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A Csillagközi Szövetség alapító levele 

 
"Az univerzum sok nyelven beszél, de mégis mindig ugyanazon.  

Ez a nyelv nem a narnok, az emberek, a centaurik, a gaimok  
vagy a minbarik nyelve.  

 
Az univerzum a remény, a bizalom, az erő és a szenvedély nyelvén beszél. 

Ez a szív és a lélek nyelve. De mégis mindig ugyanaz a hang. 
 

Ez az elődeink hangja, akik rajtunk keresztül szólalnak meg; 
És az utódaink hangja, akik arra várnak, hogy megszülethessenek. 

Ez egy halk hang, amely azt mondja: 
Összetartozunk. 

 
A különböző vérünk, a bőrszín, a vallás, a szülőbolygó ellenére,  

mind Egyek vagyunk.  
A fájdalom, a sötétség, a veszteségek, a félelem ellenére is, 

Egyek vagyunk. 
 

Mi, akik egy közös cél érdekében egyesültünk,  
ezennel kijelentjük, hogy 

Az egyetlen igazság és az egyetlen törvényünk  
mindig emígy hangzik: 

A legfontosabb parancsolatunk, hogy szeressük egymást, 
Legyünk jók egymáshoz. 

 
Minden egyes hang gazdagít minket,  

és minden egyes elveszett hang gyengít minket. 
Mi vagyunk az univerzum hangja, a teremtés lelkei; 
A tűz, amely megvilágítja utunkat a jobb jövő felé. 

 
Egyek vagyunk." 

 
- G'Kar 
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tolvaj háttértörténete innen származik. 
MARK: Van valami különleges oka, 
amiért az árnyak elpusztították azt a 
hajót, és amiért a drakh-ok kiirtottak 
minden életet a Zander Prime-on? Vagy 
esetleg erre fény derül a sorozatban a 
későbbi részek során? 
FIONA: A bolygó árny hajók rejtekhe-
lyéül szolgált ahogy a Mars és a Ganü-
médész is, mint azt a B5-ben láthattuk. 
Amikor a rabszolgákkal teli hajó közele-
dett, a maradék rejtett hajókat előásó 
árny hajók a területet védve szétlőtték. 
A rabszolgák azért nem találkoztak a 
bolygón elrejtett árny hajókkal, mert 
épp a legutolsót ásták ki, amikor odaér-
tek. Különben a mentőkabinok akkor 
értek volna földet, és a rabszolgák ak-
kor gyűltek volna össze, amikor még 
mindig árny hajók szálltak volna fel 
elhagyandó rejtekhelyükről. 
MARK: Miért bíztak a Kolónia lakói 
Gideonban a szökésükkor? 
FIONA: Egyvalami miatt mindenkép-
pen, Gideonnak Ultraibolya tisztázó 
információja volt (csak titkos ügynökök-
nek van ilyen) amit a kolonisták megis-
mertek: saját felvételeik a titkos terv-
ből, ami elég sokat mondott nekik 
Gideonról és az erejéről, annak ellenére, 
hogyan jutott az információkhoz. 
Gideon kikapcsolt minden kommuniká-
ciót, hogy ne legyen felvétel a beszélge-
tésükről és azt mondta nekik „Nézzék, 
ismerem a hátterüket és tudom miért 
menekülnek. Tudom, hogy amit a Földi 
Erők tettek magukkal, az elég nagy sze-
métség volt. Nem viszem vissza magu-
kat a Földre, mert az veszélyeztetné a 
legénységem és a küldetésem – de köt-
hetünk egy üzletet. Elvisznek egy siklót 
a  hajómhoz,  visszahozzák Dr. 
Chambers-t és én elviszem magukat a 
Theta 49-re (felrobbantjuk a hajójukat, 
balesetnek feltüntetve), ott élhetik nyu-
godtan az életüket. Ha ez nem megy, 
akkor bejelentem magukat, mint szöke-
vényeket, a Földi Erők üldözni fogják és 
elkapják magukat és visszaviszik a 

Földre. Nem tudom megállítani azokat 
a dolgokat, amiket egy túszszedéssel 
elindítanak, de ha együttműködnek, 
megakadályozhatom, hogy üldözzék 
magukat. Csak Önökön múlik.” Szóval 
Gideon átadhatta volna őket az FE-nek 
ha átjönnek a siklón... de biztosan átad-
ja őket, ha egy tússzal menekülnek és 
ők tudták, hogy nem vehetik fel a ver-
senyt egy egész flotta Földi Erő hajóval, 
melyeket a szökevények elfogására 
küldtek volna. Azonban ha a legkisebb 
esélye volt annak, hogy ő az igazat 
mondja, szabadon élhetnek. És ha ha-
zudik, mi történhetett volna legrosz-
szabb esetben? Elfogják őket azonnal, 
különben pedig pár hetes üldözés után, 
éhezve és létszámban megfogyatkozva... 
menekülve a Földi Erők elől? Ráadásul 
a kolonisták nem tudták, miféle hajó 
van ott fenn, abban reménykedtek le-
hagyhatnak egy hétköznapi hajót és 
meglóghatnak a rendszerből egy ugró-
kapun át. Az Excalibur persze nem egy 
hétköznapi hajó és ha az megindul utá-
nuk akkor nem tudják lehagyni. Első-
sorban ezért mentek bele a dologba. Ha 
nem tárgyaltak volna, folytathatták 
volna hiábavaló küzdelmüket, de ezek 
okos fickók (többnyire), bármilyen két-
ségbeesettek is. A kétségbeesett embe-
rekre is lehet hatni, ha jó tárgyalófél 
valaki. 
MARK: Ha a sorozat folytatódik, vissza-
térünk majd erre a világra, hogy mind-
egyik faj későbbi sorsát megismerjük? 
FIONA: Igen, voltak már korábban is 
terveink a Theta 49-re való visszatérés-
ről. 

 
Fordította: Chris 

 
Honlapja: www.fionaavery.com 
 
Dolgozott többek között az Earth: Final 
Conflict  sorozaton is. 
B5 története: True Seeker novella 
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Ebben a cikksorozatban a Babylon 5 
alkotójának és másoknak egy találkozón 
tartott előadássorozatának összefoglaló-
ját olvashatjátok. 
 
JMS, 1999. szeptember 3. (péntek). 
Londo fejlődése” 
 
Joe körülnéz a színházban, amely egy 
előadóterem-szerű színtér. „Még sosem 
láttam a Centaurumot ülésezni!” 

Londo 71 epizódban szerepel.  
„Arrogancia lenne azt hinni, hogy 

különbséget tehetünk?”. Londo bele-
esett abba a hibába, hogy a múlt után 
vágyakozott, és belebukott a jövőbe. 
Hős. Tragikus. Bolond. Mialatt a 
centauri regények vázlatán dolgozott, 
Joe érdekesnek találta, hogy Londo fejé-
ben ücsörögjön, hogy az ő szemén át 
lássa a dolgokat. Ő volt a „leg-
könnyebben megírható és a legnehezeb-
ben elhallgattatható karakter” :) 

Morden azt kérdezte, „Ön mit 
óhajt”? Nem azt, hogy az ön népe mit 
óhajt. Talán az árnyaknak igazuk volt! 

Amikor pár statisztikával szembesí-
tik, Joe így szól „Matematika nem lenni 
Zathras erőssége”. 

