert az Epsilon 3-ról Draal már nem
sokáig tudta volna őket feltartóztatni.)
Sinclair, aki visszatért a Minbarra,
meg akarja próbálni megkeresni a múltban, de Ulkesh ezt ellenzi, és azt mondja,
hogy ez lehetetlen. Később megjelenik
Kosh Sinclair házában. Sinclair őt is megkérdezi. Mielőtt elhagyná Sinclair házát,
azt feleli: „Talán”.
A sztori 2 szálon fut felváltva:
Minbaron Sinlcair sorsa. Sakaié az űrben, mikor a peremvidéken térképezi fel
a bolygókat ásványok után kutatva, ami
nem veszélytelen feladat, mert hónapokig egyedül van, havonta egyszer kap
csak infót (levelekkel, ha van). Egyik
bolygót, ami nagyon ígéretesnek talált a
felderítő szonda, teljesen legyalulva talál
meg, a felső ásványokkal teli réteget valami legyalulta, eltüntette nagyon rövid
idő alatt. Ekkor jön rá, hogy nagy veszélyben van;. mi/ki tehette ezt, vagy a
szonda hibázott volna? Ez után kapja
meg Sinclair rejtett üzenetét, hogy vigyázzon („Catherine, remember Sigma

957? Your current situtation is different but similar. Be careful. All my love, Jeff.”), így utána még jobban vigyáz. És ezután találkozik a hipertérben véletlenül
egy árnyrajjal, akikről nem tudja, hogy
kik, de veszélyesek..
A történet során utalások vannak a
Babylon 5-ön történt eseményekre is,
amelyeket a sorozatban láthattunk, Pl.:
Delenn elveszíti Satai címét, felborulnak
az erőviszonyok a Szürkék Tanácsában a
harcosok javára. A regény teljes egészében egyezik JMS háttértörténe-teivel, ez
valószínűleg azért is van így, mert házasok, és ezért ő az, aki JMS-en kívül a
legtöbbet tudja a B5-ről.
Megrendelhető www.amazon.co.uk
vagy www.amazon.de .

Fordította: Barna Andrea
Kiegészítette: Keresztes Ildikó

In Valen's Name
(Valen nevében)
Mini- képregénysorozat 1-3.
(1998 március - május, Cover-Date)
Írta: J. Michael Straczynski (1.), Peter
David (2.,3.)
Grafikus: Michael Collins & David
Roach
Kiadó: DC Comics; ISBN: 1-852-86981-X
Időrendi besorolás: 2261
Nem sokkal az árnyháború vége után
ismét megjelenik a Babylon 4.
Sheridan, Ivanova, Garibaldi és
Delenn egy Fehér Csillaggal odarepülnek; a rejtély végére akarnak járni. A
Babylon 4-et, amely immár kb. 900 éves,
nagyon rossz állapotban találják. A kis
csapat az egyik dokkoló zsilipen keresztül bejut az állomásra, ahol hirtelen idegenek támadják meg őket, akiket egy
ügyes trükkel ártalmatlanná tesznek.
Delenn a vezérlőben az egyik terminálon
feljegyzéseket talál Valenről. Eközben az
idegenek egyikének sikerül megszöknie,
és felrobbantja a Fehér Csillagot egy
bombával. Ivanova megállapítja, hogy az
állomás 24 óra múlva belép a közelében

lévő bolygó atmoszférájába, és el fog égni.
Miközben Delenn még mindig az értékes
információk tanulmányozásával van elfoglalva, Sheridan és Garibaldi találnak
a hangárban egy működőképes minbari
vadászt. Hirtelen megjelenik egy flotta,
amely az állomáson talált idegeneké.
John a minbari vadásszal fel akarja venni a kapcsolatot a flottával, de magára
haragítja őket, mivel véletlenül a hajtóművek helyett a fegyvereket aktiválja. A
feljegyzéseket olvasva Delenn rájön, hogy
az idegenek korábban Valent nagy példaképnek tartották, de a tanításait alapvetően félreértelmezték, és a nevében gyilkolni kezdtek. Az idegenek követik
Sheridant az állomásra. Mielőtt az idegenek megölnék őket, Sheridan Delenn elé
ugrik, és a nevét kiáltja. Mikor az idegenek meghallják a nevet, elengedik őket,
mivel Valen adott nekik valamit egy jövőbeli Delenn számára. A végén elég a
Babylon 4.
A képregény történetét JMS a sorozatban akarta bemutatni, de az túl költséges lett volna. A történet egy kissé nél-
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Jenimeren kívül még Rathenn, Delenn,
Kosh és Ulkesh is jelen vannak. Ez utóbbi
a Minbaron tartózkodó vorlon nagykövet.
Delenn mesél Sinclairnek a minbarik 1000
évvel ezelőtt az árnyak ellen folytatott
háborújáról és Valen megjelenéséről. Így
szól a prófécia. Az 1000 éves sztorit elmesélik: „we believe that you J.S., are the
fullfilment of prophecy”. JS elkezdi mondani, hogy ő tudja, hogy mániájuk, hogy
minbari lélekkel rendelkezik, de Delenn
félbeszakítja, hadd mondják végig a mondandójukat. Sinclair kezdetben kételkedik, de végül elfogadja azzal a feltétellel,
hogy a dolgozók kasztjának tagjaiból, és
emberekből is lehet őrszem (beletörődik, a
trilumináriummal is megmutatják neki;
ezután hosszú vita a Szürkék Tanácsával Neroon a fő ellenlábasa, de végül is megválasztják, viszont csak Egyes Őrszem a
titulusa, míg be nem bizonyítja, hogy megérdemli az Entil'zha megszólítást és a hivatalos ceremónián át nem esik... ). A
Szürkék Tanácsa, elsősorban a harcos
kaszt tagjai, ellenzi az őrszemek szervezetének visszaállítását és Sinclair kinevezését. De Sinclair szózata meggyőzi a Tanácsot.
Sinclairt Tuzanor-ba, a szomorúság
városába viszik, amelyet annak idején
Valen választott őrszem kiképzőközpontnak. Sinclair gyorsan hozzákezd a megfelelő minbarik és emberek toborzásához,
köztük van William Cole is.
Sinclair küld egy üzenetet a B5-re
Garibaldinak, amelyben megkéri, hogy
támogassa az általa a B5-re küldött őrszemeket, de Sheridant ne értesítse erről. Szerelmének, Catherine Sakai-nak is
küld egy üzenetet, amelyből az derül ki,
hogy vigyáznia kell magára. Üzenetei
érdekessége, hogy a minbarik nem nagyon akarták, hogy üzenetet küldjön, és
ezért csak rövid üzenetet tudott küldeni, „elrejtve” bennük az igazit. Sakai éppen az ismert űr peremvidékén tartózkodik, és Quantium-40-ben gazdag bolygókat keres. Miután befejezte az utolsó
bolygón is a munkáját, indulna vissza a
B5-re, de összetalálkozik az árnyak egyik
hajójával. Többel fut össze, és az egyik „
kíséri’ tovább. Lerázni úgy tudja, hogy az
összegyűjtött Q40-et az ugrókapu nyitásakor kiüríti az űrbe; szerencséjére pont
akkor lő rá az árny hajó és ő az ugróka-
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pun átjut (arra felé repíti a robbanás),
míg az árny hajó az ugrókapuval együtt
megsemmisül. Sakai hajója így is totálkáros lett, amely elől nagy nehézségek
árán, de sikerül megszöknie.
William Cole az Arisia-bányászkolóniára utazik, amelynek tulajdonosa a
testvére, Marcus Cole. A Quantium-40
szállításáról szóló szerződés miatt keresi
őt, és meg akarja kérdezni, hogy csatlakozna-e az őrszemekhez.
Látogatása idején az árnyak is megjelennek. Csak William és Marcus tud elmenekülni, de William-et megölik szökés
közben (sérülésébe belehal a bolygón).
Halála előtt megkéri Marcust, hogy keresse fel Sinclairt. Marcus ez után a
Minbarra utazik.
Catherine Sakai megérkezik a
Babylon 5-re, és csak most szerez tudomást arról, hogy Sinclairt áthelyezték a
Minbarra. Delenn és Garibaldi megtették
az előkészületeket, hogy a Minbarra vigyék őt. Sinclair magán kívül van az
örömtől, amikor ismét viszontláthatja őt.
Miután Marcus megérkezett az őrszemek kiképzőtáborába, és találkozott
Sinclairrel, úgy dönt, hogy csatlakozik
hozzájuk. Catherine is őrszem szeretne
lenni.
Nem teljesen váratlanul meghal
Jenimer, akinek az egészsége az utóbbi
hetekben nagyon rosszabbodott. Utolsó
kívánságára Sinclairt hivatalosan is kinevezik Entil'Zha-nak. Neroon nem
mondhatott nemet az utolsó kívánságának, amiben ezt „kérte”.
Nem sokkal az után, hogy Catherine
és Marcus őrszemmé való kiképzése befejeződött, egy veszélyes küldetésre indulnak Sinclairrel. Ehhez a Fehér Csillagok
kisebb prototípusait kapják meg, amelyek még építés alatt állnak. A céljuk a
Babylon
5
közelében
található
„időhasadék”, ahol egy évvel ezelőtt a
Babylon 4 megjelent. Az árnyak szövetségesei egy szerkezetet helyeztek ott el,
amely az „időahasadékot” még jobban
kitágítja. A céljuk: a múlt megváltoztatása. Az új hajóikkal sikerül Sinclairéknek
az árnyak szövetségeseit elpusztítani, de
Catherine hajója is megsérül és átcsúszik
az időhasadékon. (Az árnyak célja az időrés megszerzése és saját hasznukra való
felhasználása. Ezt kellett megakadályoz-
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szolgálat alól, ameddig nem kezd valamit
az alkoholproblémájával.
—Delenn terhes.
—Apjához hasonlóan Lochley is alkoholistává vált, elhagyta otthonát, és
drogfüggő lett, amíg egy hozzá közelálló
személy meg nem halt (A holtak napja).
—Lyta ereje drámai módon megnőtt,
már egy szobányi ember felett is át tudja
venni az irányítást. Sheridan immunis a
nőre, mert neki is köze volt a vorlonokhoz. Lyta úgy jellemzi magát, mintha
ő lenne az egyik legnagyobb vorlon fegyver, amely hátramaradt a háborúból.

Minden, ami összeköt–Tények:
Mikor kiderül, hogy Lochley alkoholista volt, Tracy Scoggins bevallja, hogy
röviddel a forgatás előttig nem tudott
semmit sem a karakter múltjáról. „
Tudtam a Sheridannel kötött korábbi
házasságáról” - mondja. „Viszont nem
tudtam az alkoholizmusról. Nem sokkal
a forgatókönyv kézhez vétele előtt szereztem tudomást róla. A holtak napja c. epizódban már megtudtuk, hogy vad gyerekkora volt. A többi dologra később derült
fény, a Minden, ami összeköt c. részben.”

Az utolsó nap – fikciók:
—David, Sheridan és Delenn fia,
2281-ben őrszem kiképzésen vesz részt.
—Ahogy Lorien már megjósolta Az
istenek ösvényén c. epizódban, Sheridan
meghalt, és a Peremvidéken túlra távozott. A testét Lorien vitte magával.
—Sheridan eltűnése emlékeztet
Valen eltűnésére, egyiküknek sem találták meg a holttestét.
—Ivanovát tábornokká léptették elő
2281-ben, és egy hivatalban dolgozik a
Földön, míg Delenn kinevezi az Őrszemek élére Sheridan halála után.
—Zack Allan kilépett a hadseregből,
és visszatért a Földre, majd évekkel később visszatért a Babylon 5-re, ahol annak megsemmisítéséig szolgált. Ezután
Virrel (aki most a centauri császár) a
Centauri Prime-ra távozott.
—Marcus Cole sztáziskamráján a
következő felirat olvasható:
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Poszt: Őrszem
Státusz: Elhunyt
Megjegyzés: Meghatározatlan időre
elhelyezve, amíg egy új felélesztési technológiát nem fejlesztenek ki.
Kérvényezte: S. Ivanova parancsnok

Az utolsó nap – tények:
—A B5 stáb jó néhány tagja kapott
cameo szerepet az epizódban, beleértve
John Copeland producert, George
Johnsen koproducert, és Straczynskit,
aki a karbantartó munkást alakítja, aki
lekapcsolja az állomás fényeit.
Mikor Sheridan felöltözik, hogy elhagyja a Minbart, egy kereszt képe villan
fel a tükörben. Ez véletlen volt.
„Mint látványtervező, észre kell vennem
a fényeket és alakzatokat, különösen a
második (vagy harmadik) megtekintéskor” - mondta JMS az interneten. „Mikor
az epizódot rendeztem, volt egy jelenet
Sheridannel és a tükörrel. John Flinn
bekapcsolta a fényeket, és azok rávilágítottak a tükörre… Megdermedtem a
látványon. Johnt odahívtam, és megmutattam neki. ’Látod, amit én látok?’
Aztán a szemei tágra nyíltak, és a saját
számításai szerint: ’a bőr a kezemen
csúszkált.’ Aztán a díszletesekhez fordult, és hangosan megszólalt: ’Senki se
érintse meg a tükröt! Hallottátok? Senki!’ Szóval csupán ennyiről van szó, nem
egy nagy, de mégis akaratlan dolog, és
miután láttuk, már bennhagytuk.”

Fordította: Peres Levente

Alany: Marcus Cole
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Örségváltás
A kehely
A Csillagközi Szövetség székhelye a
Minbarra költözik. Lennier szembesül
egy borzalmas hiba következményeivel.
Elizabeth Lochley kapitány a vezérlőben áll, oldalán az új legénység. Ők, a
Babylon 5 következő őrzői, azért gyűltek
össze, hogy könnyes búcsút vegyenek
John Sheridan elnöktől (és korábbi kapitánytól) és Delenn nagykövettől, akik egy
Fehér Csillag fedélzetén útnak indulnak
az új székhelyre, a Minbarra.
A kehely c. epizód összes jelenete közül ez az, amiből valóban megtudjuk,
hogy mi is történik. A múltat hátrahagyják, és egy új jövő kezdődik. Az élet
kereke egy teljes kört tett, és egy újabb
kör kezdődik. Hatalmas dolog ez a váltás,
és a pillanat varázsa sem vész el.
„Sírtam mindegyik próbán” - mondja
Tracy Scoggins, akinek a karaktere örökli Sheridan posztját. „Bruce sokat segített nekem az első epizódomban. Nem is
lehetett volna segítőkészebb, szóval mikor azt mondom: ’Köszönöm, hogy idehoztál,’ ez mind a színészre, mind a karakterre vonatkozik. Látni, hogy véget ér
számára valami, szomo-rúvá tett.”
Marjorie Monagham, aki Tessa
Hallorant (Egyes), a Csillagközi Szövetség hírszerzésének újonnan ki-nevezett
főnökét játssza, kissé túlzottnak találja a
jelenet egymásnak szegülő érzelmeit. „Ez
elég bonyolult. Olyasmi, mint két különböző reakció, egyrészt a karakteré, másrészt a színészé. A karakter számára ez
teljesen új, olyasmi, mintha leugrana egy
peremről. Egy teljesen új élet kezdete. A
színész számára ez egy befejezés, és a
befeje-zések mindig nehezek.”
Az örök optimista, Stephen Furst izgatottan vette át Vir Cottoként az új
centauri nagykövet posztját. „Elégedett
vagyok,”—mondja. „Megkaptam a munkát. Ez olyan, mint színésznek lenni:
’Igen, megvan az állás!’” Stephen büszke
rá, hogy részt vett a Babylon 5-ben, és
látta a történet kiteljesedését az elmúlt
öt évben. „Nagyszerű érzés,” mondja,
„Nagyszerű érzés elkészíteni a 100. epizódot. Most másodszorra szerepelek
olyan sorozatban, amely száz részt élt
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meg, és ugyanolyan jó érzés, mint az előző. Ez olyasmi, mint másodjára nyerni az
Emmy-díjat.”
Természetesen a lelkesedését megkeseríti a szomorúság. „Bárcsak folytathatnám! Mint mikor állandóan utálod látni
valaminek a végét, de párszor már voltam ilyen helyzetben, a St. Elsewhere-rel
és egy másik műsorral. Azt akarod, hogy
folytatódjon, de az élet nem ilyen, különösen az üzleti nem.” A többi szereplővel
ellentétben Stephen vissza fog térni, habár nem a karaktere, de egyike lesz a
Crusade első évadjának rendezőinek.
Stephen hálás az állomáson eltöltött
idejéért. „Csupán mindenkinek meg szeretném köszönni, különösen Mr.
Straczynskinak, Mr. Copelandnek és Mr.
Netternek, hogy lehetőséget kaptam a
rendezésre, és a szereplésre egy ilyen
magas színvonalú showban.”
Jennifer Balgobin két év után tért
vissza a Babylon 5-be, és legalább annyira meglepte, hogy ő lett a medi labor vezetője, mint a karakterét, Dr. Hobbest. „
Azt hiszem, hogy Dr. Hobbes teljesen
megrémülne attól a tudattól, hogy az
ismeretlenbe kell mennie” - mondja
Jennifer. Az orvosi jövőjével kapcsolatban visszautasítja a speku-lációkat. „
Vicces, hogy ezt kérdezed” – mondja - „,
mert Rick Biggs (Franklin) az imént kérdezett erről. Azt kérdezte: ’Ha felkérnének, elvállalnád?’ Azt mondtam, hogy azt
sem tudom, mit akarok igazán. El szeretnék jutni arra a pontra, ahol nem vársz
többé semmire, mégis mennek a dolgok
maguktól.”
„Zack egy olyan helyzetben fejezte be,
amire sohasem számított,” mondja Jeff
Conaway, akire ugyanez igaz. Jeff négy
évvel ezelőtt debütált a sorozatban egy
olyan szerepben, amiről azt hitte, nem
több mint egy sima statiszta. Most, a
végső pillanatban ő az egyik főszereplő,
abban a pozícióban, amit valaha Jerry
Doyle (Garibaldi) töltött be. Felidézve
Zack útját ehhez a ponthoz, Jeff elmondja: „Mikor Zack megkapta az előléptetését, nem volt benne biztos, hogy akarja-e.
Nem tudta, hogy mit kezdjen vele. Túl
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Senna eközben Timov-tól, Londo feleségétől kér segítséget. Timov azzal indokolja Londonak a palotában való
feltünését, hogy biztosan szüksége lehet
egy őszinte kritikusra. Londo átlát a szitán és összevesznek, de Timov jól oldja
meg a helyzetet és a palotában marad.
Shiv'Kala, a drakh vezér aki Londot
ellenőrzi, problémákkal küszködik: nehezen tud dönteni néhány dolgot illetően.
Londo eközben még nagyobb rizikót vállal, ha már Delenn, Sheridan, a fiuk és
minden veszve van...
Vir visszatér a Centauri Prime-ra és
együtt vacsorázik Timov-al és Londoval,
akik a régi szép időkről beszélgetnek és
alaposan felöntenek a garatra. Végül
Londo és Timov egy későbbi viszontlátásra hivatkozva elhagyják a termet.
Vir kihasználja az alkalmat és megkérdezi Londot, hogy ki az a Shiv' Kala.
Londo rákérdez, hogy ki? Mikor újra
hallja azt a bizonyos nevet, az őrzőnek
engedelmeskedve fejbe vágja Virt egy
borosüveggel.
Vir nemsokára egy cellában tér magához. Természetesen megjelenik
Shiv'Kala és a halálát követeli. Londo
rátámad kardjával Shiv'Kala-ra. Azzal az
egyszerű magyarázattal, hogy a drakhnak a saját élete fontosabb, minthogy
megölje Virt és ő pedig a fájdalmat nem
fogja úgysem elég gyorsan érzékelni ah-
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hoz, hogy közben meg ne ölhetné Shiv'
Kala-t, Londo meggyőzi őt, hagyja békén
Virt.
Timov eközben Londo ágyában várakozik, aki mentséget keres távolmaradására, mivel nem akarja megosztani
eme "élményt" a drakh-al. Amikor Durla
árulással és gyilkossági kísérlettel vádolja Timovot, Londo is eltávolodik tőle és
hagyja, hogy őt is letartóztassák. Következő nap, választás elé állítja: vagy a
halál vagy életfogytiglan tartó száműzetés. Timov tudja, hogy Londo is tudja,
nem akarta megölni őt.
Londo ez után meglátogatja Virt és
kiszabadítja őt. Azt mondja neki: soha
többé nem térhet vissza. Kimegy a cellából és nyitva hagyja az ajtót.
Vir úgy gondolja, rögtön lelőnék
amint kiteszi a lábát a cellából, azonban
semmi ilyesmi nem történik és a palotából kiérve a transzporterek felé veszi útját. Útban arrafelé találkozik Kane-el és
két barátjával. Egy rövid beszélgetés
után, amely Centauri Prime-ról,
Londoról és a drakh-ról szól, véget ér a
trilógia első kötete.
Megrendelés: www.amazon.co.uk ;
www.amazon.de