Egy kis spoiler - Vir lázadók vezére 
lesz!!! 

A centauriak elterjesztették a látno-
ki gént a populációjukban, ez magyaráz-
za az olyan dolgokat, mint pl. a saját 
haláluk megálmodása. 

Amikor Joe tíz éves volt, az édesany-
ja megjósolta, hogy Joe hogyan hal majd 
meg. Víz által hal majd meg. Ez vezet a 
halálálmok ötletéhez. 

Londo akcentusa Peter Jurasik ta-
lálmánya. Az akcentusok közötti kü-
lönbségek a régi és új módszerek közötti 
különbségnek tulajdoníthatóak. Kü-
lönbség van a régi szóválaszték és mon-
datösszetétel és az új módszer között 

 (l: Londo és Refa). 
A minbariknak keleties akcentusuk 

van - Minbar - a pulpitushoz lép - Arab. 
A narnok hasonlítanak a volt szovjet 

társadalmakra. 
A drazik olyanok, mint a New Jer-

sey-i srácok - mindenkivel verekszenek! 
(jms NJ-ből származik). 

A karaktereket a színészek összeál-
lítása után tovább finomították. Úgy 
írjuk a karaktert, hogy halljuk a színész 
hangját. Andreas számára *bármit* 
lehet írni, megcsinálja. Joe két legked-
vesebb G’Kar szövege a halacska-ének 
és a liftes jelenet. Nem sokat beszélt 
róla, de amit mondott, lényeges volt. 

Sokan, akik ezt olvassák, emlékezni 
fognak arra a szakállas viccre, amit 
Andreas és Peter eljátszott jms-szel 
(Pasadena incidens). 

A tettek következményekkel járnak. 
Felelősséggel. A jövőt építjük. (Hol is 
hallottam ezeket a gondolatokat az 
előtt? „A gondolataink az univerzumtól 
származnak.”) A mítosz célja, hogy 
megmutassa, honnan jöttünk, és hová 
megyünk. A SF feladata, hogy a jövőbe 
tekintsen. Jms feladata az, hogy kérdé-
seket tegyen fel. Nekünk, a közönség-
nek pedig meg kell találnunk a válaszo-
kat. Egy író feladata, hogy megérintse a 
szenvedélyt és visszaadja azt (és Joe 
rendkívül szenvedélyes ez ügyben - 
megmutatkozik ez abban, ahogyan a 
saját írói szerepéről beszél). 

Jms sokat felhasznál azokból az in-
formációkból, amit tőlünk kap vissza 
önmagáról; a véleményekből, amik elér-
keznek hozzá. Tudja, ha sikerült meg-
érintenie ezt a szenvedélyt. A B5 találé-
kony, önvisszaadó gondolkodásmódot 
kíván. A B5 rajongók nem vakhívők. Ők 
gondolkodók. A Babylon 5-ben G’Kar 
volt a kérdező. A többiek úgy gondolták, 
hogy tudják a válaszokat. 

JMS elŐadások 
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le valami újat. Lawrence Kasdan egy 
másik kedvencem a filmes témában. 
MARK: Mik a kedvenc tévéműsorai 
vagy filmjei? Látta a „Baljós Árnyakat” 
és tetszett? 
FIONA: A csúcskedvenc filmek nálam 
a „The Princess Bride”, „French Kiss”, 
a „Star Wars” trilógia, a „Raiders of the 
Lost Ark”, „Monty Python and the Holy 
Grail” és Kurosawa összes filmje. Na-
gyon sok mindent kedvelek, a lista szin-
te végtelen hosszú. A tévéműsorok közt 
csak kapcsolgatok. Nem mélyedek el 
semmiben, kivéve, amikor a Babylon 5 
volt műsoron, azt nagyon élveztem. 
MARK: Rám tényleg nagy hatást gyako-
rolt az írási képessége és ez ritkán tör-
ténik meg velem. Úgy értem együtt em-
legethetném DC Fontana-val, és szerin-
tem maga egy lehetséges Ursula Le 
Guin. Ez talán egy kicsit nem fair össze-
hasonlítás, de tudná részletezni, hogyan 
vág bele egy ilyen tökéletesnek elkészü-
lő munkába? 
FIONA: Köszönöm a kedves bókot. Nem 
hinném, hogy egyetértek vele... nagy 
megtiszteltetés együtt emlegetni a fenti 
nevekkel, hűha. Azt akarja ezek után 
valami okosat mondjak? <nevet> Azt 
hiszem az ihletem és a munkám az akut 
kíváncsiságomból merít. Ha olyasmit 
tanulmányozunk, amit szeretünk és 
élvezünk, akkor a történetek ránk talál-
nak. A múzsa ilyenkor jól működik. So-
se hagyjuk abba az adatbevitelt, kortól 
és állapottól függetlenül. Olvassunk 
folyamatosan, nézzünk filmeket és tévé-
műsorokat, tanuljunk. Utazzunk. Be-
szélgessünk sokat. A történetek akkor 
megtalálnak és sosem fogy el a monda-
nivalónk. 
MARK: Fiatal írónak tarja magát, aki a 
húszas éveiben jár, vagy inkább érett-
nek, aki a negyvenes éveit tapossa? 
FIONA: Minden szempontból 12 va-
gyok. Ez a szép benne. 
MARK: Használ valamilyen szövegíró 
software-t a formázáshoz, mint pl. a 
Scriptware vagy a Final Draft? 

FIONA: A forgatókönyvekhez Movie 
Magic-et használok, a sima szövegekhez 
pedig Microsoft Word-öt. Használok 
még egy igazi velencei tollat, amivel 
fekete tintába mártva írok verseket per-
gamenre. Amióta elhasználok egy egész 
tintakutat néhány vershez, elárulha-
tom: a szövegszerkesztő számítógépek 
igencsak megkönnyítik az írók dolgát! 
MARK: Mi a tanácsa kezdő íróknak? 
FIONA: Írjatok. Ne beszéljetek róla, 
csak írjatok. Mert a végső megbeszélé-
sen, amikor leülnek veled és azt mond-
ják „Oké, érdekel a dolog”, jobb ha elhi-
szed, a következő mondatuk az lesz „
Mit tudsz megmutatni?” Ismerek pár 
embert akik velem együtt kezdték író-
ként és együtt jártunk konferenciákra, 
találkozókra. Nagy dumások voltak és 
magukra vonták a figyelmet, de amikor 
a fenti kérdés elhangzott, nem tudtak 
válaszolni. Ezért írjon mindenki ami-
lyen jót és amilyen gyorsan csak tud. 
MARK: Ha találkozhatna a kedvenc 
íróival, kivel találkozna legszívesebben? 
FIONA: Szívesen találkoztam volna 
Zelazny-val, de meghalt rákban pár éve. 
Tehetséges szerző volt és pokolian jó 
mesélő. Végig tudott vinni egy történe-
tet hat regényen keresztül egyetlen pis-
logás nélkül. És ráadásul még jegyzete-
ket sem használt! (legalábbis ezt mond-
ják róla)... Nagyon örültem volna egy 
találkozónak vele. 
 
Fiona Avery most válaszol pár kérdésre 
a második általa írt Crusade epizóddal 
kapcsolatban (Patterns of the Soul). 
 