Fordította: Barna Andrea

To Dream in the City of Sorrows
ge)

(Álmodni a szomorúság városában)
Írta: Kathryn M. Drennan (JMS feleséISBN: 0-440-22354-7
Kiadás: 1997. június (Dell)

Jeffrey Sinclairt kinevezik az első
földi nagykövetnek a Minbarra. Azonban
sem a minbari kormány, sem a földi kormány nem tanúsít nagy jelentőséget ennek. Az egyetlen dolga az, hogy a
Minbarra érkező embereket személyes
beszélgetés keretein belül köszöntse.
Kapcsolatai a Minbaron korlátozottak.
Satai Rathenn, a Szürkék Tanácsának
tagja az egyetlen, aki mellette áll. (Őt „
rendelték” mellé, hozzá fordulhat gondjaival, de az esetek 99,9%-ában csak ígére-

tet kap, majd megnézi, utána-néznek.)
Pár hét elteltével az ottani fejlemények miatt (semmit sem csináltak az ígéretekkel (pl.: kapcsolat a B5/
Földkupolához,
cuccai
/
ruhái
utánaküldése a B5-ről) és azon kevés hírek miatt, amelyeket a Földről kap (sajnos
valami hiba miatt sosem lehet a külvilág
felé kapcsolatot létesíteni; a Földön sem
vették komolyan Clark-ék a posztját), úgy
dönt, hogy a B5-re utazik. Mielőtt elutazna, Rathenn megkéri őt, hogy jöjjön a kiválasztotthoz, a minbarik vezetőjéhez.
Jenimer, a kiválasztott, hatalma sokkal
kisebb mint Dukhat-é volt (azért is választották meg őt, mert idős, beteg, gyenge
volt, de 1-2 dolgot azért el tud(ott) érni).
Sinclairt egy terembe viszik, ahol
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Könyvismertetök
"Legions of Fire: The Long Night of Centauri Prime"
Centauri trilógia
1. kötet
Írta: Peter David
ISBN: 0-345-42718-1
Kiadó: Del Ray
A prológus az A
centaurik
bukása
(The
Fall
of
Centauri Prime) c.
epizódban
látott
jelenettel kezdődik,
amelyben a drakhőrző átveszi a hatalmat Londo felett.
Nem sokkal ezután Londo elindul
"régi életének" utolsó sétájára a lerombolt fővárosban. Durla, a testőrség vezetője ezt ellenzi, de Londo nem törődik
ezzel. Sétája során egyszer csak eltalálja
egy kő, amelyet egy kislány dobott el.
Mint kiderül, ő Lord Refa lánya, Senna.
Londo megpróbálja jóvátenni amit
Refával tett ezért felajánlja a lánynak,
hogy éljen a császári udvarban amelyet
az először visszautasít ugyan, de végül
elfogadja.
8 hónappal később folytatódik a történet.
Senna időközben 13 éves és
Londonak köszönhetően a legjobb taníttatást kapja. Telis Elaris a történelemtanára, Centauri Prime (Kentauri őshaza) egyik legkritikusabb gondolkodója.
Miután napvilágot lát egy kiadványa,
meghal egy robbanásban a házában, ahol
a Csillagközi Szövetség számára kémkedett. Senna Durlát gyanúsítja Telis
meggyilkolásával.
Durla, aki jelenleg már Belügyminiszter, létrehoz egy "Irodát a haladásért" és egy, az elit kentauri fiataloknak szánt közösséget.
Eközben a Haladásért Iroda vezetője
megnyeri az ügynek Londo volt feleségét,
Lady Mariel-t (megjegyzendő, hogy
Mariel egy nappal később öngyilkos lett
volna unalom és egyéb okok miatt).
Vir Cotto látogatást tesz a Centauri
Prime-on és közben Londo elárasztja kétértelmű, rejtélyes megjegyzésekkel.
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Virnek egy kis időbe kerül mire megfejti ezeket, de végül megtudja belőlük,
hogy merénylet készül. Egy őrzővel rendelkező kentauri meg fogja ölni
Sheridant, amikor az a Babylon 5 Alsóvárosában látogatást tesz. Vir azonban
megelőzi és elhíreszteli a dolgot. Váratlanul megjelenik egy technomágus és pár
szót vált Virrel (ebből a beszél-getésből
nem sok újat lehet megtudni).
Londot keményen megbünteti a
drakh az árulásáért, majd megtöri és
Londo elviszi az "ajándékot" Delenn és
Sheridan gyermekének. Ez egy szarkasztikus és ironikus találkozás, amely közben Delenn rövid időre láthatta az őrzőt.
Mindezen történéseket Senna véletlenül elolvassa Londo emlékirataiból, aki
iszonyúan dühös lesz emiatt.
Ezután Senna megszökik a palotából,
de problémái adódnak és nem biztos a
túlélése a palotán kívül. Londo eljön érte,
hogy "megmentse". Senna még mindig
nem biztos abban amit olvasott, mert
utalások vannak benne a drakh-okra vonatkozóan. Londo azt mondja mindez
szükségből történt, a nép szolgálatára.
Szerinte a nagy titok a Csillagközi Szövetséggel történt háború volt, amely után
Centauri Prime-ot újra felépítik.
Pár nappal később megjelenik a
Babylon 5-ön Mariel, hogy Virrel találkozhasson valami olcsó magyarázattal
elérve ezt. Megpróbálja az ujja köré csavarni ilyesmikkel, hogy: "Nem vagyok
méltó hozzád" vagy "nem szeretnéd, ha
veled látnának". Miután együtt voltak
egy nagyköveti banketten, ahol nyilvánosan is vállalták kapcsolatukat, pár hónapig folytatódik viszonyuk. Vir később,
egy felvételen látva, meg-bizonyosodik
róla, hogy Mariel becsapja. A felvételen
Mariel hiszékeny bolondnak titulálja és
azt is megemlíti, hogy Vir sosem ment
tovább "3"-nál.
A technomágus tájékoztatja Virt néhány dologról, amely a Centauri Primeon történik és azt tanácsolja, hogy amikor Londo részeg, kérdezzen rá egy bizonyos Shiv'Kala-ra. Vir azonnal a
Centauri Prime-ra utazik.
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gyorsan történt minden számára. Csupán jó helyen volt a jó időben. Gondjai
voltak az önbecsülésével, tehát időbe telt,
amíg berendezkedett, de most már szereti a munkáját. Jól felkészítette Garibaldi.
Mikor szorult helyzetbe kerül, azt hiszem, azt kérdi magától: ’Mit is tenne
most Michael?’ Azt hiszem, boldog, hogy
főnök lehetett, és az is marad. Magára
talál, és minden nap új tapasztalatokkal
gazdagodik.”
Joshua Cox is állandóan tanult valami újat. Karaktere, Corwin hadnagy töltötte a legtöbb időt a fedélzeten a
Babylon 5 ötéves történetében. Majdnem
állandó tagja volt a vezérlőnek, az első
évad végén kezdett, és a harmadik szezonban kitüntették. Szomorú dolog a sorozat gyorsan közelgő zárásáról siránkozni. „Mindig csalódás, ha menni kell. Kétségkívül jó móka volt számomra. Egy
teljesen váratlan utazás volt. Azt gondoltam, hogy az egyik napon csak bemegyek
dolgozni. Meglepődtem az egész dolgon.”
Miközben szomorú látni a véget, Joshua
a legjobban a B5-ös bará-toknak és emlékeknek örül. „Azt hiszem, az volt a legjobb, hogy találkozhattam ezekkel az emberekkel. Nagyszerű volt kirándulni velük a nyáron, elmenni Angliába, és részt
venni néhány conon. Rengeteg olyan emberrel dolgoztam együtt, akiket a tv-ben
láttam, még mielőtt én egyáltalán szerepeltem volna. Láttam Stephen Furst-öt,
Jeff Conaway-t és Bruce-t mozifilmek-
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ben. Mindenféle emberek, nem is szólva
a vendégszerep-lőkről. Ez valóban ritka
élvezet volt számomra.”
Ta’lonnál talán csak a színész, Marshall Teague lepődött meg jobban, hogy a
B5 új legénységnek a tagja lett. Mikor
megkérdeztük, számított-e rá, hogy a
narn harcos így fejezi be, Marshall felkiáltott: „Egyáltalán nem!”. Azt mondja,
érdekes volt számára, hogy a legelsőnek
leforgatott B5 epizódbeli szereplése után
hazatért, és meglepve értesült, hogy várják az utolsó részhez. „Izgalomba hozott,
hogy részt vehetek ebben” - mondja. „A
legelsővel kezdtem, tehát hatalmas megtiszteltetés és élvezet az utolsóban is játszani. Minden jó véget ér egyszer. Ez egy
szomorú pillanat. Sok jó barátodtól búcsúzol el, de valójában tovább élnek az
emlékeidben.”
Az új legénység közül Marshall talán
mindenkinél jobban értékeli ennek az
ünnepélyes búcsúnak a jelentőségét. „
Nyolc éven keresztül szolgáltam a haditengerészetben. Tudom, mit jelent a parancsnokváltás. Ez a stafétabot és a barátok átadását jelenti, hogy újakat szerezzünk, és új kalandokban vegyünk
részt, és mi pontosan ezt tettük. Átadtuk
a stafétabotot.”

Fordította: Varga Zoltán

Az Utolsó Nap (Sleeping in Light)
1997. április 29. 2/7. nap.
Írta
és
rendezte:
J.Michael
Straczynski.
Délelőtt 11.00. A Babylon 5 Zocalo-ja
megszámlálhatatlanul sok összejövetelnek adott helyet az elmúlt fél évtized
alatt, de ezek sohasem voltak annyira
ünnepélyesek és komolyak, mint a most
következő jelenetben. A Babylon 5 eseményei után 20 évvel John Sheridan kapitány még utoljára összehívta régi barátait a most már feleslegessé vált állomásra. Nem túl meglepő módon ez egy nagyon megrendítő helyzet színészeknek és
karaktereiknek egy-aránt. A színészek

egyenként megjelennek a díszletek között, hogy elpróbálják a jelenetet: Mira
Furlan Delenn-sminkben, még mindig
civil ruhát viselve; Richard Biggs
(Franklin) fekete pólóban és nadrágban,
haja már észrevehetően szürkébb; Jeff
Conaway (Zack) és egy teljesen kopasz
Jerry Doyle (Garibaldi) mindketten már
nagyrészt jelmezben; Claudia Christian
(Ivanova), aki korához és egy admirálishoz képest meglehetősen fürge; Stephen
Furst (Vir) kissé sántít, mivel „az új cipők szorí-tanak”, az ember azt gondolná,
hogy a Centauri császárnak jobb cipésze
van.
Ironikus módon az egyetlen főszerep-
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lő aki nincs benne ebben a jelenetben, az
Sheridan. Azon okok miatt, amelyek az
epizód levetítése után világossá válnak
majd, az elnök már nincs ott amikor barátai utolsó sétájukat ejtik meg a kihalt
Zocalo-ban.
Bár maga Sheridan már távol van,
Bruce Boxleitner még mindig a közelben
tartózkodik, hogy valahonnan oldalról
végignézhesse a jelenetet. „Szomorú ez,
lezárni a régi kosarat”—mondja elgondolkodva John Flinn rendezőnek. Még mindig rajta van a 4. szezon utolsó részeiben
látott szakálla ami most őszes, akárcsak
a haja. Szükségtelen mondani: erre a
napra jobban illenek a „nagypapa” viccek, de Boxleitner végig megőrzi jó humorérzékét.
Pár lépéssel arrébb J. Michael
Straczynski, a sorozat megalkotója halad
végig stábja között. Azért láthatjuk itt,
mert a „Sleeping in Light” írásának és
rendezésének kettős szerepét vállalta
magára. Elsőre fura Straczynskit bármilyen díszlettevékenység középpontjában látni. Az általában zárkózott készítő megpróbál, amennyire lehet, észrevétlen maradni; megnézi a jelenetet a perifériáról, vált néhány szót a stábbal azután csendben eltűnik.
Van egyfajta szomorúságérzet a levegőben ami úgy telepszik rá az amúgy
vidám stábra, mint valami láthatatlan
felhő. Nem ritka látvány, hogy a stáb
valamely tagja hirtelen már nem bírja
visszatartani könnyeit, erre a hozzá legközelebb eső ember megöleli és vigasztalni kezdi megrendült társát. Még az
amúgy kedélyes, csikorgó hangú John
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Flinn is eléggé hallgatag a mai napon.
Később elmeséli, hogy egy ötödik széria
lehetősége ellenére (emlékezzetek rá,
hogy a „Sleeping in Light”-ot a negyedik
széria végén forgatták le, amikor az ötödik széria sorsa még mindig egy hajszálon függött) ez mindenképpen az utolsó
epizód lesz, bármi is történjék.
Boxleitner szerint ezeknek a jeleneteknek a megindító tartalma az, amit a
rajongók
át
szere tnének
élni.
„Szükségük van egy befejezésre”—magyarázza, felidézve példaként a befejezetlenségre egy másik hosszú sorozatát, a
„The Scarecrow and Mrs King”-et.
12.40-re Boxleitner már meglépett
egy korai ebédre, amikor színésztársai
teljes jelmezben és sminkben készen állnak utolsó sétájukra a Zocalo-ban. Mindegyikük öreg korban van; Biggs és
Conaway hirtelenjében kidolgozott módszerrel sántítanak, mint karaktereik idősebb verziói; Furst is sántít, de ez inkább
csak a cipők miatt van.
Flinn kér még egy percet, hogy lencsét cserélhessen a kamerán. Egy szélesebb lencsével meg tudja oldani, hogy az
egész csoportot beleigazítsa a képkockába. Straczynski egy monitor mögött ülve
jelzi,
hogy
beleegyezik.
„Vigyázz az árnyékokra!” (ez eredetileg
kétértelmű mondat, vonatkozhat az Árnyakra is—a ford.) —figyelmezteti operatőrét Flinn. „Jó tanács”—mondja nyomban Straczynski, azonnal lecsapva a labdát. Mint mindig, a Babylon 5 készítőjéé
az utolsó szó.

Fordította: Peres Levente

A kapitány búcsúja
Bruce Boxleitner utolsó B5 szereplése
Hol volt hol nem volt, volt egyszer a
galaxis elnöke, akinek annyira megtetszett egy vadonatúj, kísérleti szuperhajó, hogy elhatározta: ellopja magának.
Nem, az ő neve nem Zaphod Bleeblebrox
volt, és nem is volt neki két feje. Valójában a Babylon 5 új, lebilincselő tévéfilmjének díszletei között vagyunk, és a
szóban forgó politikai nagyság nem más,
mint John Sheridan, a Csillagközi Szövetség elnöke. És – bár valóban ellopni
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készül az új Excalibur nevű hajót – meg
fogjuk látni, hogy jó oka van rá. „Az elnök ismét kapitánynak akarja érezni
magát”–mondja Bruce Boxleitner. „Ha
nem tudod elvégeztetni a munkát mással, csináld meg te magad.”
Valójában John Sheridant sokkal nagyobb cél vezérli, mint hogy ellopja az
Excaliburt. Például a Föld megmentése
egy hatalmas Drakh támadástól. Boxleitner továbbra is azt mondja, hogy jó
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lennék, megtanultam, hogy lehetek finom, és sok változást vihetek a hangomba és a hangszínembe. Nem kell faltörő
kost állítanom a kapu elé. Csendben kinyithatom a zárat is.”
Brooks gyakran beszél arról, hogy
mit "tanulhat" egy szerepből vagy jelenetből, ami talán egy nyom a színészi
motivációihoz. „Soha nem csinálhatsz
meg mindet teljesen - mondja -, a képernyő vagy a vászon túl nagy. Folyamatosan lehetőséged van tanulni valamiről.
Ez az egyik legnehezebb dolog, amit valaha is tettem, de soha nem tudtam csak
úgy ülni, önelégülten, betárcsázni a számot, bedobni a pénzt, és csak ismételni
újra meg újra. Azt hiszem, ez talán mazochizmus. Mindig az ablakhoz kell
nyomnom az orrom, vagy nem érdekes az
egész, és a színészkedés pontosan ezt
jelenti nekem. Sokat tanulok Gary Coletól. Ő nagyon jó. Nagyon jó tónust támaszt a színnek. Ő egy amolyan megtiszteltetés. És mindenki, akivel eddig összefutottam. Itt nincs gyenge láncszem. Kiásom azt. Szeretek munkába menni, nagyon jó mesélőnek lenni.”
Ha a Crusade-ot vesszük, Brook soha
nem volt sci-fi rajongó, de a munka elkezdte megváltoztatni az ízlését.
„Elkezdtem felismerni a forgatókönyvek
pontosságát, és ezek nem végletes helyzetekről, balesetekről vagy gyilkosságokról szóltak. Ez valami más volt, ami
úgy tűnt, egy vagy két emelettel lentebbi
vagy fentebbi. Valami sokoldalúbb dolog
volt ott, mint amit levázoltak. Ez azután
magával rántott. Értem már, miért anynyira intelligensek ennek a sorozatnak a
rajongói. Van egy felfogási szint, ami úgy
tűnik, egy kicsit más, felületes-kedtem
egy ideig, és jó volt, de ez ugyan-akkor
valami egészen más.”
Újabban, ez a frissen megalkotott értékrendje vezette el egy szerzőhöz, akinek
különös jelentése van a Babylon 5 rajongókra nézve. „Most kezdtem el olvasni
Alfred Bestert. Remek! Ő olyan, mint ennek a sorozatnak a Hemingwaye.”
A sorozatok határidőre forgatása közben Brooks már mélyen egybeolvadt Max
Eilerson lelkivilágával. „Sokkal több van
bennem belőle, mint gondoltam.” - mondja
Brooks hozzátéve, hogy rálelt a karaktere
humorérzékére. „Ő majd-hogynem fensé-
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ges. Szabad. Joga van bármihez, amit csak
akar, és ehhez igazodik a humora is. Imádom ezt a részt. Azt hiszem ez egy nagyon
jó tulajdonság. Azt hiszem az, hogy a szociális értékei nem egyeznek a legtöbb ember
elvárásaival, nem változtat semmin. Véghezviszem a dolgokat. Felépítem a szerkezetet. Az értelme a humorán keresztül sugárzik át. Nagyon jó szórakozás. Sokat tanulok magamról a humora és a megnyilvánulásai egy részéből. Nem kell, hogy elégedettek legyenek veled, miközben az életedet alakítod. Micsoda elképzelés!”
Ez majdnem úgy hangzik, mintha Max
Eilerson tanítgatná ezt a barátságos színészt, hogyan legyen kellemetlenebb ember. „Nem hiszem, hogy ez így van” - nevet
Brooks, azután töpreng egy kicsit, és így
szól: „… és nem is akarom megválaszolni!”
Max Eilerson a feje annak a nyomozócsoportnak, amit az IPX küldött ki az űrbe.
Az IPX (Interplanetary Expeditions) egy
olyan társaság, ami abból húz hasznot,
hogy archeológiai csapatokat küld szét az
ismert űrben, amelyek leletek és ősi városok után kutatnak. Minél öregebb, annál
jobb. Max Eilerson az ő tékozló fiújuk. A
lángész, akit születésekor a szellemi képességei elválasztottak a többi gyerektől, elkülönítve nőtt fel. Lényegében a Marson született. Képletesen elválasztották, különleges neveltetésben volt része, különleges
iskolákba járt, különleges odafigyelést kapott. Ez egész életében nem változott semm
i
t
.
Van múltja, és egy ex-neje, akivel időrőlidőre felveszi a kapcsolatot. Nála hagyta
azt a valamit, amit a világon a legjobban
szeret - a macskáját: Mr. Cicuskát. Ez ad
nekünk egy kevéske betekintést a lelkivilágába, de nem sokat, mert Max szorosan
elzárva tartja a személyiségét. Senki sem
lép be engedély nélkül. Ő egy csípős, manipulatív, hozzáférhetetlen srác. Van még
gyenge pontja a macskákon kívül? Ez egyelőre rejtély…