MARK: Mikor telepítették át Dureena 
népét a Theta 49-re, az árny háború 
alatt Valen idejében? 
FIONA: Igen, nagyjából akkoriban. Föl-
di időszámítás szerint 1260-61 körül. 
Más fajok jöttek Dureena bolygójára és 
a Zander Prime lakóit rabszolgának 
használták. Még mindig űrutazó fajok 
rabszolgái voltak amikor Dureena fel-
növőben volt. Dureena rabszolgából-
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netek véleményezéséhez, hihetőbbé té-
teléhez. Szóval így kerültem ebbe az 
egészbe. Ha nem ismered a hátteret, 
elég csodálatosnak tűnhet, pedig igazán 
egyszerű. 
MARK: Hogyan ír meg egy Crusade for-
gatókönyvet úgy, hogy belül maradhas-
son J. Michael Straczynski világán? Fő-
leg, hogy ezek a történetek egy sokkal 
nagyobb sztori részét képezik? 
FIONA: Hát nem tudom... pontosan. 
Úgy értem, mind megkapjuk a szentírá-
sunkat, amikor felkérnek egy forgató-
könyv írására, melyben benne vannak a 
karakterek és azok egymás közti viszo-
nyainak leírásai. Ezután feldobod az 
ötletedet Joe-nak, aki megmondja, bele-
fér-e az ő világegyetemének határai kö-
zé a dolog. Az én történeteim belefértek, 
úgyhogy megcsináltuk őket. Ha meg-
gondolom, az én történeteim minden 
főbb vonalon passzoltak a sorozathoz és 
mindenhez, ami neki tetszett, vagy amit 
ő csinált. Mint például a The Path of 
Sorrows-ban, ő a Galen-Isabelle sztorit 
használta fel és kibővítette, hogy beleil-
lessze a saját történetvonalába. Szóval 
ez az egész hajlékony és alakítható, am-
ennyire csak lehet. 
MARK: Ír valamilyen más témában 
vagy stílusban is? 
FIONA: Szeretek rejtélyes történeteket 
is írni és nagyon élvezem a fantasy-t és 
a dark fantasy-t. Szinte bármit tudok 
írni. Novellákat, van pár regényem, for-
gatókönyvem filmekhez, még egy speci-
ális „Dilbert” kéziratom is. Mindent 
írok, ami csak érdekel. 
MARK: Tudna mesélni egy kicsit az 
archeológia iránti érdeklődéséről? Segí-
tett az írásban? 
FIONA: Néha igen. Az archeológia nem 
annyira, mint az antropológia, ami a 
szülőágazat. Úgy találtam sokkal köny-
nyebb kitalált kultúrákról írni, ha tu-
dom a lényegét annak mi tesz kultúrává 
egy kultúrát. Dureena népéről írni külö-
nösen érdekes volt, mert ők még mindig 
nomádok és babonásak. Jártam hasonló 

kultúrákban és a tapasztalataimat fel-
használtam az íráshoz. 
MARK: Nagy a nyomás, amikor egy 
ilyen Crusade-hez hasonló tévésoroza-
tot kell végső formába önteni, és ír néha 
más íróval közösen, illetve dolgozta már 
át az írását más író? 
FIONA: Az egyetlen változtatás a szö-
vegben, a TNT megjegyzéseire történt 
saját átírásaimon kívül, az volt, hogy 
Joe egy kicsit egyszerűsítette a párbe-
szédeket. Például ahol én azt monda-
nám „ I cannot believe you would 
consider such a thing!” Ő átváltoztatta 
arra, hogy „ I can't believe you'd 
consider such a thing!” [a mondatok 
jelentése ugyanaz („Nem tudom elhinni, 
hogy ilyesmi felmerült benned!”), csak 
az angolban elterjedt rövidített szóhasz-
nálattal, a ford.], csak hogy a színészek 
dolga is könnyebb legyen. Ezt én nem 
tartom átírásnak. Az írás közben egyál-
talán nem nehezedett rám nyomás. Jó-
val a határidő előtt beadtam a vázlatot, 
mivel ezek a határidők szerintem eléggé 
betarthatóak. Persze ezt csak a saját 
nevemben mondhatom. 
MARK: Mit tenne, ha a Crusade nem 
folytatódna, mint TV-sorozat? 
FIONA: Csak dobálnám a hálómat a 
vízbe, remélve, hogy kifogok egy-két 
nagyhalat. Nincs hiány lehetőségekben 
ebben a városban. 
MARK: Kik a kedvenc szerzői és megih-
letői? 
FIONA: Az első ihletőm Zelazny volt. 
Olvastam az Amber krónikákat és azt 
hiszem először azokból a könyvekből 
értettem meg, mi is az írás valójában. 
Imádtam olvasni Heinlein-t, Alfred 
Bester-t, Robert Bloch-t, Fritz Leiber-t, 
van Vogt-t, Le Guin-t, Ellison-t, Brad-
bury-t... és még sok mást is. Természe-
tesen nagyon élvezem Joe Straczynski 
munkáit. Ez persze egyértelmű. Forga-
tókönyv írás terén nem láttam még Wil-
liam Goldman-nél jobbat. A „The 
Princess Bride” még mindig az egyik 
kedvenc filmem és mindig tanulok belő-
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A játékfigurák Joe monitorján ül-
nek. Most, hogy más projekteken dolgo-
zik, „árulóként” néznek le rá. El kellett 
fordítania őket. Még mindig hallja a 
hangjukat. „Én csak megírom a történe-
tet. Én csak megírom.” 

Amikor megkérdezték, hogy Zathras 
honnét származik, jms megjegyzi „ő én 
vagyok - a reggeli kávém előtt”. 

 
JMS,  1999.  szeptember 4. (dél). 
A humor használata a SF-ben. Té-
mavezetők Robert Jan és Glen 
Tilley. 
 
Zathras volt a Shakespeare-i sírásó 
vagy őr - ő volt a komikus elem. Egy 
megbeszélésen, amikor Penn és Teller 
alkalmazásáról volt szó (Rebo és Zooty a 
humoristapáros) - az előadás után Joe 
nem biztos benne, hogy jó ötlet volt. Az 
epizód leforgatása előtt megkérdezte 
Penn-t, hogy miért van neki egy vörösre 
lakkozott, rózsaszínes körme. „Ez arra 
emlékeztet engem, hogy egyszer megöl-
tem valakit azért, mert személyes dol-
gokat kérdezett tőlem.” Soha többé nem 
kérdezett Penn-től semmiféle személyes 
dolgot… 

„Az átlag amerikai tévénéző nem 
épp egy lángész”. (Úgy tűnik, ez igaz :) ) 
Tudás, kulturális vagy társadalmi kap-
csolatok nélkül nem rendelkezhetsz jó 
humorral. Az emberek nem értik meg a 
poént. Nincs meg a tudásbázis. A Drew 
Carey show producerei B5 rajongók. 
Innen a B5 utalások és a jelmezek hasz-
nálata (valódi, élethű jelmezek és masz-
kok). 

Joe pár dolgot félreért - „Bocsásson 
meg, Amerikából jöttem.” 

A B5 humora - a kontrapont haszná-
lata. Nagyon nehéz dolog. A legjobb pél-
da az „And the Rock Cried Out”… Refa 
ellentétje az evangéliumi énekkel szem-
ben (ehhez Joe adta a szavakat). „Én 
egy nagyon beteges ember vagyok.” 

Az ötlet, hogy Londo az ivarszervét 
használta a kártyában való csaláshoz, 

ellenállhatatlan volt.” 
A Sleeping in Light előadáson, ami 

ezt a témát követte, Joe már örült.  
„Volt” közönsége. Az a tíz perc, ami 
Sheridan halálától a B5 megsemmisülé-
séig eltelik, Joe-t is megrendíti. Még 
most is, amikor ki tudja, hányszor vé-
gignézte már. Említett pár történetet, 
mint pl. Mira macskáját. 

Mira kandúr macskája azelőtt tűnt 
el, mielőtt Garibaldi elmeséli a pak’-
ma’ra és a döglött macska történetét, 
benne az adatkristállyal. Amint a dög-
lött macskát említik, Joe hallja azt a 
megrendítő kis nyöszörgést - az a kép, 
hogy valaki egy döglött macskát eszik, 
Mirát a saját, elveszett állatkájára em-
lékezteti. (Mirának most már van egy 
kis nőstény cicája, ami elfogadta őt és 
Gorant.) (vsz. akkor kapta - a ford.) 
 
JMS, 1999. szeptember 6. 
Űropera 
 
Azt a kifejezést, hogy „űropera” 1941-
ben alkalmazták először. EE „Doc” 
Smith az élelmiszeriparból indult - 
PhD-je volt „Donut Mixers”-ben! A SW 
a második legnagyobb őrület a világon a 
James Bond 007 után. 1930 előtt nem 
volt SF műfaj - egyszerűen csak a nor-
mál „irodalom” körébe tartozott. 

A SF-kifejezés megalkotásával a 
tárgykör visszafejlődésen ment keresz-
tül. A széles körben értelmezett iroda-
lom nemigen törődik a 21. századdal. 
Sokat vesztettünk a SF értelméből, mi-
után az „űropera”-nevet kisebb irodalmi 
értéknek kezdték tekinteni, mint a SF-
et (ami azért mond valamit). Vessünk 
véget ennek a nevekből eredő bábeli 
zűrzavarnak. Írjuk azt, ami jólesik. 

Joe sajnálja, hogy a SF elvesztette 
régi varázsát. „Egyetértek, jobb az, ha 
egyesülünk, mintha szétszélednénk. 
Közösség vagyunk. Egy ember is okoz-
hat változásokat.” Joe ezután elkezdett 
beszélni Rod Stirling meglátásáról, mi-
szerint nem lehetsz művészi és sikeres 
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is egyszerre. 
A Star Trek kihagyott lehetőségek 

tárháza - hatalmas költségvetés, azt 
tehettek volna, amit csak akartak, de 
nem rúghattak labdába. Ha van egy 
koncesszió, miért nem nyújtják meg, 
hogy kissé polémikusabb lehessen? A 
Paramount szerint biztonságosnak kell 
lennie. 

Az árnyakat és a vorlonokat említik. 
A jó és a rossz határvonalainak össze-
mosása sokkal összetettebbé teszi a dol-
got. Ha szürke árnyalást adunk a témá-
nak, a show sokkal inkább eltolódik a 
dráma irányába. Az univerzum folyé-
kony, nem szilárd (kivéve New Jersey 
egyes részein). 

Valaki termékminőségi besorolásról 
beszél - „Meg fog hajtani [é: felpörget v. 
vmi. hasonló]” ha megeszed ezt a termé-
ket. Joe közbeszól „Szóval egyen szil-
vát”. (Istenem, egy amerikai, akinek 
van némi fogalma a vécéhumorról ;-) 

A Star Trek producerei megvetik a 
műfajt, a showt és a rajongókat. Például 
Janeway-nek egy hologrammal lesz vi-
szonya. Egy hologrammal??? „Talán 
ezzel együtt egy vibrátorral is.” És mi 
lesz Chakotay-val? Ettől a ponttól kezd-
ve azaz érzésem, hogy Joe nincs elra-
gadtatva a Trektől. 

A „Phantom Menace” sem fogta meg 
a szívét. „George-ot elragadta a keres-
kedelem sötét oldala”. 

Minden karakter változott a B5 pá-
lyafutása alatt, kettő kivételével. 
Delenn és Sheridan hűek maradtak az 
alapjaikhoz. Joe hozzáfűzi, hogy „
elnökként Sheridan egy nagyon, nagyon 
jó csillaghajó kapitányt alakít. Rengeteg 
hibát követ el, de belenő a szerepbe.” 

„Egy öt éves sztorit akartunk megal-
kotni, azután távozni. Megtettük.” 

„Nagyszerű dolog megérinteni a kö-
zönséget, különösen egy hasonlóképpen 
perverz közönséget.” (Köszönjük, Joe! 
Ez a legesleghízelgőbb dolog, amit vala-
ha mondtak rólunk!) (megj.: az angol „
perverse”-szó nem csak a sértő értelem-

ben vett „perverzitást” rejti. Ugyanúgy 
jelent „csökönyösséget”, „kemény kitar-
tást”, „ragaszkodást”, vagy átvitt érte-
lemben „alternatív gondolkodást”. Nem 
kellene egyből félreérteni… - a ford.) 

Mi is történt a Crusade-del, Joe ver-
ziója… kissé lerövidítve. Közületek né-
hányan ismerik ezt, néhányan nem. 

Emlékezzünk arra, hogy „nem szén-
alapú életformákkal volt dolgunk.” 
Rendkívüli dolognak számít, hogy a 
Warner nem avatkozott bele a B5 készí-
tésébe. A Crusade első öt epizódjába 
sem volt beleszólás. A TNT-nek két kü-
lönböző része van. LA irányítja a végre-
hajtást, Atlanta ad helyet a fejeseknek. 
Ez volt a TNT legelső dramatikus soro-
zata. A fejeseknek közük kellett, hogy 
legyen hozzá, hogy biztosak legyenek a 
rendes előrehaladásban. Nem lehetné-
nek benne „szexéhes földönkívüliek” 
vagy egy karakter, aki egy „szexuális 
felfedező”? A pankrátorok jók - használ-
hatnád az életnagyságnál nagyobb ka-
raktereket és berakhatnád őket a soro-
zatba. Ahelyett, hogy megzsarolod a 
rosszfiút, megerőszakoltathatnád vele 
Dureena-t, és aztán becsörtetne a kapi-
tány és megmentené. Stb. Joe egyre 
jobban belemelegszik. Van egy nyolc 
méter hosszú asztal. Minden nagyfejű 
ott ül az egyik oldalán. Joe egymaga a 
másikon. 20 oldalnyi megjegyzés/
javítás/változtatás a sorozaton. „Nem” 
az első oldalra… „nem” a másodikra is, 
a huszadikra, és az addigiakra. Joe nem 
volt hajlandó több kompromisszumra. 
Az első epizód az volt, amelyet a TNT 
bevezetőként kért. Joe megtette, ami 
tőle telt. „Belerakhatnál egy kutyát 
vagy ilyesmit?” 

Joe - „Talán egy macskát.” 
„De ki tenné meg ezt?” 
Warner megkérte Joe-t, hogy enged-

jen kissé, adjon kedvezményeket, vagy 
valamit. 