Fordította: Peres Levente
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munkát végzek.” - jegyzi meg Brook. „
Nagyon nehéz kiváló munkát végezni és
elfoglalni magam. Páran bejönnek ide, el
tudják foglalni magukat, és nagyon jó
munkát tudnak végezni rövid idő alatt.
Én rengeteget szoktam tökéletesítgetni a
dolgokat. Nagyon sok díszletezőt használok hozzá. Csak így tudok dolgozni. Csak
így tudom azt, hogy hogyan csináljam.”
”Megpróbálom megfogni azt a pillanatot az életemben, amikor eléggé türelmes vagyok ahhoz, hogy a művelet unalmas részeivel foglalkozzam, hogy eljussak egy szintre, ahol összeáll a kép, és ha
nem csinálok meg egy jelentet, akkor
valami nem történik meg. Ez olyan mintha egy kapcsolatból ki akarnék hozni
valamit, és ha nyugodt vagyok, akkor
addig folytatom, míg rá nem jövök, miért
nem sikerült. Mi ijesztett el? Az összpontosítás? Talán a képek nem voltak jók?
Azért volt, mert nem tudtam, mit csinálok? Volt valami személyes dolog az életemben, ami most visszahúz?”
Amikor megkérdeztük mi volt eddig a
legkedvesebb jelenete, Brooks elmondta,
hogy mindig az, amit legközelebb fog csinálni. Azután hírtelen szó szerint a leg-
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közelebbi jelenetéről kezd el beszélni, és
anélkül, hogy észrevenné, rátér a színész
és a karakter közötti határvonal elmosódására.
”Egy sziklán állok, és végeznem kell a
munkámat kézzel, kalapáccsal, ellenőrző
készülékkel, korvizsgálóval, vizsgálgatva
ezt a hatalmas falat. - mondja Brook, de
Max Eliersont hallom a hangjában - Beszélgetek a szexi asszisztensemmel. Feszült vagyok.”
”A munka az a dolog - folytatja a színész -, egyre csak bontogatok, és új rétegeket fedek fel. Ez egy központi vonzalom. Mert, hát Istenem, ha nem érdekel,
akkor vége!”
”Az archeológia átfolyik a színészetbe - teszi hozzá Brook -, és ez átváltozik
egyszerű érdeklődéssé.”
”Kissé giccsesen hangzik, de kint voltam a színen, egyedül a kabinomat vizsgálgatva az Excaliburon. Az űrhajó másfél
mérföld hosszú, és 300 ember van rajta.
Szeretem a kabinomat; kinéztem az ablakon, jóllehet nem sok minden látnivaló
akadt odakint. Megérintett az az érzés,
hogy milyen lehet kint lenni az ismert űr
határán, ’Nahát! Ez tényleg egy kaland!’.
Ezt éreztem a karakter összefüggéseiben.
Nagyon jó érzés volt. Olyan, mint kint lenni
hókempingezni a harmadik napon, jó meszsze. Szeretnék így maradni pár évig, és
csak belekerülni, mert Maxnek sok tanítanivalója van számomra, és ő erős. Majdnem
klasszikus alak, és ez tetszik nekem. Azt
hiszem, ez majd lendületet ad Joe sztorijának, mert ezekben a történe-tekben egyetemes misztikumok rejlenek.”
Az önző, gyáva tudós formája könnyű
csapda a sci-fi világában, aminek a Dr.
Smith-hez (Lost In Space sorozat) hasonló karakterek szereztek rossz hírt, de az
egy azok közül, ami Max Eilersont intrikussá teszi az az, hogy valóban önző, énközpontú, de semmilyen módon, formában vagy alakban sem gyáva.
„Nagyon hálás voltam, hogy nem tették
őt gyávává, és nem kérettek vele segítséget, amikor a helyzet úgy hozta - mondja
Brook -, mert általában sokkal akcióorientáltabb alakokat és vezetőket játszottam. De Max Eilerson bizonyos értelemben sokkal nőiesebb, és ez nagyon jó
lecke számomra; erős lehetek anélkül,
hogy hangos, követelőző vagy kemény

2002. január

újra a kapitányi székben ülni. „Eléggé
nyomasztóan éreztem magam az utóbbi
egy évben, mert az elnökök nem sok mindent csinálnak, a beszédeken és diplomácián kívül. Azt hiszem, Sheridan vágyott
rá, hogy kijusson onnan és visszatérjen
eredeti karakteréhez, egy kalandszerető
alakhoz.”
„Kedvelem a sztorit. Jóra sikeredett.
Be kell törnöm a hajóba és el kell kötnöm.”
A betörés az új hajóba valószínűleg
az „A Call to Arms” legizgalmasabb része. A stáb és a színészek részéről, akik
dolgoztak rajta, legalábbis minden bizonnyal az. „Hálás vagyok a lehetőségért, hogy benne lehettem.” – mondja
Boxleitner. „Amikor Jerry Doyle és én
másnap bejártuk a díszleteket, azt mondtuk: „Na, az új fiúknak igazi hajó-juk
van”. Amikor Bill Mummy (Lennier) és
én a Fehér Csillag díszletében voltunk,
az leginkább olyan érzést keltett, mint
valami régi, nyolcvanas-évekbeli diszkó.
Ennél a díszletnél tényleg úgy érzed,
hogy egy hajón vagy. Ahogy belépsz,
mennyezete van és folyosói. Csak néhány
dolgot láttam a jegyzetekben, de ez tényleg jól összejött. Valóban olyan érzésed
van, mintha benne lennél valamiben, pl.
egy tengeralattjáróban. Tetszik az ötlet,
hogy titokban felépítették ezt. Ez nem
szokatlan dolog. A Babylon 5 Borzjáratai.”
A rendező, akit az „A Call to Arms”
kivitelezésével megbíztak, Mike Vejar
volt, Boxleiter szerint az ideális személy
a tévéfilm számára. „Mike mindig nagyon jó volt. Egyik legjobb volt közöttünk, mivel a keményen technika-alapú
filmeket is nagyon jól kezeli. Ő mozgatja
a kamerát. Átélheted az utazás, az űrben
való mozgás és az akció élményét. Azt
hiszem, jó munkát végzett az ’In the
Beginning’-nél és azoknál az epizódoknál, amelyeket ő valósított meg, úgyhogy
szerintem ő a megfelelő ember, hogy életet leheljen ebbe a díszletbe. És azt hiszem nagyon jó lesz. Úgy gondolom, az új
stáb torkig lesz, mivel rengeteg időt fognak eltölteni vele, de akkora ki tudják
majd javítani a hibákat. Filmezés szempontjából úgy tűnik, hogy valóban, valami teljesen új elgondolást szem előtt tartva építették meg. Volt egy nap, amikor
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Mike 7-8 beállításra gondolt, de végül
elintézte az egészet egy füst alatt. Vigyázott rá és megcsináltuk egyben. Ha képesek erre, akkor tényleg nagyon jó lesz.”
„Ez egy új díszlet, és most kezdenek
hozzászokni. Különféle filmezési módokat keresnek. Először minden rendező el
fog majd követni hibákat, de majd megtalálják a módját, hogy gazdaságosabban filmezzenek.”
Egy pillanatra elszakadva az
Excaliburtól, Bruce Boxleitner szerint az
’A Call to Arms forgatása csodálatos élmény volt. „Ez a társaság tényleg tudja,
mit csinál.” – mondja. „Egy kissé szomorú, mert hiányzott pár régi arc, de ami a
legjobban lesújtott, az volt, hogy én voltam az utolsó a régi szereplők közül, és
távoztam utoljára. Keserű pillanat. Tudom, hogy menni fog, és szerencsét kívánok nekik, és minden mást is. Menni
fog.”
A hét elején Boxleitner leforgatta
utolsó jelenetét Babylon 5-ös színésztársával, Jerry Doyle-lal. „Tudja, [Jerry]
az utolsó napját pár napra tolta ki.” –
mondja Boxleitner. „Az időzítés hosszabbá vált. Mennie kellett, úgyhogy rengeteget hallottunk róla. Mindenkivel tudatta
a dolgot. De én ismerem Jerry-t, és tudom, hogy legalább annyira szeretett
volna maradni, mint ahogyan azt fejtegette, hogy ’Alig várom, hogy eltűnjek
innét.’
De ahogyan az „A Call to Arms” távozni láthatta az utolsó öreg őreit,
ugyanúgy azt is megfigyelhette, ahogyan
azok átadják kulcsaikat az új őrök számára. Megadva a fáklyavivő Boxleitner
számára az esélyt, hogy szemtanúja legyen a Babylon 5 kétszeri újjászületésének, amelyek csodálatosan beteljesítették
az elvárásait.
„Peter Woodward, aki a technomágust játszotta, valóban tökéletes úriember volt,” – mondja Bruce. „Nagyon
hallgatag. Ez változhat. Úgy tűnik, errefelé ez történik mindenkivel, de néhányan közülünk talán kissé fölényesek
voltunk. Azt hiszem, Galen jó karakter
lesz. Nagyon jól betölti a szerepét. És
szerintem Carrie Dobro [Dureena] nagyon jó színésznő. Élvezet volt vele dolgozni, mivel erős. Úgy értem egy
’Babylon’-nő. Erősnek kell lenniük, hogy
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egyáltalán túl tudjanak jutni egy-egy
napon, és ezt nagyon jól visszaadja. Claudia megtette. Bizonyára Tracy is képes
rá. Szóval ő elég jó, és nagyon értékes
részévé válhat a shownak.”
Eközben Boxleitnernek ott van a saját sorsa, amiről gondoskodnia kell.
„Újra elhagyom ezt a helyet.” – mondja.
„Ez majd segít. És van egy épp futó projektem is. Nem szeretnék bármi mással
foglalkozni. Dühös voltam, amikor vége
lett, de már nem vagyok az.”
Boxleitner szkeptikus azt illetően,
hogy Sheridan visszatér-e a Crusade-be
valaha, de még nem zárta ki teljesen az
elnök megjelenését a sorozatban. „Nem
hiszem, hogy meg tudják ezt csinálni,” –
mondja. „Várjuk azért ki, hogy mi is lesz
ebből az egészből. Bizonyára sorozatot
szeretnének belőle, úgyhogy ha ez valóra
válik, akkor nagyon izgalmas lesz. A kettő között pedig próbálok majd találni magamnak egy lehetőséget az örökös hajszában.”
Egy nap múlva Bruce Boxleitner leforgatja utolsó jelenetét az A Call to Armsban és az ember, aki megvívott az árnyakkal, és egyesítette a galaxist, újra elsétál
majd és maga mögött hagyja a színfalakat.
Ami lehet, hogy az utolsó távozása lesz. De
[Bruce] mindig is része marad majd a
Babylon 5-nek és a sci-fi történelmének.
És ez örökké része lesz neki is. Átgondolja,
mi az, amit majd magával visz az itt eltöltött időből. „Sok-sok kedves emléket.” –
mondja. „Nem sokat kell ezen tűnődnöm.
Sok kedves emléket, egy négy éves otthont, amire mindig szívesen emlékezünk
majd vissza. „Egy otthont kereső cigánycsalád”: őket hívom én színészeknek. Termé-szetesen jó barátságok, jó kapcsolatok
szövődtek. És ez, már csak a karrierem
szempontjából is, mérhetetlenül sokat segített nekem, hogy visszatérhessek a vezér
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szerepébe, egy új középpontba. Valamikor
majd újra végig kell ezt csinálnom valamilyen formában vagy módon, de nem aggódom emiatt. Sokat segített nekem, hogy
újra kitör-hessek. Amikor megkaptam ezt
a megbízatást, épp egy hullámvölgyben
voltam, amilyen minden színésznek van
az életében. Először megrémített, de segített a karri-eremen és segített a magánéletemben is. Ez alatt az idő alatt megváltozott az életem. Megismertem a feleségemet, Melissa-t, és megszületett a fiam,
Michael. Ez idő alatt pedig, hidd el nekem,
nagyon minimális mértékű volt a rossz
tapasz-talatok és hasonlók száma, ami
ritka dolog. Csodálatos tapasztalat volt.
Bemutatott engem egy új közönségnek, és
a magánéletemet is megváltoztatta. Rávett arra, hogy több sci-fit olvassak, és
felkeltette az érdeklődésemet sok más dolog iránt. Nagyon hálás vagyok azért, hogy
benne lehettem. Ez
egyszerűen csodálatos, csodálatos időszak volt. És mi
mégsem tűnünk el. Nem hiszem, hogy a
nevünk kimaradna a Babylon 5 szótárából, akármilyen hosszúra is nyúljon az.
Nem tudhatjuk, mi fog majd történni. Elkezdhettük a mi saját kis Star Trekünket, és biztos vagyok benne, hogy senki
sem tudta előre, hogy mi lesz a vége. Ezt
valójában Walter [Koenig] mondta. Senki
sem tudta, hogy ez lesz belőle. Azon gondolkodom, mit is szeretnék majd mondani
holnap, ha vége lesz. Csak annyit, hogy:
köszönöm, ez szörnyű volt és sok szerencsét az Excaliburnak és új legénységének.
Ez jó képzettársítás. Re-mélem, bárhogyan is, de folytatódik majd. Hiányozni
fog.”

Fordította: Peres Levente

Bruce Boxleitner visszaemlékezése a sorozat forgatására
Félelmetes feladat bármely színész
számára: belépni egy nem teljesen elfogadott sorozat vezető szerepébe annak második szezonjában. Bruce Boxleitner pályafutását tekintve - aki a Babylon 5 új
főnökét, John Sheridant játszotta —ez
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főnyeremény volt, és mindenki más is jól
járt vele, akinek köze volt a sorozathoz.
Bár a színész addig csak egyetlen egyszer
bizonyított a sci-fi területén, gyorsan sikerült beilleszkednie a B5 világába.
„Nagyon izgalmas volt belépni,” –
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Az új szokások mindig a régiek meghasonlásával kezdődnek. Pár ember áthidalja a szakadékot. Például én tudom a
történetét a már-már legendás „Matt
Plumber, Negyedik szezon”-nak (erről
majd egy más alkalommal mesélek) és a „
CUT! CUT! CUT!”-nak is. De vannak
olyan történetek, amelyekről még csak
nem is hallottam, de mások benne voltak, és olyanok is, amelyek a Babylon 5
és a Crusade előtt születtek. Ezekről sokan sohasem fogunk hallani, míg valószínűleg ezek szép emlékek maradnak majd

a néhány beavatott számára.
A lényeg, hogy vannak ilyen történetek. És akár a Babylon 5-höz, akár a
Crusade-hez tartoznak inkább, a „
Sajtburger, hagyma nélkül, csokoládékoktéllal” mindig is itt lesz, és én ugyancsak emlékezni fogok rá.

Fordította: Peres Levente

Max Elierson
A Babylonian Productions hatalmas
"A" jelű műtermének egyik sarkában,
sziklaszirtek és barlangok népes csoportja között egy kőfalat állítottak fel. Egy
acélpalló függ köteleken és csigákon,
hogy ingatag hozzáférést biztosítson a
régészek számára egy ősi, idő koptatta,
idegenek által készített faragványhoz.
Míg a Crusade szereplői és a stáb nagy
része máshol foglalatoskodik, David Allen Brooks (Max Elierson) épp egy jelenetre készül, fel-alá járkál az emelvény
mentén. Egyedül a sötétben, egy szerszámkészlettel ügyködve újra és újra
belevész
a
félhomályba.
Jóllehet az elkövetkező jelenet a többihez
képest talán eléggé kicsinek tűnhet,
Brooks tovább rendezget, a nap legnagyobb részében egyre csak folytatva az
áskálást. Hogy pontosak legyünk, karakterével, Max Eliersonnal osztja meg a
munkát. De itt véget is ér a hasonlóság,
mert míg az IPX archeológus mindenkit
eltaszít, addig Brook egyike azon kedvesebbeknek, akikkel az ember csak remélheti,
hogy
esetleg
találko zik.
Ez a kaliforniai származású férfi a New
Yorkban eltöltött két évtized alatt kezdett el vonzódni jelenlegi foglalkozásához. „Kezdtem beleszeretni a mesterségembe” - fedi fel. „A színészek stúdiójának tagja voltam hátul. Kezdtem belekeveredni abba a hagyományba, amiről ez a
dolog igazán szól, hogy mit tehettem
meg, és hogy mit vártam el magamtól és
ez aztán kihozta belőlem a kisördögöt.
Hatalmas folyamat volt ez. Sokat gondolkodtam rajta. Kiváltságos vagyok, mert