A Warner különböző vállalatai kö-
zötti versengés valószínűleg csak erősíti 
ezt. Mindegyik alosztály külön cégként 
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FIONA: Mióta csak kölcsönöz-
hettem a könyvtárakban gyer-
mekkoromban. Már nagyon 
korán kezdtem sci-fi-t és 
fantasy-t olvasni. Ez folyta-
tódott középiskolás és 
egyetemista koromban, 
végül Zelazny: Amber so-
rozata után dőlt el a dolog 
és teljesen belezúgtam 
mindkét témába. 
MARK: Egyetért a „Harlan 
Ellison” -féle tudományos-
fantasztikus definícióval, mi-
szerint a jelenleg sci-fi-nek tar-
tott témájú sztorik, mint pl. a Star 
Wars inkább tendálnak a fantasy felé, 
míg az igazi Tudományos Fantasztikum 
sokkal inkább az ember és a tudomány 
múltbeli, jelenlegi és jövőbeli kapcsola-
tának megértésével és következményei-
vel foglalkozik? 
FIONA: Én azt hiszem a tudományos 
fantasztikum a technológia emberekre 
mért hatását próbálja felderíteni. 
Egyetértek abban, hogy néhány történet 
sci-fi és néhány pedig tudományos-
fantasztikus. Azt hiszem manapság na-
gyon ritkán látni tudományos-
fantasztikus történeteket a tévében 
vagy a mozikban. Számomra az igazi 
tudományos fantasztikum nem a lát-
ványról szól, annak ellenére, hogy az is 
rendkívül szórakoztató lehet. Ahogy én 
ezeket látom, ha kivesszük a történetből 
a sok technológiai varázslatot és a ked-
ves futurisztikus elemeket, majd ugyan-
ezt a történetet a Bronzkorba helyezzük 
és bemutatjuk a kengyel feltalálásának 
hatását, vagy a vasét, vagy a mezőgaz-
daságét... ugyanaz az igazán jó történet 
születik meg és ugyanolyan hatása lesz 
az olvasókra/nézőkre. Gondolom, mivel 
történész és archeológus vagyok, ezért 
használok párhuzamokat egy hipoteti-
kus jövőben játszódó történet megírásá-

hoz és ezeken a párhuzamokon 
keresztül próbálok általános 

hatást elérni a közönségnél. 
Például szeretek olyan tör-
téneteket kitalálni, me-
lyek tetszenek a tudomá-
nyos fantasztikum utálói-
nak is, mert ilyenkor tu-
dom, tényleg jó történetet 
mondtam el. 
MARK: Hogyan tudott a 

Starlog to Babylon magazi-
noktól eljutni a Crusade író-

jának szintjére? 
FIONA: Akkoriban újságíró vol-

tam, de folyamatosan küldözgettem 
leveleket és kéziratokat ügynököknek 
és a szórakoztatóipar más bennfentesei-
nek. Lényegét tekintve kerestem az 
áttörést a kiadatás és történetgyártás 
irányába. Közben persze újságíróként is 
munkát kerestem, hogy fizethessem a 
számláimat. Szóval küldtem e-mail-en 
egy listát az eddigi munkáimról Joe 
Straczynski-nek, melyhez csatoltam 
néhány korábbi interjút más produce-
rekkel. Kértem egy meghallgatást, hogy 
a Starlog magazinnál dolgozhassam. 
Straczynski elfogadta. Az interjú köz-
ben, mely a Crusade-ről szólt, rákérdez-
tem az archeológiai témára, mert ő köz-
ben célzást tett rá, hogy szeretne régi 
bolygók felkutatásáról csinálni pár epi-
zódot. „Hogyan dolgozzák ki ezt precí-
zen?” kérdeztem. Azt mondta „
Felbérelünk néhány tanácsadót”. Hát 
szóval én archeológus és történész va-
gyok, ezekből diplomáztam. Természe-
tesen az interjú után azonnal elküldtem 
az ezt igazoló dokumentumokat és John 
Copeland, Doug Netter és Joe egyetér-
tettek abban, hogy szükségük van rám 
és az archeológusi tapasztalatomra. 
Szerettek volna egy hivatkozás-
szerkesztőt nem csak az archeológiai 
helyszínek intézéséhez, hanem a törté-

Fiona Avery és a Crusade 
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nem tévedett. 
Valóban mosolygott. 

Londo varázslatos szertartásnak 
találta a felszentelést Tuwain folyójá-
nál, színekben és díszekben gazdag. 
Delasi – gondolta – eléggé bámulatba 
ejtő volt a fehér és arany színű köpenyé-
ben, ahogy a kövekkel és vízzel teli tisz-
táson át ránézett az ezüstérmékként 
csillogó szemeivel. 
Erre volt egy pontos kifejezés. Mi is az, 
amit az emberek mondanak arról, hogy 
a szem a lélek tükre? Úgy döntött, nem 
számít. Megértették egymást. 
Az utat vissza a fővárosba rövidebbnek 
és kevésbé utálatosnak találta, még az-
zal együtt is, hogy az Őrző időről időre a 
gondolataiba hatolt. 
Még mindig potenciális veszélyforrás – 
suttogta a hang a gondolataiban. 
Igaz, de nyilvánosan elvesztette a szava-
hihetőségét. Már senki sem fog hallgatni 
rá. Távol van a palotától, és soha nem 
engedik közelebb, szóval a titkotok biz-
tonságban van. Gondolkodjatok! Még te 
sem iktathatod ki az összes lehetséges 
veszélyforrást. 
Talán ma nem – üzent vissza a drakh –, 
de még mindig ott a holnap. 
Igen – gondolta Londo –, mindig ott a 
holnap. 

Visszatérvén a királyi palotába, mi-
után jelentést tett Vole miniszter, 
Londo visszatért a lakosztályába, ahol 
egy levél várta őt. Bár nem látta még 
soha a kézírást, mielőtt kinyitotta volna 
tudta, hogy Shiritől jött. 
Köszönöm – írta a levél. – Nincs olyan 
ajándék, ami felérne azzal, amit adott 
nekem: a szabadságomat, és az apám 
Házának helyreállítása. Így önnek adom 
az egyetlen dolgot, amit adhatok, az 
utolsó jóslatot, amit mondok. 
Egy nap, császár, szabad leszel minden 
tehertől. Egy nap megmented a népün-
ket, és az összes áldozat, amit hozni 
fogsz, nem volt hiábavaló. 
Londo újból letette a papírt, és kinézett 
a drága városára tele tatarozó-

állványokkal a háború borzalmaiból 
kimászva, és meglepetten vette észre, 
hogy könnyek csorognak az arcáról. 

Az álom ugyanaz volt. Mindig 
ugyanaz. 
A csakat előtte feküdt a földön, a négy 
lába gúzsba kötve, szarvaival kapirgál-
ta a száraz talajt a feje alatt. A nap for-
ró volt odafent. 
Egy hang, mindig ugyanaz a hang. 
Londo mögött suttogott. Tudod, mit kell 
tenned. Amit mindig is tettél. 
Londo a lényre bámult, és annak a te-
kintete találkozott az övével. A szemek, 
amik visszanéztek rá vadak voltak, 
büszkék, töretlenek. 
És az álomban a szemek, amik vissza-
néztek rá, Shiri szemei voltak, rémül-
tek és magányosak… a népének a sze-
mei voltak, amint az utcán sétáltak… 
és aztán, legvégül, felismerte, kié – a 
saját szemei néztek fel rá. 
Kötelesség – suttogta egy hang. – Nem 
küzdhetsz a kötelesség ellen. 
Londo lenézett. A kard a kezében volt. 
De igen – gondolta a választ, és lesújtott 
a karddal elvágva a köteleket, amik 
gúzsba kötötték a teremtmény lábait. 
Támolyogva felemelkedett és utoljára 
találkozott a tekintetük. Aztán olyan 
erővel és szabadsággal, amit még soha 
korábban nem tapasztalt meg, nézte, 
ahogy az elvágtázik eltűnve a távolban, 
az erdőben, a jövőben. 
Az álom soha többet nem tért vissza. 
 
VÉGE      
 

Írta: J. Michael Straczynski 
(The Shadow of His Thoughts)        

 
Fordította: algi 

 
Következő számunkban JMS Hidden 
Agendas c. B5 novelláját olvashatjátok.  
 
 
 
MARK: Mióta érdekli a science-fiction? 
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működik, mindegyik verseng, nemcsak 
a stúdiókkal, hanem gyakran még a 
Warneren belül is. 

„Mostmár tudom, ki vezeti a Warner 
Brothers-t!” (az árnyak, minden zavaro-
dott elképzelésükkel együtt) 

A B5 úgy tűnik, új területre tört be - 
a jövő valószínűleg több kerek történe-
tet rejt majd az olyan showknak, mint 
az „Earth, Final Conflict”, „Farscape”, 
stb. 

Joe beszélt egy kicsit arról, hogy épp 
mivel foglalkozik. Egy nagyszerű dolog-
gal - egy újabb történettel, nem a SF 
területéről. Kathryn Drennan (a képen 
jms mellett — a szerk.) már mondta, 
hogy Joe dolgozik valami nagyon-
nagyon jó dolgon. Egy igazán nagyszerű 
dolgon. 

„Rising Stars”, tévéfilmek, ez+az. 
Nem szenved munkahiányban, bár Hol-
lywoodban állítólag megmondták neki, 
hogy „Olyan vagy, mint a Yeti - minden-
ki hallott már rólad, de még senki sem 
látott.” 

Aztán a mítosz világához érkez-
tünk. „Nem teremthetsz mítoszt, de át-
szellemítheted azt.” Joe mindig megpró-
bált mítoszt vinni a showba. Ez lehel 
bele életet. 

„Én megírom a történetet. Nem én 
kreálom.” Amikor ír, Joe bekapcsol egy 
kis tranzisztoros rádiót a fejében, és az 
apró hangok azon keresztül be-
szélnek hozzá. Oda megy, aho-
vá a történet. 

„Nem mondanám, hogy a 
Crusade halott - csak kilőt-
tük a jövőbe, akárcsak a 
B5-öt." Miután befejezték 
a Sleeping in Light forga-
tását, Joe csak ült a B 
helyszínen, tele ezernyi 
érzelemmel. Megköny-
nyebbülés (hogy elké-
szült a show), öröm, szo-
morúság (amiért el kell 
válnia valamitől, amin 
olyan sok ideig dolgo-

zott, hogy a részévé vált). 
(Hmm, csak tudnám, miért is írtam 

azt, hogy „Kosh csapása”… talán vala-
mi köze van ahhoz, hogy az Isten csapja 
agyon az atlantaiakat.) 

Ha egyszer egy aszteroida eltalálja 
majd a földet (Joe elkezdett a róla elne-
vezett aszteroidáról mesélni), az az ő 
aszteroidája lesz, és a Georgiai Atlantát 
a földdel teszi majd egyenlővé. Ez okoz-
na neki némi gyönyörűséget. 

Adott pár álnevet néhány Crusade 
epizódja számára - nem nagyon tetszett 
neki az eredetiek közül néhány. Ezek az 
álnevek olyanok voltak, mint pl. „I Ben 
Scrude”. Túljutottam a tévés írók társa-
ságán, de nem sikerült túljutnom a 
TNT-n… 

Joe nem akarja az üzeneteit legyö-
möszölni a torkunkon, de vannak kér-
dései, és ezek gyakran kiütköznek, ami-
kor ír. „Kiadtam a lelkemet, és nagyon 
fura emberek költöztek bele”. 

George Lucas elkezdett a játékaival 
babrálni ahelyett, hogy egy mitikus tör-
ténetet állított volna össze. 

Annak, amiért Joe nem adja más 
íróknak a történetei megírását, részben 
azaz oka, hogy a történetek mind egy-
másba vannak olvadva, és nem tudja 
őket szétválasztani, amíg meg nem írja 
őket. A show 
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öt évig tartozott Joe-hoz. Most a mienk, 
a közönségé és a rajongóké.  Gyermekek 
nőhetnek és „fertőződhetnek meg” rajta. 

A „Biblia” egy kártyapakli volt egy 
jegyzettömbben, amely Joe irodájában, 
az egyik polcon feküdt. Elrejtette őket. 

A Crusade iránti tiszteletből jms 
kijelentette, hogy Evan Chen zenéje 
egyre javult, ahogyan egyre több tapasz-
talatot szerzett. A technomágusok legin-
kább emberek. A szerves technika, amit 
használnak - ki más használ még szer-
ves technológiát? Fekete ruhákban jár-
nak. Honnan tanulták meg a titkai-
kat???? 

Galen szerepére a legelső választás 
Peter Woodward volt, ám nem volt pa-
pírja ahhoz, hogy az USA-ban dolgoz-
zon. Nagy hiba. Az A Call to Arms for-
gatása két héten belül elkezdődött, de 
az engedélyek megszerzése 6 hétbe ke-
rült. „Hívd a Fehér Házat” mondta Joe 
az egyik asszisztensének. Az egyik otta-
ni sajtó-titkárnő nagy B5 rajongó. Küld-
tek neki egy nagy doboz különlegessé-
get. Két nappal később a bevándorlási 
iroda telefonál - semmi probléma. Oh, a 
fejes haverok… 

Amikor fiatalabb volt, Joe rengete-
get költözött. Azt állítja, hogy ez eltöröl 
néhány kulturális korlátot. Úgy próbál 
gondolkodni, mint egy bolygó polgára, 
nem pedig csak a helyi városé, vagy or-
szágé vagy az USA-é. )sikerült ez neki a 
B5-ben????) Olyan közönséged van, akik 
nagyrészt emberek, és olyan színészeid, 
akik néha emberek… 

A pak’ma’ra-k nagyon groteszkek - a 
legidegenebb idegenek a B5-ön. 

Joe kedvenc olvasmánya a Super-
man-képregény volt - a lelkivilágára 
nagy hatással volt Superman, és olvasni 
is a Superman képregényeken tanult 
meg. Ezután beszélt a „Rising Stars”-
ról. Valamiféle premisszaként szerepel 
a Rising Stars mögött egy üstökösféle, 
egy aszteroida, és idegen dolog, ki tudja, 
amely ezeket a magzatokat befolyásolta 
valahogyan a méhen belül, egy ameri-

kai kisvárosban. Ez rávezette Joe-t egy 
jelenlegi amerikai jogszabály visszássá-
gára. 