azt csinálhatom, ami érde-kel, és amihez
vonzódom, nem elégedet-lenkedek, és
nem kell keresztül-vonaglanom az életemen. Hálás vagyok ezért.”
Brooks feltűnt már színdarabokban,
filmekben és amerikai szappanoperákban ("The Edge of Night" és "One
Life to Live"), de a meghatottságát ecseteli, hogy helyet kapott a Crusade-ben,
mintegy enyhülésképp. (Ezt az interjút a
sorozat váratlan megszakítása előtt készítettük). „Olyan, mintha évekig vándorolnál a sivatagban, próbálva vizet és
ennivalót találni - mondja -, és hírtelen
kapsz egy kicsike otthont, egy rejtekhelyet. Mélyen bele kell élnem magam ebbe
a személyiségbe, és ez nagy megkönnyebbülés ahelyett, hogy állandóan szerepet
kellene váltani. Ez egy kiváltság, mert
kedvelem, ahogyan Joe Straczynski ír, és
nagyon szeretem azt, ahogy ezt a családot összehozzák. Olyan ez, mint egy családban lenni, olyan, mint egy színházban, vagy ilyesmiben. Évek óta nem dolgoztam olyan show-ban, ami ezt éreztette
volna velem.”
Ugyanúgy, ahogy Brooks gondosan
előkészít egy jelenetet, mielőtt az megkezdődik, a folyamat gyakran pontosan
úgy folytatódik számára, amíg a jelenet
véget nem ér. A sorozat forgatása alatt
gyakran látták egyedül dolgozni a díszleten, vizsgálgatva, javítgatva a jelenet
színhelyét, míg a rendező azt nem mondta, hogy készen van, és a stáb meg nem
érkezett. „Nem vagyok természetfeletti,
egyszerűen csak nem szeretek unatkozni,
és a legjobb út ehhez az, ha nagyon jó
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Scoggins lépésekkel távozik, ötödikben, a
terem mentén.
Az „In-n-Out” – ahogy azt minden
kanadai tudja – az egyik legjobb hamburgersütöde, ahol valaha is ettem (nem kis
büszkeséggel mondom), és nincs is túl
messze a forgatástól. Az 5. széria forgatása alatt váratlanul elkezdtem egy hagyományt azzal, hogy néhány hetente oda
jártam. Amikor ez Tracy fülébe jutott,
őszinte meglepetésemre kijelentette,
hogy kedveli az „In-n-Out”-ot. Úgyhogy
ezek után mindig velem tartott. Ennek a
történetnek a filmezése volt [Tracy] első
visszatérése a Crusade-ben – és egyben
az utolsó is, amit leforgattunk – elkerülhetetlen volt, hogy tegyek egy kiruccanást a dupla sajtos hamburger világába.
(Egyébként pedig, annak ellenére, amit
Önök esetleg gondolnak, nem kaptam
semmiféle jutalékot az „In-n-Out”-tól.
Csak a jól bevált újságírói hagyományokat követem azzal, hogy jónak, avagy
rossznak nevezek dolgokat. „Mert a nyilvánosság megérdemli a tudást!” Ahogy
azt egykor Ed Asner is mondta.)
Tracy megérkezése a Babylonian
[Productions] forgatási helyszínére csak
egy része volt annak a Babylon 5-ös viszszatükrözésnek, amit az „Each Night I
Dream Of Home”-ban tapasztalhattunk.
Valójában már egy héttel a forgatás előtt
találkozhattunk ismerős arcokkal, amikor pl. Stephen Furst (Vir), mint rendező
készítette elő a filmezést. Stephen már
rendezett azelőtt is és minden alkalommal egyre jobb lett, úgyhogy jó volt újra
látni. Néhány ok, amiért jó volt találkozni vele. Először: Mert óriási személyiség,
és vidám dolog vele lenni. Másodszor:
Megismerhettem Vir figuráját. Végül
pedig: Most először alkalmam nyílt megkérni, hogy mutassa meg az ő „Ooohhhh
Boy, is this great!” [Kb: „De klassz, ez
csodálatos”] beszólását az „Animal
House”-ból. Itt volt tehát egy újabb rész a
B5 múltjából.
A másik régi ismerős, Richard Biggs
(Stephen Franklin) szintén benne volt az
epizódban. Nem csak valami jelentéktelen háttérmonológgal, hanem egy valódi,
heroikus szereppel az Excalibur
medilaborjában, egy teljes gerinccsapbevezetővel (ezt majd megérted, ha végignézted az epizódot).
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Tracy, Richard és Stephen újra
együtt ugyanabban a sorozatban. Számomra ez úgy tűnt, hogy ezt a sorozatot
egy valódi nagyágyúnak szánták, olyannak, amilyennel az amerikai TVtársaságok szokták a hét elején ugrásszerűen megnövelni a nézettségüket, hogy
minél több potenciális hirdetőt vonzzanak magukhoz. Ehhez nekem már csak a
mindig a Star Wars marketingről beszélgető Bruce Boxleitner (Sheridan), a két
felvétel között brókerével társalgó Jerry
Doyle (Garibaldi), és persze Mira Furlan
(Delenn) csípős tekintete hiányzott. (Úgy
tűnt, zavarom őt [Mira-t] valamilyen oknál fogva. Nos, talán a pólóm tette.)
Felkészültünk az első jelenethez,
amelyben még senki sem szerepelt a régi
stáb tagjai közül, csupán Gary Cole és
Daniel Dae Kim (ill. Gideon kapitány és
Matheson főhadnagy), egyszer már átfutották a dolgot Stephennel és megbeszélték a csúszós momentumokat. Majd eljátszottak egy beállítást.
„CUT! CUT! CUT!” [Kb: Kivágni! Kivágni! Kivágni!] Kiáltotta Stephen, miután befejezték, és
mindenki
nevetni
kezdett. Valaki mesélt Stephennek az
egyik előző rendező
beszólásáról. Valójában a sorozat és a
(rövid) széria elkészítése alatt a stáb körében a „CUT! CUT!
CUT!” lett az egyetlen felkapott vicc.
Valami,
ami
a
Crusade stáb sajátja
volt, nem pedig a B5
maradványáé.
És
ekkor újra egy közösséget
láthattunk,
mint amilyen az a
másik volt, amely öt
év alatt kovácsolódott
össze, és amit egy
régi őr adott nekünk.
(Persze, Stephennek
utána el kellett, hogy
mondják az egész
sztorit, ő pedig nagyon mulatságosnak
találta.)
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gondol vissza Boxleitner – „mivel volt
bennem egy kevés aggodalom, és én voltam az a nyitott srác, aki mindent úgy
akart csinálni, ahogyan ők szerették volna. Idővel hozzászoktam a karak-terhez,
és Joe [Straczynski] egyre inkább engem
szem előtt tartva kezdte alakítani, az
első néhány forgató-könyvnél a kérdés
sokkal inkább még ez volt: „Ki lesz
[Sheridan] ebben a részben?” Ez akkor
még mindig nyitott téma volt, tehát egyfajta „általános” Sheridan voltam, míg [a
stáb és Joe] bele nem rázódtak.
„Éreztem, hogyha nem tudok beilleszkedni, akkor Doug Netter [Executive
Producer] vagy valaki más egyszer csak
azt fogja gondolni, hogy nagy hibát követtek el, és a show nem fog menni.
Kulcsfontosságú szerep volt az enyém,
központi helyet foglalt el a színen. Ezt
jelenti egy kapitány, és akkor még ott
van a többi karakter. Bár a kapitány egy
csoport része, de olyan, mint egy középpont vagy jelzőtábla, és csak akkor működnek a dolgok, ha ez a gyakor-latban
megvalósul.”
Közel egy éve már, hogy Boxleitner
leforgatta utolsó jeleneteit az „A Call to
Arms” Babylon 5 tévéfilm számára, de a
színész mind a mai napig kötődik a sorozathoz. Ez év májusában (1999) az
„Into the Fire”-n dolgozott, ami talán az
első lehet a Sierra Online által fejlesztett
B5 CD-ROM-ok közül (sajnos ez nem valósult meg – a szerk.). Néhány régebbi
csapattársával együtt
láthatjuk vissza-térni a
projektben, vala-mint ott
volt Janet Greek rendező
is, aki [Bruce] legelső B5ös epizódja, a „Points of
Departure—Az új parancsnok” fölött bábáskodott. „Csak két napot
dolgoztam rajta”–fedi fel
Boxleitner, „Ezek alapjában véve kis dialó-gusok
voltak azoknál a részeknél, ahol a játékos érintett a sztoriban. A kamerához beszéltünk, hogy a
játékost is be-vonjuk, és
részt vehessen a történetben. Több lehetséges
befejezés van attól függő-
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en, hogy hogyan játszottak, tehát egy-egy
jelenethez több csattanó is lehetséges.
„Egy kissé különös volt, mivel nem
teljes jeleneteket vettünk fel, mint a B5ben, hanem jelenetek részeit, amelyekben a legkevésbé voltunk illetékesek.
A méltóságot, a Csillagközi Szövetség
elnökét játszottam, aki a B5 fedélzetén
fogadja őket, és komolyan mondom,
mindössze ennyi volt. Talán a legfurcsább a dologban az volt, hogy úgy
éreztem: hirtelen felébredtem, és ott állok megint. Mintha mindez csak egy
álom lett volna és most újra ott lennék a
díszletek között. Volt néhány ismerős arc
és nagyon sokat nevettünk.”
Miután eltöltött egy kis időt újra a
régi űrállomás díszletei között, a színész
elgondolkodik a B5-ön eltöltött 4 epizódján, sokkal jobban annál, minthogy megbeszélhetnénk az életének azt a szakaszát. Boxleitner 1994 nyarán került kapcsolatba a sorozattal, amikor a készítők
szerették volna betölteni a Michael
O’Hare (Sinclair) elutazása által keletkezett rést az első szezon végén. „Tudom,
hogy felkeltette a figyelmüket Corbin
Bernsen” – mondja Boxleitner – „és Jerry
[Doyle] mondta nekem nem is olyan rég,
hogy Stacy Keach volt a másik jelöltjük.
Hallotta, hogy nagy viták folytak Corbin
Bernsen-nel kapcsolatban, azután pedig
Keach-t vették célba, de – ki tudja, miért – ezek az úriemberek nem vállalták a
dolgot. Doug Netter már ismert engem
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régebbről, [Boxleitner a ’Wild Times’-ban
játszott, amit Copeland és Netter rendezett] úgyhogy küldtek nekem egy-két
forgatókönyvet és néhány kazettát. Már
láttam a show-t párszor, de azután jóval
részletesebben áttanul-mányoztam és ezt
gondoltam: ’Én pontosan ilyen típus vagyok!’ Elmentem, hogy beszéljek a rendezőkkel. Ők körbevezettek a színen, ami
nagyon megfogott. Úgy gondoltam, ez
aztán érdekes egy műfaj lehet és, öregem, hát tényleg az volt.”
Nem meglepő, hogy egy leforgatott
sorozat főszerepéről beszélgetni eléggé
félelmetes perspektívákat jelent még a
legmagabiztosabb színész számára is, és
Boxleitner bizony jónéhány olyan pillanatra emlékszik azokból a korai napokból, amikor hatalmas teher nehezedett a
vállaira. „Folyamatosan az volt az érzésem, hogy ’jól kell alakítanom, különben
megbánják a döntésüket.’ Ez természetesen benne volt a pakliban, úgyhogy éreztem annak a versenynek a súlyát, amit a
mérce teljesítéséért vívtam. Én voltam a
mester, és ők vártak tőlem valamit. Szerencsére nagyon jó színészeink voltak,
akik mindent megtettek, amit csak tudtak, hogy segítsenek nekem.”
„Ez az érzés bennem volt, de alapjában véve csak azzal törődtem, hogy nekilássak a dolognak és kihozzak belőle valamit, hogy beleszőjem a személyiségemet ebbe a karakterbe és átadjam
neki az energiámat. Ez volt az izgalmas
és érdekes része a dolognak, mert ott van
az ismeretlen, hogy nem tudjuk, mi fog
történni. Már korán megéreztem, hogy
nagy szükségük van egy parancsnokra és
alapból úgy játszottam, ahogy le volt írva, tehát úgy, mint egy ember, akinek
sokkal nagyobb küldetése van egy hajó
parancsnokáénál.”
Boxleitner első napja a Babylon 5-ben
1994. augusztus 8-án volt, kevéssel több,
mint három héttel azután, hogy megkapta a munkát. Ahogyan arra Janet
Greek, Sheridan belépő epizódjának rendezője is visszaemlékszik, nem is kívánhatott volna együttműködésre készebb
vezető személyiséget. „Bruce belépett és
azt mondta nekem: ’Soha nem játszottam
sci-fiben, nem tudom, mit keresek itt;
kérlek, segíts nekem. Mindent megteszek, amit mondasz, tégy engem ennek a
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hajónak a kapitányává.’ Úgyhogy közösen megcsináltuk. Abban az első epizódban kiűztem belőle az ördögöt, ő pedig
keményen dolgozott és nagyon fogékony
volt.
Boxleitner számára az első epizód
még most is eléggé zavaros és erejének
legnagyobb része arra ment el akkor,
hogy a víz fölött tudja tartani a fejét. „
Minden egyszerre hatott rám, és minden
addigi tapasztalatomat latba kellett vetnem csak azért, hogy képes legyek koncentrálni. Rengeteg jelenetet kellett megtanulnom és egy ideje nem is forgattam
sorozatot, úgyhogy az egész nap hatalmas munka volt, már csak azért is, hogy
mindenkit megismerjek. Zavarban voltam, és próbáltam ezt palástolni és leküzdeni valahogyan. Megrémültem, hogy
majd megnézik az eredményeket és azt
mondják: ’Hibát követtünk el, ez így nem
fog menni’ Minden színésznek vannak
ilyen félelmei, de én megpróbáltam teljesíteni a kvótát.”
A másik nehézség, amellyel színészünknek a korai napokban szembe kellett néznie, az Michael O’Hare
„szelleme” volt. Míg a rajongók nagy része elfogadta az állomás új parancsnokát,
akadt néhány konokabb típus, aki ellenállt a változásnak. „Kissé össze kellett
szorítanom a fogaimat, mivel a színészek
természetüknél fogva versenyszellemben
élnek. Ki kell elégítened az emberek igényeit, ami sokat számít, de sohasem
nyerhetsz meg mindenkit. Ezért vagyok
hálás Joe [Straczynski]-nek, hogy odadobta nekik azt a „csontot”, ami a „War
Without End volt, és le tudtuk zárni ezt a
torzsalkodást azzal, hogy láthatták: ott
vannak ők ketten, és most mindenki boldog lehet. Ezt soha sem mondtam Michaelnek. Mindig jól kijöttünk és nem voltak
gondok; más emberek akartak problémákat generálni.
Boxleitner elmondása alapján a show
igazából a „Hugo”-díjas „The Coming of
Shadows - Árnyékharcosok” epizód után ami a második széria alcíme is volt – lett
igazán felkapott. „Azt hiszem, akkortól
kezdett igazán hódítani, és érezhetted,
hogy ez az, amiről a tévés szakma szól.
Elmondhattad mindezt, mivel a rajongók
rákaptak és befogadták. Nagyon jó volt a
részesének lenni, miközben végre elkez-
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szériát, mire azt mondták: 'Csináljatok
13 epizódot és ennyi volt.'”
Nos, a Crusade nem egy “Baywatch
vs. Pankráció” az űrben, hanem a B5 rajongók örömét kell, hogy szolgálja.
”Dr Franklin később majd meg fog
jelenni. Sok olyan fajjal fogunk találkozni, akiket már láttunk azelőtt. De az
esetek nagy részében megpróbáltuk ezt
elkerülni.” - fejtegeti Straczynski.
Az Excalibur legénységébe beletartozik Matheson főhadnagy, aki félig
Spock, félig Troi; Dureena, akinek számlájára írható, hogy a drakhokkal traktált;
egy kapzsi archeológus; és egy fura
“technomágus”, aki úgy tűnik, tud valamit a rejtélyes Gideon kapitányról.
Straczynski szerint Gary Cole tökéletes volt Gideon szerepéhez.
”Volt valakink, aki el tudta játszani
Licas Buck-ot az 'American Gothic'-ban,
és azután át tudott váltani a ’The Brandy
Bunch Movie’-ra”- mondja nevetve
Straczynski. “Nyilvánvalóan megvolt az
a rugalmassága, amire szükségünk volt.”
A történet egy földhözragadt űrállomás és egy utazgató csillaghajó között
mozgott. Gondoljuk a Crusade-re úgy,
mint az “On The Road” B5 epizódra! Az
új sztori felszabadította mind a konszenzusokat, mind magát, Straczynskit. Az
előző sikerére nem jellemző módon,
Straczynski “zsoldos” írókat alkalmazott
egyes Crusade sztorik megírásához. A B5
bonyolult és összetett politikai húzásaira,
intrikáira való tekintettel Straczynski a
Babylon 5-öt még egymaga írta.
Miután olyan filmeken dolgozott,
mint V, Murder She Wrote, Captain
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Power és He-Man, Straczynski lecsapott
a B5 koncepcióra. Hat hónapot töltött el
a sztori tervezésével, és 5 évet a kivitelezésével.
”Amikor egy ilyen sorozatot csinálsz,
mint ez, akkor reméled, hogy találsz egy
közönséget, amely ugyanolyan perverz,
mint te.” - mondja Straczynski.
”De ők most végre megvannak.”
Valóban. Miután a B5 műsorra került, egy odaadó rajongói elit a szívébe
zárta a sorozatot és jó párszor megmentette a pusztulástól. (Nem beszélve
egy kereskedelmi rétegről, amely videókkal, könyvekkel, kártyákkal és hasonlókkal foglalkozik.)
”A közönség reakciója nem lep meg
engem, mert azt hiszem ez egy jó történet, és egy jó történet mindig sikert
arat”-mondja Straczynski. “Ami meglepett az a rajongói szervezetek kialakulása volt.”
“Olyan szervezeteket hívott életre,
amelyeknek tagjai úgy érzik, hogy valamiképp kapcsolódik hozzájuk a történet.
Rengeteg olyan dolog van odakint, ami
szétválaszt, elkülönít minket, és csak
igen kevés, ami összehoz. Ezzé vált a B5
rengeteg ember számára.”
“Ez az, ami meglepett engem, és amire azt hiszem- legbüszkébbek vagyunk.”

Fordította: Peres Levente

A színfalak mögött — A Crusade
Mike Colbert mesél egy forgatási élményéről (Crusade)
„Michael, Michael! Hé, hogy vagy?”
„Tracy! Sejtettem, hogy jönni fogsz,
csak azt nem tudtam, mikor.”
Átöleljük egymást egy meleg, baráti
öleléssel.
„Itt leszek a forgatás utolsó három
napján. Csak egy találkozóra ugrottam
be.”
„Nagyszerű, a közelben leszek.”
Tracy Scoggins egy ragyogó, cinkos
mosolyt dob felém. „Tudod, hogy meg kell

majd csinálnunk, amíg itt vagyok.”
Úgy kuncogok magamban, mintha
már látnám is az egészet. Éreztem ezt,
mióta elolvastam az „Each Night I
Dream Of Home” forgatókönyvét.
„Sajtburger, hagyma nélkül, sült burgonya és egy csokoládékoktél.” Mondja
[Tracy].
Újra megölel.
„Talán a péntek lesz a legjobb. Viszlát jövő héten!” A már megszokott Tracy
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nem vágta el a legutolsó szálakat a filmezéssel kapcsolatban. Örülnék, ha ennek a
történetnek a folytatása az lenne, hogy
Joe és a TNT találnak egy közösen járható utat, hogy a “Crusade”-et visszahelyezhessék a gyártásba.”
Egy csillag született?
Bármi is legyen a “Crusade” jövője,
nekem még mindig meglesz a saját kis 15
másodperces dicsőségem, amikor az
“Appearances and Other Deceits” c. epizód műsorra kerül július 28-án. Én vagyok az első zombi, aki a kamera felé
közeledik egy résznél, és pár perccel később a folyosón remeg.
A két jelenet tulajdonképpen konfliktusban van. Az elsőt úgy játszottam,
mintha transzban lennék, és képtelen
lennék beszélni. A másodikban azt magyarázom Scott Pierce barátomnak,hogy
milyen hideg van.
Két különböző színjátszás, két különböző színhely, két különböző nézőpont.
Két különböző érdek, amely kisiklatta a
“Crusade”-et, és valahogyan mégis következetes.

Babylon 5 - a kulisszák mögött
1999. június 11., péntek.
Írta: TYLER McLEOD - Calgary Sun
A Crusade a Babylon 5 örökség ironikus felirata.
Az új sci-fi sorozat első 13 része után
újabb keresztes háborúba fog kerülni a
fanatikus B5 rajongóknak, hogy megmentsék a Crusade-et.
”Ha jól fog szerepelni, akkor a legtöbb
esély a továbbvitelre a Scifi Channel kezében van, mivel ez nem egy olyan sorozat, amelyet a TNT akart” - mondja a B5
és a Crusade megalkotója, J. Michael
Straczynski. De haladjunk csak sorjában:
A Space - amely július 12-én du. 5-kor a
sorozatot debütálja - szereti a Crusadeet. Az állomás szerette a Babylon 5-öt és
élvezi, hogy mindkettőt eljuttathatja a
kanadai rajongókhoz. De a Space, akárcsak a nézői, az amerikai hálózati politika kegyelmétől függ, és a szindi-kátusi
álláspont-változtatásoktól, melyek meg-