Mondjuk, az amerikai Deep Space 
Network felfedez egy idegen szondát a 
mi naprendszerünkben kutakodni. Az 
USA jogszabályai értelmében - és ez 
komolyan elképeszti Joe-t - nem reagá-
lunk abban az esetben, ha az egy rossz-
indulatú szonda. Joe megnyomná a 
gombot abban a percben, hogy kapcso-
latba léphessen vele (és kis szerencsével 
az egy árny szonda lenne). 

(Természetesen azt hiszem, hogy 
bármelyik errefelé kószáló szonda nyu-
godtan veheti a rádió és tv adásainkat, 
amennyiben a naprendszeren belül tar-
tózkodik). 

A Demon Night volt Joe legelső re-
génye. Saját magának írta. Horror. Az 
első kiadó megvette tőle, és jelölték a 
Bram Stroker-díjra. Nagyon büszke volt 
rá. 

A B5-ös tervezők legtöbbje színházi 
háttérrel rendelkezett. Fiatalok és lel-
kesek voltak. A társaság tartotta el a 
85%-ukat a show forgatási ideje alatt. 

Valaki egy bizarr kérdést tesz fel 
Joe-nak. Válasz: „Egész biztos, hogy 
nincs semmi baj?” 

„Nincs - az olyanokkal van, mint 
maga.” 

„SZUPER!!!!” Vigyorog Joe. 
Egyfelől, hogy a B5-öt nem nagyon 

emelgették ki, hogy egyedül maradt, az 
egy jó dolog. „A show az, ami. Ki fog 
tartani.” 

A B5-tel Joe hatalmas esélyt adott a 
nézők számára, hogy tanuljanak a TV-s 
műsorkészítésről. Ezért volt jelen az 
Interneten is. 

Az írásról: Szenvedélyt kell vinned a 
munkába, a szívedet adni hozzá. A dol-
gok visszahatnak a nézőre, amikor az 
érzelmek / jelenetek emlékeket / tapasz-
talatokat elevenítenek fel. Joe mindig 
ír. Nem tud NEM írni. Nála volt a lap-
topja (és az első nap megkérdezte, ho-
gyan kell csatlakoztatni, mert azt 
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nés! 
A nő követte őt. Bent leült és a nőt egy 
pillanatig csendesen figyelte. Vissza-
nyert valamit a tartásából, és ugyanúgy 
tanulmányozta. 
 – Beszélhetsz – mondta. 
Delasi kiegyenesedett. 
 – Felség, nem vagyok jósnő. 
 – Ez igaz. 
 – Akkor tudatosan hazudott. 
Megvonta a vállát. 
– Lehetetlen másképp hazudni. 
 – És azt várja, hogy ezt eltűrjem? 
 – Azt. 
 – Miért? 
 – Ülj le és elmondom – mondta Londo. 
Kinyújtózkodott a magas ülésben, 
amint a nő helyet foglalt vele szem-
ben. – Beszéljünk nyíltan, Delasi! Te és 
én, politikai lények vagyunk. Ugyan-
azokból az erkölcstelen génekből szár-
mazunk. Azért csapódtál Shirihez, mert 
a saját előnyödre remélted használni, 
hogy befolyást szerezzél a nemesek és 
mások felett, akik Tuwainba mennének 
útmutatásért. 
 – Felség, én soha… 
 – Dehogynem tennéd. Te, mint Shiri 
őrzője, csak rajtad keresztül beszélhet-
nének ővele. Kiválaszthatnád, ki láthat-
ja őt és ki nem, kegyet osztanál, kenő-
pénzt fogadnál el, kihasználnád a hoz-
záférésedet, hogy javíts a Miro Ház kö-
rülményein. 
De most egyedülálló lehetőséged van, 
Delasi. Mindketten tudjuk, hogy előbb 
vagy utóbb Shiri felbontotta volna a 
megállapodásotokat, amint igazán meg-
érti, hogyan és miért használod őt. Za-
varóan nemes a lelke, mely majdnem 
garantálja az erkölcsi ügyek feletti vi-
tát. Ezt a problémát már kiiktattuk, 
nincs kavics a cipődben. Hiába próbál-
tad volna, Shiri sosem változtatta volna 
meg a jóslatokat az igényeid alapján. 
Temagad, mint jósnő, azt mondasz, 
amit akarsz. 
A nő arckifejezéséről Londo tudta, hogy 
a nő gondolkodik, de még óvakodó. 

 – Van még egy gond, felség. Ahogy az 
imént mondtam, nem vagyok jósnő. 
Nem látom a jövőt. 
Londo elmosolyodott: 
 – Ahogy én sem. Mit számít? A dol-
gunk, hogy elmondjuk az embereknek, 
amit hallani akarnak. Ebben nagyon 
hasonlítunk. Valójában senki sem akar-
ja hallani az igazságot, jóasszony… iga-
zából nem akarják tudni, hogyan fog-
nak meghalni, hogy szomorúság és fáj-
dalom van a jövőjükben, hogy a nevük a 
hatalmukkal és megjelenésükkel együtt 
fog lefelé ívelni; hogy mikor eljön a vég, 
mindent elnyel a halál és a csend. 
De ezek olyan dolgok, amin Shiri nem 
segíthet, csak elmondhatja nekik, mert 
igazak. Sajnos, felteszem, mindig iga-
zak. De az igazságnak semmi köze ah-
hoz, amit a világtól szeretnének az 
olyan emberek, mint te vagy én. Pozíció. 
Befolyás. Pénz. Jósnőként azt mondasz, 
amit akarsz, úgy szolgálhatod a szándé-
kaidat, ahogy kívánod anélkül, hogy 
bármilyen szerencsétlen vagy végleges 
igazságokat kellene mondanod. 
 – És ha a jóslataim nem válnak valóra? 
 – Csak légy meggyőző, vázlatos a jósla-
taidban, és később újra lehet értelmez-
ni, ahogyan az a leginkább szolgál té-
ged. Egy jósnő egyszer azt mondta ne-
kem: "Meg kell mentened a szemet, ami 
nem lát." – Londo vállat vont. – Öt év 
telt el, és még mindig nem értem, mit 
jelent.  
Első alkalommal lazult el Delasi. Londo 
mintha egy kialakuló mosolyt látott 
volna, de nem lehetett benne biztos. 
 – Mondja, felség, valaha visszavonult 
egy jósnő is Tuwainból? – kérdezte a nő. 
 – Mind halál által vonultak vissza. De 
mindig van egy első alkalom. Miért? 
 – Hát, öt vagy tíz év után Őfelsége szol-
gálatában, egy ekkora felelősség pozíci-
ójában, szerintem egy cím és egy föld-
birtok megfelelő kompenzáció volna. 
Egy elismert jósnő jelenléte a királyi 
udvarban… előnyre válhatna. 
 – Valóban – mondta Londo, és ezúttal 
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 – Akkor segíthetsz nekem ezt megko-
pasztani – mondta, és kicsavart egy kis 
ékkövet a hintó oldaláról. A lány kezébe 
tette, mire annak kigúvadtak a szemei. 
 – Vedd ki ezeket óvatosan, egyszerre 
csak egyet, olyan helyekről, ahol olyan 
sok van, hogy senkinek sem tűnik fel. 
Idővel középen találkozunk; elég lesz 
ahhoz, hogy helyreállítsd a családod 
vagyoni helyzetét a következő öt nemze-
dékre. 
Találkozott a tekintetük, és gyanakvást 
látott benne. 
 – Mibe fog ez kerülni nekem? 
A vállára tette a kezét: 
 – Egy kevésbe a tisztességedből. Rette-
netes ár, de semmiség. Én megtenném 
neked, de olyan kevés tisztességem ma-
radt, hogy abból csak egy kis viskót ve-
hetnék a külső provinciákban. Most 
aztán elég a beszédből – mondta. – 
Kezdjük a fosztást! 