42

2. kiadás

fertőzték a B5 ötéves pályafutását is. A
TNT, az amerikai csatorna megmentette
a Babylon 5-öt, és hűséges oltalmazóként
vette körül a programot. Amikor a B5
feladata véget ért, okosan gondolkodva
folytatást szerettek volna.
”Befejeztük az ötéves történetet, és
ők arra kértek minket: 'Nem játszanák
még egy kicsivel tovább ezt a sztorit?'” magyarázza Straczynski. “Az mondtam,
hogyne, de annak már egy másik történetnek kell lennie, más karakterekkel,
más szituációkban. Ez is egyfajta folytatás.”
Előállt a Crusade-del - ott folytatva,
ahol az "A Call To Arms" B5-film abbahagyta, amikor a Földet egy szunnyadó
vírus fenyegette, ami egy drakh támadásban
szabadult
el.
Sheridan (Bruce Boxleitner) a filmben a
bolygó segítségére sietett, de most
Matthew Gideon kapitány (Gary Cole)
dolga, hogy ellenszert találjon a drakh
vírusra - valahol az univerzumban.
”Ami öt évet ad nekünk, hogy elhárítsuk ezt a fertőzést, vagy az emberiség
elpusztul.” - mondja Straczynski.
Sajnos, a Crusade lejártának ideje
talán előrébb van.
”Mivel most először vetítettek dramatikus sorozatot a TNT-n, az atlantai üzletemberek úgy érezték, be kell, hogy
avatkozzanak. Elkezdtek olyan utasításokat adni, amelyek egyszerűen undorítóak voltak” - fedi fel Straczynski, miközben ezek közül néhányat részletesen ki is
fejt.
”Szexéhes földönkívülieknek kellene
megszállniuk a hajót” - szól egy pontos
idézet.
”Sok esetben akarták, hogy valamelyik karakterünk szexuális felfedezővé
váljon, és akárhányszor megismerkednek
egy új fajjal, szeretkezzen velük, hogy így
meglegyen a szex és erőszakhányados az
űrben” - mondja Straczynski közömbös
arccal.
”Szó szerint azt akarták, hogy a
Baywatch keveredjen a pankrációval.
Még azt is mondták, hogy nézzek csak a
pankrációra, hogy hogyan kell kezelni a
karaktereket.”
”Mi-én-egyszerűen visszautasítottuk,
hogy elkészítsünk egy lebutított sci-fi
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dett tért hódítani magának. Volt benne
néhány igazán nagysikerű rész, gyönyörű
megoldás, amelyekre azután ráharapott
a média. A sci-fi magazinok és hasonlók
pedig nagyon sokat foglal-koztak vele,
lehetővé téve a sorozat számára, hogy
néhány lépcsőfokkal magasabbra emelkedjen.
Néhány epizóddal később, Boxleitner
karaktere döntő változáson esett át az „
All Alone in the Night – Egyedül az éjszakában” c. részben, amikor a közönség
rájött, hogy Sheridant kémkedni küldték
a vezérkarba, hogy megvizsgálja tagjainak hűségét. Ez a színész számára is
meglepetés volt, aki nem számított erre a
leleplezésre, egészen addig az epizódig. „
Nem tudtam róla, de eléggé érdekes
volt” – mondja visszatekintve – „Ez az
egész megrémít téged, és hirtelen azt
mondod: ’Fenébe is, talán igazodhattam
volna hozzá valamennyire, ha előbb tudom.’ De ebben a sorozatban leggyakrabban ez volt a ’szokás’. Ilyesmiről sosem
tudtunk előre. Először sokkolt ez az
egész, hogy nem tudtam róla, azután már
sikerült belerázódnom.”
A sorozat végére Bruce Boxleitnernek
nemcsak, hogy sikerült beilleszkednie,
hanem ő lett a show egyik legnagyobb
támogatója. „Rajongó voltam. És azért
hogy benne lehettem, még jobban csodáltam.” – lelkendezik. „Úgy gondol-tam,
hogy itt valami nagyon jó dolognak vagyok a részese. És így is volt. Azt hiszem,
a második és harmadik széria, valamint
néhány rész a negyedik szezonból elképesztően jóra sikeredett. Az a dolog az
Árnyakkal a negyedik szezon legizgalmasabb és legkönyörte-lenebb része volt.
Nem volt túl sok „B” meseszál, következetesen haladtunk az „A” történettel, és
ez is pótolta a hiányt. Nem tudom, ezek
után hogyan zártátok le magatokban.”
Ahogyan a Babylon 5 a 3. szériába
lépett, a sorozat egyre nagyobb sebességre kapcsolt, és Sheridan kapitány a
Clark elnökkel szembeni ellenállás egyik
vezetője lett. „Nagyon megkönnyebbültem, hogy nem öltem meg a show-t” –
tréfálkozik Boxleitner – „mert amikor
kezdett népszerűvé válni, az felemelő
érzés volt. Mindenki lelkes volt a folytatás miatt és úton voltunk egy rendkívül értékes sorozattal. Úgy éreztem,
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kész vagyok megtenni bármit, amit Joe ír
majd a karakterem számára. Ez egy folyamatos meglepetés volt, különösen a
második és harmadik szériákban, ahová
mindenki tartott, és amerre a háború is
haladt. De optimista voltam atekintetben, hogy hogyan kezelem majd a szituációt.”
Visszatekintve, Boxleitner szerint a
3. széria volt a sorozat csúcspontja.
„Ahogy visszagondolok, az Árny-háború
kibontakozása és a harc rejtélyének egy
szörnyű része következett, úgyhogy tudom: mind nagyon türelmetlenül vártuk.
Egyre csak azt kérdezgettük: ’Mi fog
most történni?’ – és azon gondol-koztunk,
hogyan fog végül megoldódni mindez. Azt
hiszem, ez elkezdett egy olyan monumentumot kialakítani, amely mindenkit magával ragadott a stáb tagjai közül.”
Eközben a Delenn és Sheridan között
kibontakozó kapcsolat egyre több női rajongót nyert meg a sorozatnak. „Azt hiszem, nagyon élvezték” – mondja
Boxleitner. „Ez alapjaiban egy „űropera”
volt, és amikor ezt mondom, akkor nem
becsmérelem le [a sorozatot]. De ez a
szappanopera-elem, a romantikus kapcsolat, bizonyára nagy hatással volt a
nőkre. A feleségem, Melissa szkeptikus a
sci-fit illetően, de mindig megszerezte és
elolvasta a forgatókönyveket jóval azelőtt, hogy én megkaptam volna azokat.
Úgyhogy azt hiszem, felkeltette az érdeklődését.
Delenn és Sheridan kapcsolata valószínűleg tehát tovább emelte a Babylon 5
egészséges népszerűségét, de ami
Boxleitnert igazán magával ragadta az
a „Severed Dreams – Az ütközet”-ben
látottakhoz hasonló, nyílt űrharc volt.
„Kiváló rész volt” – mondja a B5 második „Hugo”-díjas epizódjáról. „Azok mellett a pénz és eszközbeli korlátozások
mellett, amelyektől szenvedtünk, így
visszatekintve már azon gondolkodom:
mennyivel jobbat készíthettünk volna.
De azt hiszem, ez mindenkinek a becsületére vált: a CGI osztálynak, kameráknak, színészeknek, minden-kinek. A rendelkezésre álló pénzzel és idővel gazdálkodva hihetetlen, hogy mit hoztunk mi
itt össze. Ilyenkor arra gondolok: mit is
lettünk volna mi képe-sek megalkotni,
egy mozifilm-minőségű Babylon 5-ben.”
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A legösszetettebb B5 sztori minden
kétséget kizáróan a két részes „War
Without End – Végtelen háború”-volt,
egy történet, amely évszázadokat ölelt át,
és viszontláthattuk benne Michael
O’Hare-t, mint Jeffrey Sinclair nagykövetet. Bruce elmondása szerint többször
is el kellett olvasnia Joe szövegkönyveit,
hogy egyáltalán megértse, mi történik „
Fontos volt, hogy a történetet összekapcsoljuk Jeffrey Sinclairrel, mert, mint
azt említettem, jó volt kettőnket összehozni, nemcsak a sztori szempontjából,
de a rajongók számára is, főleg a pletykák és spekulációk miatt. Ez volt Joe
egyik legösszetettebb története, amely
aztán demonstrálta is az ő képes-ségeit a
kemény sci-fi műfajában, mivel [az hiszem] nem építettünk be túl sok valóban
fogós sci-fit a Babylon 5-be. Ez a történet
oda-vissza időutazásokat is magában
foglal, ami egy nagyon trükkös dolog, ha
jól akarja csinálni az ember.”
A valóságban a történet annyira precízen ki volt dolgozva, hogy a stáb tagjai
egyre-másra fordultak segítségért Mike
Vejar rendezőhöz, hogy pontosan mikor
és hol helyezkednek el a történetben. „
Számtalanszor mentünk oda Mike-hoz,
és azt kérdeztük: ’Hol vagyok?’ Sok ilyen
megbeszélésre került sor, ami jó is volt.
Nagy kihívást jelentett ez az egész. Épp
a hétvégi szünetünkre akartunk menni,
mindenki holtfáradt volt és készen álltunk az indulásra. Emlékszem, ott üldögéltünk Bill Mummyval (Lennier),
Beatles dalokat énekelve, ami mindenkit
megőrjített, mert eszeveszetten fáradtak
voltunk. A Fehér Csillag hídját egy 70-es
évekbeli diszkó mintájára alakítottuk át.
Furán nézett ki, de azt hiszem, mindnyájan jól éreztük magunkat, és úgy gondolom, Michael is így volt ezzel. Azt hiszem,
nagyon örült, hogy újra ott lehetett, és
úgy tűnt, minden simán megy. Minden
tekintetben jó élménynek bizonyult.
A harmadik szezon a Za’ha’dum-i robbanással zárul, amikor a másik Anna
Sheridan látszólag visszatér a halálból –
és felfedi a rejtélyes Árnyak néhány titkát. Anna szerepét Boxleitner valódi hitvesének, Melissa Gilbertnek aján-lották
fel, aki először még vonakodott belépni
férje partnereként. „Hamar meg lett beszélve, de azt hiszem, komolyan vállalni
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akarta. A menedzserei és ügynökei azon
gondolkoztak, megéri-e ez, mert nem játszott vendégszerepeket más sorozatokban. Alapjaiban felbérelték a szerepre, de
mivel ez a férje sorozata volt, volt némi
befolyásom az ügyben.”
„Ha jobban belegondolok, szerette
volna érezni, hogy része van a dologban.
Egy kissé félt is tőle, mert ez volt az első
felvétele [miután a fiunk megszületett].
Biztosan megöl majd, amiért ezt elmondom, de aggódott, hogy nem adott még le
eleget a terhes időszakában felszedett
súlyából, és nem néz ki úgy, ahogy szeretne, kameraképesen. Ez az, amire a
rajongók nem gondolnak, de nagyon óvatosnak kell lennünk az ilyen dolgokkal,
mert a kamera bizony ránk rak pár kilót,
és ő pedig jól akart kinézni. Egyre csak
azt hajtogattam neki, hogy jól néz ki.
Akkoriban szoptatta Mikey-t - aki még
csecsemő volt - és mivel akkor lépett először újra kamera elé, tudom, hogy egy
kissé aggódott.
A most boldog házasságban élő
Boxleitnerék először a „Battle of the Network Stars” c. TV showban találkoztak.
Bruce
akkor
a
rövid
életű
„Bring ’Em Back Alive” sorozatban játszott, míg Melissa a „Little House on the
Prairie – A mi kis farmunk”-ban szerepelt. Ahogy Bruce most visszaemlékszik
az eseményekre, fogalma sem volt róla,
hogy a leendő felesége ellen nevez.
„Akkor történt ez, mikor minden TVsorozat sztárja nevezni akart a három
csatorna által szervezett játékokra” –
magyarázza Bruce. „Ő akkor már az
NBC régi játékosa volt, nekem pedig a
CBS-t kellett képviselnem. Azt hiszem,
én voltam szíve választottja, mert elmondta, hogy volt rólam egy fényképe a
középiskolában a szekrényében arról,
amikor a ’How the West Was Won’-ban
játszottam. Akkoriban ő a késői tini éveiben járhatott még, én pedig 31-32 éves
lehettem a legidősebb fiam pedig épp 1
éves. Ő akkor tinédzser volt. Röviden
társalogtunk egymással, mielőtt pár segédrendező elhívott és vissza kellett térnem a showhoz. Mondta, hogy megalázva
érezte magát, mivel úgy beszéltem vele,
mintha gyerek lett volna, ő pedig „Mr.
Boxleitnernek” hívott engem. Sokkal
több volt az élettapaszta-lata, mint a leg-
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surprise”)
Ekkor döntötte el a TNT, hogy egyáltalán semmit sem akar kezdeni a
“Crusade”-del. A WB megpróbálta eladni
a sorozatot a Scifi Channelnek.
Straczynski szerint a Scifit érdekelte, de
már 1999-ben így is be voltak táblázva
néhány új show-val, és nem volt keretük
még egyre.
Február közepétől leállt a gyártás.
Straczynski elküldött egy üzenetet a hivatalos Babylon 5 weboldalra, figyelmeztetve a rajongókat, hogy a “Crusade”-nak
vége.
Hol volt a hiba?
Nehéz felelőst keresni a csatározó
felek hálójában.
A TNT szemszögéből a “Crusade” egy
egomániás producer hibájából futott zátonyra, aki nem volt hajlandó semmire
sem odafigyelni, amit a hálózat képviselői mondtak neki.
Straczynski szerint a “Crusade” a
beavatkozó TNT üzletemberek miatt
ment füstbe, akik azt akarták, “hogy a
hajóra szexéhes földönkívüliek szálljanak
fel teljesen természetes módon.”
Az igazság valahol a kettő között rejlik.
Straczynski szerint a TNT sohasem
mondta neki, hogy miért állítottak le 13
rész után egy 22 részes sorozatot.
”Soha sem beszéltek velem különösebb
indokról, csupán arról, hogy ez nem felel
meg az ő westernekhez és pankrációhoz
szokott közönségüknek.” - mondta –
“nem tudtuk megadni nekik, amit akartak: Baywatch vs. Pankráció az űrben.”
Olyan ötleteket írt le, amelyek “nem
csak rossz történetek, hanem morálisan
visszataszítóak voltak. Azt mondták,
hogy az egyik karakternek szexuális felfedezővé kellene válnia, aki mindig szeretkezik, hogy jobban megismerhesse a
fajokat.”
Azt is feltételezi, hogy a sorozat a
TNT szimpatikus Los Angeles-i és az
aljas atlantai központjai közti erőharcban került patthelyzetbe.
Scot Safon, a TNT atlantai központjának marketing aligazgatója azt mondta,
hogy a show nem élhetett úgy, ahogy azt
JMS eredetileg elképzelte, egy akcióorientált, dramatikus kalandsoro-
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zatként.
“A forgatókönyv nagyon intelligens és
jól kidolgozott volt, de túlságosan sok
volt benne a beszéd, és szegényes volt
akcióban” - mondta Safon. “Joe az elme
kalandját nyújtotta felénk, amit a hálózat szeretett volna sokkal kézzelfoghatóbbnak látni. Ez a huzavona a hálózat
és az alkotó között szerves része annak,
ami naponta történik Hollywoodban.”
De Starczynski, akinek a Babylon 5-tel
kapcsolatban szabad keze volt, ezekből
semmit sem akart hallani.
”Átfutották az első öt epizódot, és
megpróbálták kritizálni.” - mondta. “Ők
voltak az asztal egyik oldalán, én pedig a
másikon. Rám akarták kényszeríteni a
változtatásokat, melyekre én rendre nemet mondtam. Az elsőre, a másodira,
mindegyikre.
”Általában belső produkciókat futtattak, és így, amikor nemet mond-tunk, be
kellet menni valakinek, hogy elmagyarázza nekik.”
Marketinges srácként Safon nem volt
teljességgel érintett a TNT képviselői és
Straczynski közötti huzavonában, de ő
volt az egyetlen TNT-s, aki hajlandó volt
elvállalni ezt a riportot.
”Nem hinném, hogy az lett volna Joe
velünk kötött üzletének az alapja, hogy
megfontol minden, tőlünk érkező kezdeményezést és végül következetesen viszszautasítja őket.” - mondta Safon.
“Valójában maga a kivitelezés itt a gyújtópont. Ugyanis az alkotónak és a hálózatnak alapvető nézetkülönbségei voltak
nem csak abban, hogy mi lesz a tényleges
végtermék, hanem még a gyártás módjában is.”
Erre Straczynski azt mondta, hogy
sem a Crusade, sem további Babylon 5
részek nem fognak megjelenni a TNT-n.
Rámutatott arra, hogy szombat reggel 7
órára rakták át a B5-öt, ez pedig egy
“összeesküvés, ami a sorozat ellehetetlenítésére irányul.” De reméli, hogy a
“Crusade” adatai eléggé meggyőzőek lehetnek a Scifi Channel számára, hogy
finanszírozza az esetleges jövőbeni szériákat.
Safon nem ennyire pesszimista.
”A hálózat szerint a sorozat jó,” - mondja
Safon. “Mondtam Joe-nak, hogy legyen a
siker a legjobb revansod. A TNT még
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a kamera mögött áll.
Újabb felvétel: a kamera mögötte
van, és már-már túlságosan is jól látom
Cole-t.
“Ez Mike Brandy!” - egyre csak erre
tudtam gondolni, mikor visszaemlékeztem Cole szerepére a "The Brandy Bunch
Movie"-ban.
“Ne nevess, még csak ne is mosolyogj”-kérleltem magam.
Cole tökéletes színész volt. A kamera
mögötte volt, tehát nem is igazán kellett
játszania, de mégis ezt tette. Én voltam
az első zombi, aki megkerülte a sarkot,
és Cole végig megrendülve nézett rám. A
tekintete azt mondta: "Édes Istenem, mit
tettek a legénységem tagjával!"
Miután ezt az epizódot leforgatták, talán
azon kezdett merengeni magában: "Édes
Istenem, mit tettek a filmemmel?"
Nem lenni…
Valami történt a B5-nek a TNT általi
elindítása és a “Crusade” forgatása közti
időben. Talán a nézettség veszélyesen
lecsökkent. Ez történik, ha egy sorozatot
olyan rendszertelenül vetítenek, mint
ahogyan azt a TNT tette, vagy pedig,
hogy a hálózat leginkább cowboyokról
szóló sorozatokhoz adta a nevét és úgy
döntött, hogy a sci-fi maradjon csak meg
a Scifi Channel-nek.
Bármi is volt a probléma, a baj bekövetkezett.
Az egyet nem értés első jelei akkor
mutatkoztak meg először, amikor a
“Crusade” forgatása a 3. rész körül járt.
A TNT leállította a gyártást, és új egyenruhákat és díszleteket akart a stábnak.
Egy internetes levél szerint Harlan
Ellison, szerkesztő és B5-konzultáns úgy
nyilatkozott, hogy a TNT megpróbálta a
sorozatot egy űrbéli bordélyházzá alakítani.
Januárban John Copeland még nem
akart semmiféle küzdelemről sem beszélni.
”Harlan egy zsémbes középkorú férfi” - mondta Copeland. “Harlan olyasvalaki, aki azért jön elő a mondanivalójával, hogy felborzolja a kedélyeket.
A pletykák veszélyesek, és időtlen idők
óta ott vannak a Neten. Egyáltalán nem
foglalkozom vele.”
Straczynski egy okos megoldással állt
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elő, hogy kezelje a jelmezváltást. Úgy
tervezte, hogy a már leforgatott epizódokat a sorozat első szériájának közepébe zsúfolnák bele, és az újabb epizódok
már ebbe vezetnének bele és ki.
Abban a részben, melyben én is
“alakítottam”, egy divatszakértő jönne a
Földről, hogy új egyenruhákat készítsen.
Aztán a következő öt epizód a régi köntösökben vetítődne, majd pedig “a legénység szörnyű balesetet szenvedne a mosodában” és visszatérne a régi egyenruhákhoz - mondta Copeland. Az az epizód, amely a 14. lett volna, sohasem készült el.
Még két érthetetlen esemény történt,
ami alátámasztja azt a teóriát, hogy a
TNT megkeserítette a “Crusade” életét
már 1998-óta. A “Crusade”-et januárban
akarták útjára indítani, de eltolták egészen júniusra, feltehetően az NBA selejtező miatt.
A késlekedés ellenére a TNT azonban
levetítette az “A Call To Arms” B5 filmet,
ami bevezette a “Crusade”-et, és bemutatta néhány karakterét. A TNT népszerűsítési osztálya kritikákat küldött
szét minden más B5 filmről, de az “A
Call To Arms” egyetlen kazettája sem
jutott el a kritikusok asztalára. Ami ezt a
jelentéktelen dolgot páratlanná teszi az
az, hogy az “A Call to Arms” a legjobb B5
filmnek ígérkezett, magasabb szintűnek,
mint amit a többi film kritikusai állítottak.
Amikor a januári kritikai sajtótájékoztató előkészült, a TNT a “Crusade”-et
a
tervei
között
szerepel -tette.
Straczynskinek és a stábjának meg kellett volna jelennie és válaszolnia a kritikusok kérdéseire a show-val kapcsolatban. A TNT az utolsó percben lefújta az egészet, mondván, hogy a hálózat
várni kíván a júniusi premierig. De ez
nem okozott volna bajt, ha a Crusade
júniusban valóban műsorra kerül. A hálózatoknak az új sorozat premiere előtt
van szükségük a nyilvá-nosságra, nem
egy hónappal később. (Straczynski később azt mondta, hogy a lemondott sajtókonferencia az ő hibája. Az mondta a
TNT képviselőinek, hogy idiótáknak
akarja őket nevezni a sajtó előtt.
“Hirtelen törölték” - mondta Straczynski
egy múlt havi interjúban. “Quelle
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több embernek, úgyhogy a köztünk lévő
távolság minimális volt.”
A „Za’ha’dum” befejezése nagyon hatásos. Sheridan összetűzésbe keveredik Annával és Árny mestereivel, majd leveti
magát egy feneketlen szakadékba, miközben a Fehér Csillag – megrakodva nukleáris bombákkal – felrobban fölötte.
„Az hiszem a befejezés, amikor átveti magát a korláton, szörnyűséges.” – mondja
Boxleitner. „Vajon mi fog történni? Ez egy
klasszikus cliffhanger [kb.: a legizgalmasabb részénél abbahagyott.. (a ford.)] sci-fi
volt.
Ez az epizód több okból is cliffhanger:
Mialatt a közönség Sheridan kapitány
sorsáért aggódik, addig a stáb tagjai azt
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találgatják: vajon felkérik-e őket egy
újabb szériára…

Fordította: Peres Levente

Mira Furlan - Delenn nagykövet
Mira Furlan Jugoszláviából
érkezett meg férjével, Goran
Gajic rendezővel, mikor lehetősége nyílt egy Babylon 5
nevű sorozat pilot filmjének
meghallgatására. „New
York-ban voltam, és az
ügynököm elküldött erre a
meghallgatásra, amiről azt
gondolta, hogy megfelelek”—mondta Furlan. „Ez
volt az egyik első meghallgatásom az Egyesült Államokban.” Szerencsére a színésznő elég magabiztos volt az
angoltudásában, így a nyelvi korlátok nem okoztak problémát. „
Tanultam angolt az egyetemen, és voltam egy pár angol kurzuson hála az
anyámnak, aki úgy gondolta, hogy ez
fontos, és tényleg az volt. Mindig is nyelvekkel voltam körülvéve, míg felnőttem,
a családomban mindenki valamilyen
nyelvnek a professzora, így eléggé magabiztos voltam, talán magabiztosabb a
kelleténél.”
Delenn az első írások szerint teljesen
más volt, mint ahogyan azt a jelenlegi
sorozatban láthatunk. Például a karakter eredetileg férfi volt. „Teljesen határozatlanok voltak, ami valószínűleg az előnyömre volt, mert én felajánlottam valamit a számukra, és azt hiszem, az megfelelt nekik. Tulajdonképpen a pi-lotban

egy határozatlan nemű határozatlan karakter volt.” Másrészt az
eredeti Delenn tulajdonképpen
protézisszerű maszkkal rendelkezett. „Az teljes mértékben az első élményem volt,
korábban soha nem tettek
velem ilyet. Játszottam már
öreg embe-reket, akik a filmen megöre-gedtek, és mindenfélét az arcomra raktak
és mindig is utáltam, de még
sosem volt ilyen mértékű.”
Az inzultusból sértést a fekete
kontaktlencsék csináltak, és a
színésznő itt húzta meg a vonalat.
„Teljes mértékben tiltakoztam”—
idézi fel. „Annyira megbántottak, és teljesen kizárva éreztem magam. Azt gondoltam, ez már a vég, ha a szemem se felel
meg, akkor én miért? Gépekkel
megváltoz-tatták a hangomat, a teljes
arcomat maszk fedte, a nyakamat is, az
egyetlen dolog, ami maradt nekem és
most már azokat is el akarták venni. Eljöttem ebbe az országba, 25 filmnyi karrieremmel bizonyítottam, de rettenetes
helyzetben éreztem magam, és teljesen
kizárva érez-tem magam színészként.
Néha egyszerűen csak el akartam menekülni a sminkes kocsiból és sétálnom
kellett egyet, hogy lenyugodjak. Azt hiszem,
11 órát töltöttem a székben az első nap, és a
nap végére Joe rengeteg gyönyörű vörös
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virágot hozott nekem, hát azt hiszem, érezték, hogy kicsit messzire mentek.”
Tanult is a pilot filmből. „Azt mondanám, hogy az egyik lecke a türelem, és
hogy ne töltse el hisztéria az embert az
első hibánál. Csak legyen az ember hű és
reménykedjen. „Azt hiszem, hogy tényleg
kifizetődött az én esetemben, mert a karakter igazán sok mindenen ment keresztül, és megszabadultunk a maszktól is!”
Úgy tűnik, általánosan elfogadott, hogy az
amerikai televízió és mozi keveset kínál a
színésznőknek az erős, lényeges vezérszerepek körében. Mira Furlan színsznő, aki
öt évig játszotta Delenn karakterét a
Babylon 5 tv-sorozatban, a kevés kivételhez tartozik.
—Amit leginkább élveztem, az a karakter összetettsége volt - fedi fel. Delenn sérülékeny és erős, van méltósága, lehet katonás és hihetetlenül állhatatos, de lehet nagyon lágy, nőies is, és
nagyon, nagyon sérülékeny. Ez a kombináció teszi érdekessé a szerepet.
Most, hogy a sorozat befejezte ötéves
futását, azt hihetnénk, hogy a színésznő
az egyik elsőszámú jelöltje az erős női
karaktereknek. Sajnos Mira úgy gondolja, kevés ilyen szerep létezik.
—Nagyon fekete-fehérek a női karakterek, és nagyon egyszerűek—mondja. —
Általában, különösen az akcióorientált
filmekben, mindig a férfi karakter egyik
tartozékát alkotják, majd-nem kivétel
nélkül.
Ugyanezt érzi a korábbi, még otthonában, Jugoszlá-viában játszott szerepei iránt is.
—Egy nagyon macho
országból származom, és a
szerepek, amiket ott játszottam az előző életemben, az előző karrieremben, azok mind - majdnem
mind, kevés kivétellel megőrjítettek és igazán elkeserítettek. Az arab választék anyák és ágyasok,
mindig e kettő között lehet
választani, semmi más
nincs.
Természetesen volt pár
karakter azok között, amiket játszott, melyekkel elégedett volt, és ezek általá-
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ban a színházi szerepei voltak.
—Elkényeztetett az a sok csodálatos
szerep, melyeket színházban játszottam,
melyeket Shakespeare, Csehov és hasonló írók írtak - a klasszikus irodalom igazán szaftos szerepei.
Ezek szerint színházi karriert indított az után, hogy a B5 sorozatnak vége
lett? Meglepett a válasza, miszerint nem.
—Itt, ha színháznak játszol, úgy néznek rád, mintha hajléktalan lennél.
Olyan perifériális, és tulajdonképpen el
van hanyagolva - máshol nem ez a helyzet. - Európában nem így működik. Úgy
értem, a színészek mindenfélét csinálnak, és ezt jó dolognak tekintik.
Szóval a sóvár Babylon 5 rajongónak
színházjegyeket kell vennie, hogy ezt a
színésznőt egy jelentős főszerepben lássa? Nem feltétlenül. Furlan újból érdeklődne a televízió iránt, vagy akár független filmen is dolgozna.
Olyan kevés filmkészítő van, aki különösebben izgat - mondta. - Van egy
filmkészítő, akit imádok: John Sayles.
Hihetetlen mozifilmeket készít.
És a televízióra a válasza: - Semmi
bajom a televízióval, nem gondolom, hogy
visszalépés volna vagy ilyesmi. Attól
függ, hogy mit kezdesz az állással, amit
felajánlanak.
Persze még eltarthat egy ideig, míg
újból láthatjuk Ms. Furlant a képernyőn,
esetleg kivéve a Babylon 5 találkozókat.
És mivel most érkezik a gyermeke 98
decemberé-ben, sokára lehet a követ-kező
fellépése.
—Szükségem van egy kis
pihenésre - mondja. - Ki
kell tisztítanom az elmémet egy kicsit a Babylon
5 után. Nem akarok semmilyen nagyobb dologba
beleugrani. Határozottan
pihenésre van szükségem, hogy gondolkodhassak az életről.
Fordította:
Koszper Gábor
Szabolcs
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keresnek, elkeresztelem magam Vel Cro
főhadnagynak.
Versenytárs lehetett volna.
A Babylon 5 az első pár epizódja alatt
a Star Trek-hez való hasonlítgatástól
szenvedett, elveszve annak a médiára és
nézőkre gyakorolt hatásában. De JMS
politikai cselszövésekről, személyi drámákról és sorsokról szóló űrbéli szappanoperája lassanként áttört a zűrzavaron,
úgy, ahogy az ötéves történet, amit mindig tervezett, véget ért. Négy-szezonnyi
szindikátus után, nyárról-nyárra kevés
eséllyel a megújulásra, a B5 a WB leányvállalata, a TNT képében talált valamit,
amit megmentőjének hitt. Először a hálózat újra megadta a jogokat a B5 futtatásához, aztán megalapozta a show befejező, ötödik szériáját, mint oly sok más tévésorozatnak.
Úgy tűnt, jól mennek a dolgok. Mialatt a kritikák már a Star Trek létjogosultságát kérdőjelezték meg, a B5 új erőre kapott, és jó háttérre tett szert. Hamarosan megjelentek a B5-ös magazinok,
k ö n y v e k
é s
b á b u k .
“Minden science-fiction több rajongót
szerez” - mondta a TNT műsorszerkesztő
alelnöke, Lisa Mateas 1998 januárjában.
“Mit csinál Hollywood, ha nagy sikert
akar? Sci-fi filmet.” Straczynski ismeri a
teljes B5 történetet 1000 évvel a B5 eseményei előtt és után, de nem akart hatodik szériát csinálni. Nem volt benne a
tervben. A TNT többet akart, így hát Joe
előjött a “Crusade” - megbukott sorozat ötletével, mely ugyanabban a világban, a
B5 eseményei után néhány évvel játszódik.
Miután egy idegen faj betegséget hozott a Földre, a “Crusade” legénysége
elindul a galaxisba gyógyszert felkutatni
ellene. Öt évük van, mielőtt a hatás halálossá válna. Tökéletes egy ötéves sorozathoz, amely feltárná a komplex B5univerzumot, amit a B5-ben alapoztak
meg.
A Crusade csapat magával vitte a
NASA JPL kutatóit konzultánsnak.
Straczynski előtérbe akarta helyezni a
tudományt a sci-fi-ben, azzal, hogy megmutatta, hogyan is nézne ki egy bolygó
egy bináris naprendszerben; amikor a
napok felkelnek, lenyugszanak, hogyan
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vetnének árnyékot, stb. De annak, ami
eladta a sorozatot a TNT-nek, semmi
köze nem volt a tudományhoz.
”Több kalandot és terepmunkát akartunk megvalósítani, amit nem tudtunk a
B5-ben.” - mondta JMS.
A kulcsszó a “kaland” volt, de ennek a
szónak a más-más szemszögű értelmezése vezetett végül a “Crusade” leállításához.
A bolond lépések minisztériuma.
Pár óra várakozás után, egy beugró
hollywoodi színész számára teljesen normális módon, a forgatási csoport egyik
tagjától hívást kaptunk. A színre szólítottak. Sajnos, az útbaigazítás nem volt túl
bőséges. A legénység egyik tagját kellett
eljátszanom, aki megszállott (vagy a
Crusade szóhasználatával: átalakított) tehát bizonyos értelemben zombi voltam.
“Szóval ez alapjaiban véve olyasmi,
mint Borg a Star Trek-ben”- gondoltam
magamban, megjegyezvén, hogy a koncepció nem túl eredeti.
A színen Gideon Kapitány (Gary Cole) eljön, hogy találkozzon Mr. Wellesszel (John Vickery), aki szintén megszállott, és beszél a földönkívüli-ekkel. Cole
elhelyezkedik egy plexi-üveg ablak mellett (a zombik el vannak zárva a hajó
legnagyobb részéről), és nézi, ahogy kb.
egy tucat zombi bejön a színre. Ahogy
mindnyájan elhelyezkedtünk, szét kellett
válnunk, majd átengednünk Mr. Wellest, végül elzárni mögötte a rést.
Az első felvételen nem mozogtam elég
gyorsan, és Mr. Welles majdnem belém
ütközött. Rosszul csináltam még, hogy
lefelé néztem - holott Cole-ra kellett volna szegeznünk a tekintetünket egész idő
alatt -, és kissé túlságosan zombiszerűen
jártam.
Ekkor elöntött a pánik.
Megrémültem, hogy majd le fognak
küldeni a színről. Mondták, hogy csak
úgy normálisan járjak, de nem értettem
igazán, hogy mit is akar ez jelenteni.
Úgyhogy próbálgatni kezdtem a járást,
mintha nem lett volna benne részem
gyermekkoromban.
Újra megcsináljuk, ezúttal jobban
megy. De nehéz Cole-t látni az üvegen
keresztül. A tekintetemet rá kellene összpontosítanom, de ez nagyon nehéz, mikor
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talán még a Babylon 4-nél is hasznosabb.
A háború után Valen a békét és igazságot, a járőröket hagyta örökül, hogy
őrködjenek az árnyak miatt, és egy próféciát, melyet saját és Zahras tudásából írt,
hogy felkészítse népét az árnyak visszatérésére. Aztán eltűnt. Egy minbari legenda sem jegyzi fel a sorsát, a
minbariak mégsem mint halottról beszél-

nek róla. Mivel Jeffrey Sinclair sorsa
csak kevesek számára ismert, Valen bezárta a kört egy újabb rejtélyes eltűnéssel...

Fordította:
Koszper Gábor Szabolcs

Crusade

TNT és JMS cikksorozat
A TNT indítása előtt leállította a
“Crusade”-et, de még lehetővé téve egy
kezdő színésznek a nagy áttörést
1999. június 6., vasárnap.
Írta: Rob Owen, a “Post-Gazette TV”
szerkesztője.
California, SUN VALLEY - Ennek a
cikknek a címe igazából ez lett volna:
”Blikk ide, mutter! Zombi-tag vagyok!”
Nagyon mulatságos olvasmány került a
kezembe egy reggel ez év januárjában,
amikor egy merész tévékritikus kimászott az ágyból 5 órakor, hogy egy tévésorozat alapján az életnek egy igen
bizarr arculatát tapasztalhassa meg.
Szerencsémre emlékezet óta ez az egyetlen olyan sorozat, amit elindítottak, és
pár hónappal azelőtt állítottak le, mielőtt
az első epizódot sugározni kezdték volna.
A kérdéses sorozat a “Crusade”, egy
sci-fi kaland, ami egyszerűen lepattant a
legendás "Babylon 5"-ről. 13 rész készült
el belőle, és a TNT “limitált sorozatként”
levetítette a “Crusade”-et szerdánként
este 10 órai kezdettel. A sorozatot ugyanabban a sokat próbált boszorkánykonyhában vették fel, mint a B5-öt, és az
ötlet is a B5 alkotójától származott: ő J.
Michael Straczynski. Úgy gondolták, ez
lesz a következő “nagy valami”, ehelyett
ez lett a következő “nagy semmi”.
Ez itt a sorozat gyártásának a története,
valamint korai haláláé és egy riporteré,
aki megpróbált betörni a showbizniszbe.
Már most előrebocsátom: nem lesz jó vége.
Reggeli rohanás
Bip-bip,
bip-bip,
bip-bip.
Az órám reggel 4:45-kor jelez. Annak ellenére, hogy kevesebb, mint hat órát
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aludtam, egy kissé frissnek is érzem magam, amikor indulok a “Crusade” forgatására Scott Pierce-szel, egy Salt Lake-i
tévékritikussal, aki statisztának öltözve
csatlakozik hozzám.
Még sötét van, amikor behajtunk egy
irodai parkoló zsákutcájába, ahol a
“Crusade” stúdió helyezkedik el. Ránézésre meg nem mondaná az ember, hogy
itt készül a sorozat. Elgyalogolunk a hatalmas, raktárszerű épület hátulja felé,
amikor hirtelen egy segédrendező hozzánk szóló kérdését halljuk: “Ó, maguk a
riporterek?”
Egyre idegesebb leszek, amint a hatalmas lakókocsi felé haladunk, amiben a
jelmezeket tartják. A “Cru-sade”-ben a
jelmezek nem másvilágiak; ezek pilótaruhák, mint amilyeneket pl. egy
asztornauta visel.
Adtak egy sötétzöld pilótaruhát és
egy pár fekete csizmát, ezzel irányítottak
az öltözőm felé. Igen, nagyon jól bánnak
az újságírókkal a “Crusade”-nél. Mindkettőnknek adtak egy nem használt öltözőt. Egy gondos stábtag még egy cédulát
is akasztott az ajtómra a nevem-mel,
alatta pedig ezzel: “Galaktikus újság”.
Voltam már elég forgatáson, hogy tudjam: ez szokatlanul kedves bánásmód.
Felveszem a ruhát, és elolvasom a feliratot a karján: “Győzedelmesen szállunk
az ellenség fölött.” Ez túlságosan nagyszerű. A csizmáimnak nincs fogazott talpa. Olyanok, mint egy gumiszárú papucs.
Nem túrázásra tervezték őket, hanem
arra, hogy jól mutassanak és minél kevesebb zajt csapjanak a színpadon.
Egy dolog hiányzik az egyenruhámról: egy névkártya “Velcro” felirattal. Miközben az öltöztetők névkártyát
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Peter Jurasik Londo Mollari nagykövet
„Az, ami igazán vonzott a karakterhez, az a keserűség mély érzése volt,
mely a karakter szívében van, a kétségbeesés” - idézi fel Peter Jurasik, az életet
habzsoló centauri nagykövet megformálója. „A felszínen extrovertált, bizonyos mértékig humoros, hivalkodó, a szerencsejátékkal és prostituáltakkal szórakozó, de a belsejében ott van ez a mély
kétségbeesés, és ez volt az, amire a hangsúlyt helyeztem.”
Így Jurasikot felvették a szerepre,
mely a legtöbb áldozatot követelte a
Babylon 5 pilot filmért, ugyanis le kellett
borotválnia a fejét, hogy megkönnyítse a
vesződséges sminkelési folyamatot.
„Azért tettem, hogy segítsem azokat a
fiatal srácokat, akik a karakterek sminkjét és kinézetét készítették. Olyan odaadóak voltak; mikor megérkeztem hajnali 5-kor, ők már beöltöztek.
Annyira megindított az odaadásuk a
terv iránt, és ahogyan küzdöttek, hogy ezt

a paróka-szerűséget Londo fejére sikerüljön ráhelyezni. A probléma részben az
volt, hogy a hajam igazi gondot jelentett
nekik, és nem tudták, hogyan csináljanak
kopasz sapkát, hogy befedjék vele a hajamat, aztán rárakják ezt a nehéz parókát a
tarkómra. Egyre rövidebbre és rövidebbre
vágták a hajamat, hogy sikerrel járjanak,
aztán már csak intim csonkja maradt.
Erre én azt mondtam: ’Ne hülyéskedjünk,
mert az összes hiúságom teljesen összetört, úgyhogy már mindegy. Szedjétek le
mind!’
Szeretném azt mondani, hogy a művész pusztán be akarta teljesíteni a karaktert, de sok inspirációt köszönhetek
John Criswellnek és Rob Sherwoodnak
[különleges hatások sminkesek] és az
embereiknek. És reggel sokkal hamarabb
elkészültem, így hát az egóm hatására
nem borotválkoztam az előző öt évben,
inkább ültem két és fél órát a sminkesnél, mint hogy kopaszon mászkáljak!”
Ellen nem álló hajával emlékszik
vissza Jurasik az első napjára a B5 díszletei között. „Arra emlékszem igazából,
hogy milyen sok gond volt megcsinálni a
maszkokat és a hajat, és hogy megcsinálják ezt a sok munkát. Olyan sokat ragasztgattak rajtam, és az első jelenetem
az volt, amikor G'Kar megvádolja Sinclairt, nem is tudom, hogy mivel, és Londo
elalszik a meghallgatá-sok alatt. Ez volt
az első jelenetem, és ahogy közeledett,
mindenkinek készen kellett lennie. Ez
aztán siettette Criswell embereit!”

Fordította:
Koszper Gábor Szabolcs

Jerry Doyle - Michael Garibaldi
„Olyan sokan vannak, akik olyan rég
vannak a hivatásban, és olyan kivételesen tehetségesek, és akármilyen okból
is, nem kapnak esélyt arra, hogy dolgozhassanak, ezért öt és fél évvel az után,
hogy megkaptam, hálás vagyok, hogy
még mindig enyém a szerep.”
„Felhívott az ügynököm, hogy látni

szeretnének Michael Garibaldi szerepére” - emlékszik vissza Jerry Doyle a
Babylon 5 szereplőválogatására. „Azt
mondtam, hogy olasz hangzása van, és
mikor az ügynököm azt mondta, hogy az
is, erre én azt mondtam: ’Hát, nem nézek
ki olasznak.’ Erre ő: ’Emiatt aggódjunk
később!’
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Elolvastam a szövegemet, és bementem a meghallgatásra. Azt hiszem, Richard Comptonnak, Joe Straczynskinek
meg még egy pár embernek kellett felolvasnom. Én besétáltam, erre ők megkérdezték: ’Szóval, melyik szerepre jött?’ Én
erre valami olyasmit mondtam, hogy
’Amelyiket meg fogom kapni.’ Erre Joe:
’EZ Garibaldi!’ És Compton azt válaszolta: ’Ja, Garibaldi!’ Erre én: ’MR. Garibaldi!’ Utána elmondta nekem, hogy alapjában véve csak el kellett mondanom néhány mondatot, mert bennem ráismertek.
Szerdán volt a meghallgatásom, kora
délután, aztán felhívtak pénteken vagy
hétfőn, hogy menjek vissza ugyanoda
kedden vagy szerdán. Azt hittem, hogy
újabb meghallgatásra hívtak be, de mikor odaértem, akkor csak egy ember volt,

2. kiadás

aki úgy nézett ki mint én, meg egy aki
úgy nézett ki mint a doktor, és egy aki
valamelyik másik szerepre hason-lított,
és én azt gondoltam: ’Hát, biztos csoportokra osztottak minket.’ De mikor besétáltam az irodába, azt mondták: ’Ez itt a
jelmeztervezőnk... és így meg úgy... és itt
vannak a szerződések, és itt kell ezeket
aláírnod!’ Aztán találkoztunk a WB öszszekötővel, Greg Maday-jel, és csináltunk
egy jelmezes felolvasó próbát egy pár jelenethez, és meg is volt. Néhány színészt,
akivel beszéltem, kétszer vagy háromszor
visszahívtak, de szerencsémre én elsőre
megkaptam a szerepemet.
Azt hiszem, '92-ben csináltuk a pilotot és '91-ben lettem színész. Vissza-térő
szerepeket játszottam ’Home Front’-ban
és a ’Reasonable Doubts’-ban, csináltam
egy szappanoperát, a Gazda-gok és szépeket, bár én egyik sem voltam a kettő
közül, aztán jött ez, aztán rögtön a gyártásba fogtunk 1993 augusztusában vagy
júliusában. Richard Compton azt mondta
nekem, hogy számos riválisom volt, akiknek elég sok esélyük volt, és hogy én egy
voltam a ’hallgassuk meg azért őket is’
emberek közül. Emlékszem, azt mondta
a casting igazgató: ’Alap-jában véve volt
ez a figura, aki nem csinált túl sok mindent, de ha te a cinikus, elcsigázott, tiszteletlen fajtát hozod, akkor ez lehet a mi
karakterünk!’
Nagy szerencsém volt, hogy megkaptam ezt a szerepet, mert nagyon sokan
vannak, akik olyan rég vannak a szakmában, és olyan kivételesen tehetségesek, és akármilyen okból is, nem kapnak
esélyt arra, hogy dolgozhassanak, ezért
öt és fél évvel az után, hogy megkaptam,
hálás vagyok, hogy még mindig enyém a
szerep.”

Fordította:
Koszper Gábor Szabolcs

Minden a vorlonokról
válaszok a B5 magazin szerkesztöitöl
Nagy rajongója vagyok a Vorlon Birodalomnak, és szeretnék feltenni vele kapcsolatban néhány kérdést. Mit jelent a „
Kosh” név, és miért használják mindnyájan?
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Mi Kosh Naraneket és Ulkesht (Kosh
II)-t ismerjük, de más Kosht nem. Kosh
az ő neve, a „Naranek” pedig a címe,
amely nagyjából „tanácsadóként” vagy
„megfigyelőként” fordítható. Ulkesh
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Mikor Valen megérkezik a múltba, a
minbariaknak nincsenek szövetségeseik,
az árnyak minden világot ellenük fordítottak. Rövid időn belül Valen vezetése
sok más fajt állít át a minbariak oldalára. Egyszerű elképzelni Sinclair diplomatikus adottságait, egységre való törekvését, becsületességét, jó megfigyelő és
meggyőző képességét, mellyel egyre több
hatalmat győz meg, hogy csatlakozzon.
(In Valen's Name)
A kezdetektől fogva szenvedélyesen
teljesíti a Babylon 5 békeküldetését. A
Battle of the Line-nál közvetlen közelből
látta, hogy majdnem kiirtották a faját. „
Mikor visszaértünk a Földre, mindenki
hősökként kezelt bennünket” - emlékszik
vissza. „De csak szélhámosok voltunk. Az
egész csapatomat kiirtották. Ez nem történhet meg újból.” Semmilyen ár nem
magas neki, hogy tartós békét hozzon
létre. Ezért megtagadja a vorlonok követelését, hogy inkább hagyja Kosht meghalni, minthogy felnyissa az öltözékét és
hagyja magát gyanúba keveredni, hogy
fenntartsa az állomás semlegességét. „
Nem azért küzdöttünk idáig, hogy most
hagyjuk szétesni.” (A Gyülekező, 1998). A
rangerekkel való munkája is a Babylon
5-ön gyülekező Fény Seregének a fenntartásáért történt. És visszamegy az időben tudva, hogy múltbéli sikerének egyik
hatása a Babylon 5 megóvása lesz az
azonnali megsemmisüléstől.
Sinclair politikailag kívülálló, és nem
csak mert a minbari érdeklődése izgatja
Clark és embereinek idegengyűlöletét.
Sinclair még több ellenséget szerez azáltal, hogy az igazságot a politika elé helyezi.
—Azt hiszed, hogy mindig így lesz,
Michael?-kérdezi. -Kisebb hatalmak nagyobb hatalmak kegyeiben, politika az
erkölcs előtt, célszerűség az igazságosság
előtt?
—Úgy néz ki, mindenkinek működik,
kivéve magát-válaszol Garibaldi. (Deathwalker)
Santiago elnök meggyilkolása kiteljesíti Sinclair idegenkedését, és ez vezet
a gyakorlatilag minbari száműzetéséhez,
amint Clark lépéseket eszközöl, hogy
biztosítsa, hogy otthon senki ne bízzon
benne, propagandát terjesztve arról,
hogy ő egy minbari ügynök. Ironikus,
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hogy Clark akciója során kerül olyan
helyzetbe, hogy beteljesítheti a sorsát.
Valen kívülálló marad, de más okok miatt: el van vágva a saját korától, a saját
fajától, elidegenedett még a saját testétől
is, mely átalakult. A vezetői státusza teszi teljessé az izolációját, mivel gyakorlatilag a környezetében mindenki olyan
tisztelettel fordul felé, mely kizár mindenféle egyenlőséget és barátságot. Lehetséges, hogy Valennek nem voltak a
múltban közeli barátai, kivéve Zathrast,
és ha esetleg újból megtalálta, Catherine
Sakait.
Mégis, Sinclair sosem tűnik magányosnak vagy izoláltnak. Mindig képes a
körülötte lévők felé nyúlni, segít
Ivanovának gyászolni az apját, meghallgatja Garibaldi félelmeit és sajnálja
Lise-t, G'Karhoz megy, hogy megkérje,
ne háborúzzon. Viszont egész idő alatt
nagyon magányos ember marad, önellátó
és magának való, magával hordozva a
kétségeit, félelmeit és aggodalmait egyedül. Sinclair 18 hónapig volt Egyes
Számú Járőr, és a magányos természetét
olyan rejtéllyé alakította, melyet kényelmesen visel, akárcsak a járőrök köpenyét.
—Van egy mondás a járőrök között.
Az egyetlen módja, hogy egyenes választ
kapj az Egyes Számú Járőrtől, hogy a
választ egy tükörben nézed, miközben a
plafonról lógsz fejjel lefelé - mondja Marcus, s erre Sinclair csak mosolyog. (Vég
nélküli háború)
Akárcsak Sheridan mitikus ábrázolása Z'ha'dum után, ez a rejtély lehet
Valen legnagyobb gondja, mint vezető. A
semmiből megjelenve két vorlon kíséretében és magával hozva a csillag-bázist,
mint csodás ajándékot, roppant népszerűséget nyerhet. Egyes Számú Járőrként
Sinclair megtanulta az ilyen hírnév értékét, Valenként természetesen sokra
megy még vele. Azokat a gondo-latokat,
és tetteket, melyeket meg-tagadnának
maguktól vagy másoktól, azt átveszik a
legendás Valentől. Ahol egykor egymással veszekedtek, és kétségbe vonták a
győzelmet, ott most együttműködnek tele
bizalommal és reménnyel, mert hisznek
Valenben. Az egység, melyet Valen vezetése hozott létre minden bizonnyal a legnagyobb fegyver az árnyak ellen, mely
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fajokkal szemben, a Föld minden szegletéből gyűjt embereket, és a vendégeinek
csodálatos változatosságukat mutatja be.
(Az álomparlament)
Ez nem bigottság, inkább egyenesség.
Nagyon jól ismeri a gyűlölet mérgező hatását, és ismeri a megadás árát. A Battle
of the Line-ra emlékezve mondja:
„Évekkel azután, hogy minbariakat látok, küzdenem kell az ellen, hogy a saját
kezemmel essek nekik.” (And the Sky
Full of Stars). Delennt mégis közel engedi magához, és még Neroonnak is megbocsát, akinek az ellenségessége felkeltette
ősi gyűlöletét. Minbarra költözve és a
minbari kultúrát rangerré válásával befogadva Sinclair végül szoli-daritássá
változtatja gyűlöletét.
Valenként egy győzedelmeskedő vezér presztízsét használja ki, hogy elfojtsa
az igazságtalanságokat, melyek fájtak a
szívének. Az elnyomott Dolgozók Kasztját egyenlő szintre emeli a Harcos és a
Vallásos Kaszttal, és megalapítja a Szürkék Tanácsát, hogy kiegyensúlyozza a
kasztok hatalmát.
A vadászpilóták családjának öröksége
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ellenére Sinclair született diplomatának,
közvetítőnek és bírónak tűnik. Mély és
szabad gondolkodó, aki minden lépését
alaposan meggondolja, és nem von le túl
gyorsan következtetéseket. A Believersben egy gyermek életét és a vallás szentségét teszi egy mérleg két serpe-nyőjébe,
a Deathwalkerben pedig egy véres és
megátalkodott háborús bűnös feletti
igazságszolgáltatást állítja szembe a betegségek és az öregedés zseniális gyógymódjával szemben. Még a spon-tánnak
tűnő akciói, mint amikor a kalózok ellen
vadászgépbe szállt, is hosszú vívódás
eredménye - ebben az esetben a Föld tiltakozása a narn aggresszióval való szembeszegülése ellen. (Midnight on the
Firing Line)
Sinclair hidakat épít. Bármely konfliktushoz úgy közelít, hogy a szemben
álló felek jobb természetére apellál - a
lelkiismeretükre, az ideáljaik-ra, a józan
eszükre. A Gyülekező (1998) első pillanataiban Sinclair egy elkese-redett túszejtőt közelít meg, és azáltal győzi meg,
hogy tegye le a fegyvert, hogy egyszerűen
segít neki végiggondolni a helyzetét. Habár az igazságosságra és értelemre való
apellálása nem győzi le Ari Ben Zayn
gyűlöletét, Harriman Gray, egy jóravaló
ember reagál rá, és felfedi Ben Zayn indítékait. (Eyes)
Mikor az értelem nem használ, Sinclair különböző taktikákkal van felfegyverkezve, köztük sok felforgató hatásúval, mint mikor azt tetteti, hogy nyomkövető szerkezetet rejtett el G'Karban,
hogy megakadályozza az állomás elleni
cselszövéseiben. Szakértő a törvény betűjének használatában is az igazsá-gosság
elérésében. Szó szerint értelmezi a Rush
Act törvényét, melyet Orrin Zento léptetett életbe, hogy leverje a dokkmunkások sztrájkját, és ő arra használja,
hogy békésen végrehajtsa a sztrájkolók
követeléseit. (By Any Means Necessary)
Ezt a viselkedésmintát követve Valen
először megpróbálja meggyőzni az ellenségeskedő kasztokat, hogy az együttműködés az egyetlen remény a közös ellenség leverésére. Mikor megtagadják a
közreműködést, egy új ütőképes haderőt
hoz létre, a Rangereket, akik kaszt ellentétek felett állnak, kizárólag egymás és a
vezetőjük felé hűségesek.
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rangjának a fordítása „katona” vagy
„harcos”, holott J. Straczynski nem fordított arra időt, hogy ehhez megfelelő
vorlon szót találjon ki. A „Mi mind Kosh
vagyunk” egy változata annak az emberi
mondásnak, miszerint: „Egyik ember
sem sziget; minden ember halálával kevesebb vagyok”.
Tudod, hogy a vorlonok miért engedték be Lyta Alexandert a vorlon űrbe, mikor annyian megpróbálták már, és sohasem tértek vissza?
Az a helyzet, hogy igen. Az információ, amire szükséged van, J. Gregory
Keyes „Dark Genesis” c. Regé-nyében
található, amely az első regény, ami a
Pszi Hadtestről szól. Nem akarok túl sokat elárulni azoknak az olva-sóknak,
akik még nem jutottak hozzá, szóval, ha
meg akartok lepődni – ezt a választ ne
olvassátok tovább!
Lyta Alexander annak a nőnek a leszármazottja, aki felfedezett egy Vénuszon tartózkodó Vorlont. Lyta elődeinek
az életét (Desa és Natasha Alexander)
nagyon részletesen tárgyalja a mű.
Natasha volt az, aki felfedezte a csendben a Vénuszon rejtőzködő és fajunkat
figyelő vorlont. Amikor kapcso-latba lépett vele, a vorlon elmondta neki, hogy
egyik leszármazottját a vorlonok ki fogják választani, hogy majd a saját korában elvégezzen nekik egy munkát. (Az
első Pszi Hadtest-regény cselek-ménye a
Babylon 5 eseményei előtt kb. 100 évvel
játszódik. Különösen ajánlom az elolvasását, ha még nem tetted volna meg.
is?
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felelően, de a vorlonok titokban tovább
bütykölgették azt. Ennek a barkácsolgatásnak az eredményét láthattad a
„Thirdspace”-ben.
A vorlonok végül is a maguk mintájára készítették a hajóikat? Úgy tűnik, emlékeztetnek a hajóik alapvető formáira,
amikor ruházatuk nélkül vannak, és nem
álcázzák magukat.
A vorlonok bizonyos mértékig a saját
maguk kinézete alapján készítették a
hajóikat. De a design nagy része a szerves technika természetéből következett.
Ha valami életben van, és több mint egy
egyszerű gép, a legtermészetesebb, ha a
külseje hasonlít egy élőlényhez. Ezen
kívül biztos vagyok benne, hogy a
vorlonok olyan hajókat készítettek, amelyekben a leginkább kényelemben érezhették magukat, és amelyek hasonlítottak az otthonuk formáira és mintázataira.

Fordította: Peres Levente

Fogjuk még látni a vorlonokat valaha

Csak visszatekintésekben. A vorlonok
a peremvidéken túlra távoztak, és az
egyetlen lény, aki kedve szerint jöhetmehet a peremen túlról és vissza, az
Lorien.
Beleavatkoztak a Vorlonok az ugrókapu építésekbe?
Igen, ők építették az első ugrókapukat. Tény, hogy az egyik legrégibb
Vorlon-Árny perpatvar az ugrókaputechnika miatt alakult ki. Bár az árnyak
megszerezték a technikát és átalakították az utazási igényeiknek meg-
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Christopher Franke
A régi rajongók számára Christopher
Franke zenéi legalább annyira részei a
Babylon 5-nek, mint az ötéves sztori,
vagy a díjnyertes CGI effektek. A német
származású Franke a Tangerine Dream
nevű progresszív rock csapat egyik tagjaként vált ismertté több mint 37 élő és
stúdióalbummal, köztük Hollywood legfeledhetetlenebb filmzenéi közül jó néhánnyal. A nyolcvanas évek végén
Franke elhatározta, hogy a későbbiekben
saját útját járja. 1991-ben Hollywoodba
ment, hogy megnyissa saját stúdióját.
Megalapította a Berlini Filmzenekart,
amely nagy szerepet játszott a Babylon 5
aláfestő zenéinek elkészítésében.
1995-ben Franke elhatározta, hogy
közzé teszi a B5 filmzenéket, amelyek
többek közt egy tucat áthangszerelt szériából álltak. Sokak–köztük maga
Franke, aki nem számított az Internet
egyre növekvő piacpotenciáljára– meglepetésére a saját cége által kiadott album
óriási sikert aratott. „Egy átlagos filmzenei CD-t nem lehet ilyen jól eladni,” –
magyarázza – „de ez esetben jó pár szerencsés körülmény összejátszott. A
Babylon 5 nézői rendkívül kötődnek a
számítógépekhez. Nagyon sokat tevékenykednek az Interneten, mint például
az új hírcsoportok vagy weboldalak létrehozása – ezért nagyon sok reklám jött be
innét, tehát az anyag jobban teljesített,
mint egy átlagos filmzene, ráadásul a
másodikból is rengeteget adtunk el a weben keresztül, ami rendkívül érdekes
volt. Az első három hét nagyon jól telt:
még két embert kellett felvennünk, hogy
kezelni tudjuk a rengetek megrendelést,
mert annyira gyorsan érkeztek be. Ez
nagyszerű, mert az új technika könnyebbé tette az emberek számára a rendelést,
a web-lapjainkon pedig rengeteg információt és hangmintát is találhattak.”
Bár Franke-nek elég számottevő operatív szabadsága van a Babylon 5-öt illetően, mégis gyakran kamatoztatja a sorozat készítőjének, J. Michael Straczynskinek útmutatásait, aki alkalmanként
a helyes irányba tereli őt. „Joe egy polihisztor” – állítja a zeneszerző. „Írt már
zeneszámokat is, és sokáig dolgozott rá-
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dióbemondóként, úgyhogy sokat tud a
zenéről, és nagyon szakszerűen tudja
kifejezni magát.”
„A legtöbb munka az első epizóddal
volt, de utána Joe és én megegyeztünk
egy közös formulában, tehát nem sokat
kellett beszélnünk a témáról. Később ittott csináltunk néhány alapvető igazítást,
de mi értünk az ilyesmihez. Van, hogy
Joe el szokta mesélni nekem egy-egy jelenet hátterét és így érezhetem, amit nem
látok közvetlenül, ha esetleg van még egy
értelmi szint a jelenet mögött, vagy éppen nem szabad felfednem a zenében,
hogy mi következik. Akkor is egyeztetünk, ha tud olyan részjelenetről, aminek
kiemelkedő fontossága van, mivel ő látja
az egész széria körvonalait. De alapjában
véve nagy szabadságom van. Joe hiszi,
hogy az embereknek ki kell bontakozniuk, de ha van egy olyan jelenet, ami nagyon különleges, akkor biztosnak kell
lennünk abban, hogy mindketten pontosan tudjuk, mi követ-kezik.”
„A negyedik szériában volt egy jelenet, amikor Sheridan csapdába esik,
(The Face of the Enemy – Az ellenség
arca) és Garibaldi nyugtatót ad neki. Ez
egy nagyon különleges jelenet volt és nagyon sokat dolgoztunk rajta közösen. Azt
hiszem, ez volt az egyetlen alkalom, amikor többször újrakezdtünk egy számot,
mert ez egy olyan trükkös dolog volt,
amit addig egyikőnk sem csinált. A jeleneten belüli hangforrás egy hangfal a
diszkóban, de ugyanakkor van egy aláfestés is, úgyhogy ezt mi csak forrás és
effektusnak hívjuk. Ez egy hibrid volt,
amit nagyon nehéz előállítani. Először
megbeszéltük, majd előhozakodtam egy
újabb interpretációval, amit áthallgattunk, és együtt átírtunk. Nem különbözött ez attól, amit sok más emberrel is
csináltam az idők során. Ha Joe-nak,
Michael Mann-nek vagy Ridley Scott-nak
[rendezők] lett volna elég idejük, minden
bizonnyal ők is megcsinálták volna.”
Franke legkorábbi Babylon 5-ös kihívásainak egyike volt, hogy egy-egy sajátos zenei témát hozzon össze a külön-féle
fajoknak, mint pl. a centauri, a narn
vagy a minbari. Ezeknek a témáknak

2002. január

Geeks és a Family Law TV műsorokban.
Habár szeret különböző szerepeket játszani, úgy érzi, készen áll egy állandó
sorozatbeli szereplésre.
"Azt hiszem boldogan csinálnám
most, mert az elmúlt két évben szabadúszó voltam, utazgattam, és mindenféle
munkát vállaltam erre-arra. Részt vettem néhány nagyon érdekes projectben
is. De ha kapnék egy sorozatot ebben az
évben, valószínűleg újra megállapodnék
egy jó szerepben."
Christian egy dologra már nem vágyik, hogy szerepelhessen valamelyik
Star Trek epizódban. Miután sikertelenül pályázott Jadzia Dax helyére a Deep
Space Nine-ban, Seven of Nine szerepére
a Voyagerben, és Three of Nine-ra a Voyager: Survival Instinct című epizódjában, Christian feladta az ötletét, hogy
szerepeljen a műsorban.
"Jó lenne, ha egyszer elmondhatnám,
hogy 'részt vettem a Star Trekben'. De
nem ragaszkodom hozzá, ha nem, hát
nem. Őszintén szólva, sokkal inkább szerepelnék egy vígjátékban vagy egy mai
drámában."
A mindig túlélő és örökké optimista
Christian úgy érzi, hogy nincs egy kimondott szerep, ami boldogabbá tenné,
mint ahogy most érzi magát. Mind a
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szakmai, mind a magánéletében egyfajta
csúcson van.
"Csodálatos az életem mostanában,"
közli. "Nagyon boldog vagyok, egy csodás
kapcsolatban élek, felnőttem. Nem érzem
többé úgy, hogy egész nap dolgoznom
kéne. Jelenleg fontos, hogy ha dolgozom,
akkor minőségi munkát végezzek és
akarjam elvégezni."
A Babylon 5 elhagyása után az élet
haladt tovább Claudia Christian számára, de az bizonyos, hogy nem szeretne
szakítani a sorozattal. Folytatja a sci-fi
rendezvényeken való fellépését, ahol nagyon népszerű a vendégek körében. Talán még izgalmasabb, hogy nyitva marad
a visszatérése Susan Ivanovaként a
Babylon 5 pazar feléledésében.
"Mindig mondtam, hogy újra eljátszanám Ivanovát. Mindig mondtam: az ötödik szezonban is, hogy visszatér-nék. Szívesen újrajátszanám a karaktert, mert
egy csodálatos szerep."
Az említett fotók megtekinthetőek itt:
http://boszi.cjb.net

Fordította: Varga Zoltán

A kör bezárul - Sinclair és Valen
„Egész életemben kétségeim vannak
arról, hogy ki vagyok, hová tartozom.
Most olyan vagyok, mint az íjból kilőtt
nyílvessző. Semmi habozás, semmi kétség. Az ösvény tiszta.” (Sinclair, Vég nélküli háború — War Without End)
A Babylon 5 történet felénél már ismerjük Valen tetteit, csak a személyről
nem tudunk semmit. Megjelent az előző
nagy Árny Háború legsötétebb óráiban,
és győzelemre vezette a minbariakat,
megalapította a Járőröket és a Szürkék
Tanácsát, valamint próféciákat és ezer év
békét hagyott örökül. Ő egy isten-szerű
figura, akinek a nevére minden minbari
felesküszik. A tudat, hogy John Sinclairként született, egy mitikus figurából egy
közvetlen közelből ismert személlyé változtatja. Sinclairt megfigyelve, hogy ho-

gyan gondolkozik, miben hisz, hogyan
cselekszik a jelenben, megérthetjük, hogyan cselekedhetett a múltban, és miért.
Mivel a Marson született, különc volt
a Föld Erő kötelékében, akárcsak megannyi kolonista, akik az anyaország szolgálatába lépnek. A marsi élelmiszeradag-lázadások korában megoszlott a
hűsége az autonómiáért küzdő otthona és
a szolgálati esküje iránt. A marsiakkal
szembeni törvényes diszkriminációk és
előítéletek elősegítik küzdelmét mindenféle bigottság ellen. Az ikaari
gyilkológéppel szembeszegülve a rasszizmus félelmetes litániáját kiabálja: „Mind
idegenek vagyunk egymásnak! Hibás.
Tisztátlan. Más. Túl magas! Túl alacsony! Túl sötét! Túl világos! Tökéletlen!” (Infection-ből) Hogy demonstrálja a
Föld domináns vallásos hitét az idegen
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volna, az emberek megőrültek volna!
A mai napig rengeteg műsorbeli emberrel tartom a kapcsolatot. Csodá-latos
barátaim vannak, úgymint Mira (Furlan)
és Goran (Gajic), Pat Tallman, Julie
Caitlin Brown, Jeff (Conaway) és felesége, Peter Jurasik és felesége Barbara,
Bill Mumy és felesége. Nemrég jártam a
Mumy-házban, és a gyerekeivel megnéztem a Sárga Tengeralattjárót. Köszönöm
Istennek a Babylon 5-öt, mert a sorozat
nélkül sohasem találkoztam volna ezekkel az emberekkel."
A szép emlékek és erős barátságok mellett Christian számos emléket őriz a
Babylon 5 fedélzetéről is. Legyen szó a gyártóktól kapott hivatalos cuccokról vagy a
rajongóktól kapott ajándékokról, mindent
megtart. De kaliforniai házában nem fogsz
emlékeztetőt találni a Babylon 5-ről.
"Mindent megőriztem, és egy dobozban vannak a garázsban," árulja el. "Egy
európai stílusú házam van rengeteg antikvitással, és a műanyag bábuk nem
illenének a képbe!
Pár évvel ezelőttig az összes Babylon
5-ös cuccomat a kerti medenceházban
tartottam, amit végül is irodává alakítottam át. Néhány rajongó készített nekem
egy Ivanova babát, amit egy színezett
üvegre akasztottam fel. De az édesanyám
úgy gondolta, hogy esztétikailag nem
illenek a szobába a különböző filmes emlékeim, ezért átrendezte a házat, és most
minden a garázsban van!
Minden megvan, amit a rajongók
küldtek nekem. Ezen kívül megvan minden egyes Babylon 5 babám és egy poszter is, amit mindegyik színész aláírt.
Egyszer talán be is fogom kereteztetni.
És egyszer, ha egy nagyobb házam lesz,
kiteszem az összes posztert: a Hexed-ét,
a Clean and Sober-ét, és a többi mozifilmemét is.
De jelenleg minden Babylon 5-ös cucc
egy dobozban van. Ha a gyerekeim valaha látni akarják, megtehetik. Csupán a
videókazetták nincsenek meg - mindig is
reméltem, hogy nekem adják a kazettákat, de ez nem történt meg. Viszont biztos vagyok benne, ha egy napon meg akarom mutatni a gyermekeimnek a
Babylon 5-öt, majd ki tudom kölcsönözni!"
A Babylon 5-től való két és fél éves
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távozása óta Christian azt vette észre,
hogy egyre több film és TV producer kereste meg. Első B5 utáni szerepei: Hegylakó: A sorozat, a Kelly, Kelly, A Wing
and a Prayer, a Substitute 3, a
Mercenary 3, a Running Home és a
Lancelot: Guardian of Time. 1998 tavaszán pedig elkezdték felvenni a párbeszédeket a következő Disney animációs filmhez, az Atlantiszhoz.
"Helgát játszom," árulja el "aki nagyon szívós, de szexi is egyben". Videóra
vettek miközben a hangot vettük fel, így
majd az animátorok felhasználhatják a
gesztusaimat a karakter megalkotása
közben, és talán érezni fogják az emberek, hogy egy részem benne van. Az Atlantisz 2001 nyarán fog megjelenni, és
azt hiszem egy csodálatos film lesz.
1998 második felében egy sérülés miatt kissé eltűnt, de 1999-ben újult erővel
folytatta színészi karrierjét, és azóta teljes erőbedobással dolgozik. Christian a
True Rights-ra céloz, ami az egyik legeredményesebb munkája volt mostanában.
"A True Rights egy egyedülálló kitörés számomra," mondja büszkén. "Én
vagyok a főszereplő, egy középkorú, kövér zsidó háziasszonyt játszom. Ez egy
igazi karakterszerep, talán ez az eddigi
legjobb munkám."
A színészi munkák közben Christian
nagy port kavart, mikor modellt állt a
Playboynak (1999. október, amerikai kiadás). "Rájöttem, hogy sci-fi színészek
ritkán teszik ezt," mondja. "Azt hittem,
én voltam az első, aki ezt megtette, de
aztán rájöttem, hogy Terry Farrel (Deep
Space Nine) is volt már aktmodell.
Jó tapasztalat volt. Előtte beszéltem
a szüleimmel és a húgommal, és a szeretteim (a barátom is) 100 száza-lékosan
támogattak. A fotózás maga nagyon profi
volt. Végül is elég kis részt kaptam a magazinban, annak ellenére, hogy sokáig
tartott a fotózás. Most pedig 40'000 meztelen fotó büszke tulajdonosa vagyok.
Fogalmam sincs, mit lehetne velük tenni.
Talán eladhatnám tapéta-ként!" mondja
nevetve. "Vagy ha már öreg és ősz leszek,
készítek egy naptárt, hogy lássam, hogyan is néztem ki valaha!"
Christiant újabban vendégszereplőként láthatjuk az amerikai Freaks and
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óriási szerepük van a sorozat arculatának alakításában. Ugyanolyan elkülönítő jegyek, mint az idegen jelmezek és
sminkek. „Minden faj vagy világ egy
meghatározott karakter. Általában nem
csináltuk meg rögtön a témákat mindegyiknek, hanem vártunk egy olyan különleges jelenetre, amely alapvetően jellemezni képes őket. Az árnyaknál például egészen sokáig vártunk, addig, míg
már valóban meg nem jelentek, míg pl. a
centaurik vagy minbarik már régebben
kikristályosodtak előttünk.”
„A show emellett egyre dallamosabbá
is vált, mert nagyon sok aláfestő és „űr”zenét akartunk megalkotni. Szerettük
volna valahogyan kihozni az űr ’hangját’,
ezek legtöbbje konfliktus vagy akció volt.
A korai epizódok még meglehetősen egyedülállóak voltak, de újabban a sorozat
kezdett egy párhuzamot felvenni és a
megfelelő témák kiválasztása sokat segített a zene és a történet kapcsola-tának
kiválasztásában.”
Franke legsokatmondóbb zenéi alapvető fontosságúak voltak a B5 legjobb
jelenetei hangnemének a kialakításában,
kezdve a Vonal Csatájától egészen a végső, Föld elleni ütközetig. „A negyedik
szezon vége felé elérkezünk egy olyan
részhez, ahol Sheridan – aki pacifista –
háborút kell, hogy viseljen a béke megteremtése érdekében. A legrosszabbhoz
kell folyamodnia, hogy kiállhasson az
elveiért, úgyhogy nem zászlókkal és harcias dühvel ront a háborúba, hanem látható óvatossággal és szomorúsággal. Sok
komorság van az általam használt dallamokban, ami nagyon jó a fülnek. Erre
már akkor rájöttünk, amikor egy
’requiem’-nek keresztelt darabon dolgoztunk egy nagyon szomorú első szériabeli
jelenet számára (And the Sky full of
Stars – A múlt kísértetei). Joe fogta ezt a
zenét, és betette a filmbe a tárgyalásokhoz, és nemsokára rájöttünk, hogy milyen jól teljesít ez a zene az akciójelenetek alatt, úgyhogy ez csak egy fejlődés
volt.”
Franke legelső, nagysikerű filmzene
CD-jének kiadása után már csak idő kérdése volt az újabb kibocsátása, a
Messages From Earth – Üzenet a Földről. „Az első sokkal előkelőbb és lágyabb;
majdnem olyan, mint egy csen-des utaz-
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gatás a zene folyóján. A második sokkal
dinamikusabb és szaggatottabb, egyes
helyeken már-már kellemetlen, mivel a
Babylon 5 univerzum határozott-ságát
hivatott tükrözni. Emellett nem szerettem volna gyorsan ide-oda ugrálni egyes
stílusok és témák között, úgyhogy elég
sokat dolgoztam ezen az anyagon. Ha
hallgatsz egy zenét, és beleéled magad,
nem szeretnél egy-két percen belül hirtelen egy másik stílusba cseppenni. Fogtam ezeket a részeket, és megnyújtottam
őket szerkesztés vagy komponálás által,
így ha egy határo-zottabb, keményebb
helyen vagyunk, akkor tovább is ott maradunk. Ha egy témarészhez érünk, vagy
egy zavaros tájképhez, akkor tovább is
maradunk ott, ezáltal a ’kirakós játék’
darabkái is nagyobbak lesznek. Ha lesz
egy harmadik CD is, akkor az minden
bizonnyal sokkal tematikusabb lesz, mint
az első vagy a második.”
A Sonic Images közkívánatra kiadott
egy olyan CD sorozatot is, amely több
mint 30 percnyi zenei összeállítást tartalmaz a rajongók által kért epizódokból. A
kezdeti 5 CD-t idén (1998) tavasszal további fél tucat követte, valamint legalább
5-6 további anyag őszre datálva. Ez nem
tartalmazza a teljes hosszú Thirdspace
és The Gathering zenéket, sem pedig az
áthangszerelt In the Beginning-et, mivel
ezek majd a nyári hónapok alatt kerülnek piacra.
„Ennek az Internetnek nevezett fantasztikus piacnak köszönhetően” – mondja Franke – „minden nap fejemhez vág-
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ták a kérdést: ’Hé! Mikor lesz meg a következő?’ Arra gondoltam ’Hogy még a
legutóbbival sem vagyok készen’, de ez
mindig mosolyt csal az ember arcára,
mert látni lehet, hogy van benne valami.
Ugyanakkor voltak rajongók, akik azt
mondták: ’Szeretném az egész epizódot,
úgy, ahogy van’. Elismerték a munkánkat ezekkel a válogatásokkal, de többet akartak. Epizodikus CD-ket szerettek volna, ugyanúgy, ahogyan epizodikus könyvek jelentek meg. Ez könynyebb volt, mert ezek a CD-k már eleve
készen voltak, és csak ki kellett keresni,
amelyiket a rajongók szerették volna.
Legalább 5 epizóddal szerettem volna
kezdeni, és ezek egyike a ’Walkabout Vándorlások’ volt, ami az egyik legkeresettebbnek számított. Úgy döntöttem, jó
lenne egyszerűen egy internetes kívánságlistát csinálni, mert amikor a második albumot kiadtam, azt mondtam: ’Ki
mit szeretne?’, amire 800 választ kap-

2. kiadás

tam. Ez már egyre inkább egy interaktív
művelet volt, mivel mind egy csapat tagjai voltunk. Mialatt Chris-topher Franke
új, izgalmas lehetőségek után kutat a
film és más médiumok területén, a
Babylon 5 továbbra is fontos marad a
tehetséges zeneszerző számá-ra. „Más tvsorozatok jobban fizetnek, de én nagyon
szeretek a Babylon 5-ön dolgozni, és segít
ébren tartani a kíváncsiságomat új módszerek felfede-zése után. Mindig különböző projekteken dolgozom, amelyek megadják az alapot ahhoz, hogy azt csináljam, amit sokkal jobban szeretek, mert
sokkal több újítást hajthatok végre. Általában megfizetnek a kísérleteimért, és
ezeket később fel tudom használni a szóló projektjeimhez és stúdióalbumaimhoz.

Fordította: Peres Levente

Claudia Christian
Nem tudhatod előre, hol fogsz találkozni Claudia Christiannal (Ivanova) a
következő napokban (ez természetesen
az eredeti cikk megjelenésének idejére
értendő - a ford.). Ülj be a moziba, és
megtalálhatod az alacsony költségvetésű
True Rights és a The Haunting of Hell
House című filmekben vagy a Disney új,
látványos animációs művében, az Atlantiszban. Kapcsold be a TV-t, ahol a
Freaks and Geeks és a Family Law
showműsorokban pillanthatod meg.
Ugorj be a videotékába, ahol a
Mercenary 3, The Substitute 3. és a
Lancelot: Guardian of Time kötődik a
nevéhez. A rádióban az It's A Wonderful
Life és a Lives of the Cat című műsorokban hallhatod. És ha átlapozod a Playboy
amerikai kiadását, Claudia hibátlan testére vethetsz néhány pillantást!
Kétségtelen, hogy Claudia Christian
még soha nem volt ennyire keresett, és a
Babylon 5 korábbi vezető női szereplője
megragadja a lehetőséget, hogy színészként új határokat fedezzen fel. "A
Babylon 5 egy nagyszerű műsor és csodálatos négy év volt az életemből, de én
több vagyok ennél," mondja határo-
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zottan. "A karrierem mindig is változatos
és élénk volt. A Babylon 5 előtt kb. 25
filmben, 7 televíziós sorozatban és isten
tudja hány színdarabban szerepeltem.
Jelenleg nagyon boldog vagyok a dolgok
alakulása miatt. Az elmúlt két és fél év
sikeres volt, és rengeteg új munkámmal
vagyok elégedett.”
"Kétségtelenül túlléptem a Babylon
5-ön. Nagyon büszke vagyok rá, hogy
részese voltam, és mivel jelenleg sok scifi és fantasy műsor megy, jó kapcsolatban lenni vele. De azt szeretném, ha ez is
csak egy lenne azok közül, amely miatt
ismert vagyok.
Épp étteremben voltam tegnap, mikor egy srác felismert, és azt hittem,
Babylon 5 rajongó. Megkérdezte: "Nem te
vagy Hexina?" Mire én: "Nos, játszottam
a Hexed-ben.". A fiú: "Imádom azt a filmet! Tiszta őrült voltál benne." Mikor az
asztalomhoz mentem, egy pár jött velem
szemben, és a nő megkérdezte: "A férjem
nagy Babylon 5 rajongó. Lefényképezkedne vele?" Azt gondolom, ez egy
nagyszerű keverék volt… Jó érzés volt,
hogy egy estén két különböző szerepemről is felismertek."

2002. január

Természetesen a hűséges Babylon 5
nézők számára Claudia Christian neve
mindig Susan Ivanova parancsnokot fogja felidézni. Habár közel három év telt el
mióta utoljára játszotta a karaktert,
Christian tisztában van vele, hogy munkája most is olyan népszerű, mint régebben.
"Sokan mondják, hogy vége van a műsornak; senkit sem érdekel többé a
Babylon 5," jegyzi meg. "De jelenleg többször ismernek fel, mint valaha, és gyakran
adok autogramokat éttermekben!
Tehát fogalmam sincs, hogy mennyire is van 'vége' a Babylon 5-nek. Hála a
videotechnikának, az Internetnek és így
tovább, azt hiszem a Babylon 5 mindig
elérhető és kedvelt lesz a közönség számára. Ez nem olyan, mint a televíziózás
kezdeti időszakában, mikor vége lett egy
sorozatnak, akkor vége volt… Ha most
Babylon 5-öt akarsz nézni, egyszerűen
megteheted videón.
Nem lepődnék meg, ha 20 év múlva
valaki azt mondaná: "Szia, jártam a videotékában, láttam a Babylon 5-beli alakításod, és egy nagyszerű sorozatnak tartom." Ha valaki először látja a Babylon 5öt, azt hiszem megérinti a történet és a
szereplők."
Christian eredetileg az első szezon
kezdetekor csatlakozott a Babylon 5-höz,
és Ivanovát játszotta négy évadon keresztül, illetve az első két TV-filmben, az
In The Beginningben és a Thirdspaceben. Visszatekintve, Christian ragaszkodik hozzá, hogy csak 'jó emlékei' vannak a Babylon 5-tel és a stábbal eltöltött
idővel kapcsolatban. Különösen szerencsésnek érzi magát, hogy egy olyan erős
nőt alakíthatott, mint Susan Ivanova.
"A legjobb dolog Ivanovában, hogy megbecsülést váltott ki a férfiakból, nőkből és
gyerekekből. Az emberek szerették benne,
hogy nem csinált hülyeséget, erős és vidám
volt. Szerették őt. Azt hiszem azt tetszett
nekem, hogy élvezték a női hőst, aki emellett esendő is volt.
Jó poén volt Ivanovát játszani, mert
igazából egyáltalán nem hasonlított
rám," folytatja Christian. "Csodálatos
volt, hogy becsempészhettem egy kis
Claudiát Ivanovába a sorozat során, aki
egy nagyszerű emberré vált."
A Babylon 5 legjobb órái közül jó né-
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hány Ivanova körül forog, Christian kedvencei az Acts of Sacrifice, Rising Star és
a Sleeping in Light. Sajnos az utóbbi rész
volt az, melyben utoljára szerepelt a sorozatban, Christian a Sleeping in Light
után hagyta el a Babylon 5-öt, amit a
negyedik szezon végén forgattak. Habár
döntése alap-jában véve egy egyszerű
szerződéssel kapcsolatos vita volt, az
nyilvánossá vált, amibe Christian belefáradt.
"A mai napig megkérdezik, hogy miért léptem ki, és már elegem van ezekből
a kérdésekből," vallja be. "Úgy gondolom,
hogy mindenki, akinek van egy számítógépe vagy egy barátja, akinél van számítógép, az elegendő információt találhat,
ami kielégítheti minden kíváncsiságát."
Christian fenntartja: nem bánta meg
a döntését, hogy elhagyta a Babylon 5-öt
a negyedik évad végén, és úgy érzi ez volt
a helyes döntés. Örömmel mondja, hogy a
rajongók és korábbi kollégái is hamar
elfogadták véleményét.
"Sajnálom, ha bárkinek is csalódást
okoztam," állítja. "De az emberek a saját
életüket élik, és minden individuumnak
joga van individuumként viselkedni. Ha
a Babylon 5 egy igazi katonai bázis lett
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