Az ég világosodni kezdett, mikor 
Londo visszasietett a sátrába. Vissza-
pillantott egy pillanatra, hogy lássa a 
magányos Császári Őrt, akinek utasí-
tásba adta, hogy lovagoljon el 
drómháton Shirivel. Nem tudta meg-
mondani, hogy visszanézett-e rá. 
Ki volt fulladva, de szélesen mosolygott. 
Az ilyen pillanatokat élvezte leginkább. 
Csak pár pillanatig tartott, hogy fel-
keltse a kíséretét. Olyan csörömpölést 
okozott és riadóztatott, hogy az őrök és 
a funkcionáriusok és teljhatalmú meg-
hatalmazottak és kísérők és gardedá-
mok és drómosok a tisztásra gyülekez-
tek félmeztelenül. Elrejtette, mennyire 
mulattatja a látvány, különösen, mikor 
Delasi megjelent a közepén, ruhája úgy 
lógott róla, ahogy annak a tervezője, az 
ő teste vagy a Nagy Teremtő sohasem 
képzelte el. 
 – Átvertek – mondta, a hangja zengett 
a tisztáson. – És a te felelősséged, 
Delasi, hogy el kellett tűrnünk ezt a 
játékot. 
 – Felség, én… 
 – Nem engedtem meg, hogy szólj – vá-

gott közbe, mire ő elfordította a szeme-
it. Londo a többiek felé fordította figyel-
mét. – A fiatal lány, Shiri, a Dei Ház-
ból, nem jobban jósnő, mint én. Múlt 
éjjel meglátogatott könnyezve, mondom 
könnyezve, az átveréstől. Úgy hitte, jó 
ügyért cselekszik, de a színlelés és a 
rettenetes titok mögötte egyszerűen túl 
sok volt egy ilyen teremtésnek, hogy 
elviselje. 
A tömeg csendes volt, pihenésre várt. 
Londo hagyta, hogy húzódjon a pillanat, 
élvezte a helyzetet a gondosan tettetett 
haragos külsejét. 
 – A titok… az, hogy Delasi az igazi jós-
nő – mondta, elégedettséggel látva, a 
megdöbbenést és hitetlenkedést a nő 
arcán. – Shiri csak azt ismételte meg, 
amit Delasi mondott neki, aki nem 
akarta a legfőbb jósnő címet a vele járó 
nagy teher miatt. Élet magányossággal 
és felelősséggel, házasság vagy szere-
lem nélkül. Shiri hajlandó lett volna 
feláldozni mindezt a népéért, és lehető-
vé tenni Delasinak, hogy rajta keresztül 
működjön. De ott, a felszentelése előtti 
éjszaka, ismervén a szertartás felelőssé-
gét és fontosságát, úgy találta, többé 
nem viseli el ezt az átverést. 
Bár Shiri úgy hitte, mindenki számára 
a legelőnyösebben viselkedik, a hazug-
ság még mindig hazugság. Így Császári 
Rendelettel megtiltok neki mindenféle 
kapcsolattartást a királyi udvarral. A 
családja minden büntetéstől mentes 
marad, mert ők ártatlanok voltak eb-
ben, de a palotában senki sem léphet 
kapcsolatba vele semmilyen okból. A 
jelenlétünktől való eltiltás bizonyosan a 
legsúlyosabb büntetés, amit ezért a bű-
nért ki lehet róni. 
A tömeg bólogatott. Jó – gondolta 
Londo. Senki sem fog megpróbálni kap-
csolatba lépni vele, így nem juthatnak a 
mondottakkal ellentmondó információ-
hoz. 
Most jön a vicces rész. 
Elindult a sátrába. 
 – Lady Delasi – kiabált vissza. – Jele-
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mondták neki, hogy fogja tudni használ-
ni ott is, de az ausztrál dugaszok külön-
böznek az amerikaiaktól, a feszültség 
pedig ugyancsak eltérő). Kikapcsolódás-
ként ír. 

Az ár? Barátságok, kapcsolatok és 
lehetőségek - többek között. 

Az első könyvei Lovecraft stílusában 
íródtak. Kedvenc könyveinek listáján 
szerepel a Lord of the Rings, a Stranger 
in a Strange land, minden Jonathan 
Carrolltól, SF klasszikusok, mint pl. a 
Lensman-sorozat. 

Azt mondja, hogy a sztereotípusok 
akkor keletkeznek, amikor úgy használ-
juk az archeotípusokat, hogy nem értjük 
honnan is ered egy archeotípus. Lehet 
archeotípusos karaktered anélkül, hogy 
sztereotípusossá válna. Lennier egy 
Lancelot karakter volt. Ezért kapott L-
lel kezdődő nevet. Mindig tökéletes volt, 
de volt egyetlen pillanatnyi gyengeség 
benne, olyasmi, amit egész életében 
bánni fog… 

Végül, „Minden jobb az államokban,” 
és Joe megkapta a kosarat. 
 
Mi a benyomásom róla? Magas volt, ősz, 

szakállas / borostás, nem túl karcsú. 45 
évnél idősebbnek látszott, ugyanakkor 
fiatalosnak - különös derű volt körülöt-
te - talán ez volt a hajtóereje. Kathryn 
nem egy csinibaba, de szemre sem 
rossz, barna, vállig érő hajjal, karcsú, és 
kb. 5’8” magas - nem annyira alacsony, 
mint amilyennek valaki leírta az egyik 
conon. Talán Joe mellett alacsonynak 
tűnik, de nem az. Úgy tűnik, jó humora 
van - rengeteg butaság szórakoztatta, a 
sokkal ezoterikusabb humorral együtt. 
Úgy tűnik, Joe komolyan gondolja az 
írás iránt érzett szenvedélyét, egy törté-
net megtestesítését. Ha személyesen 
beszélsz vele, jó fejnek tűnik, kissé ta-
lán visszahúzódó, de ez nem olyan rossz 
dolog. Egészen biztos, hogy nincs tisztá-
ban a saját értékeivel - jó véleménnyel 
van a munkájáról, de ez az ő tehetsége, 
és büszkének kellene lennie arra, amit 
csinál, és elveznie azt. Eléggé merész 
humora van (ez meg is jelenik a B5-
ben). Mindent összevetve egy teljesen 
szabályos Joe volt ;-) 
 

Fordította: Sheridan 

A Sorozat-biblia 

J. Michael Straczynski rekordot állított 
fel azzal, hogy a Babylon 5 teljes har-
madik szezonját egyedül írta meg; ezt 
később a negyedik szezonnal is megis-
mételte. De Straczynskinek nem ez volt 
az eredeti terve. Több írót akart bevon-
ni a munkába, de ez a Straczynski fejé-
ben létező fő történetszál előtérbe kerü-
lése miatt nem lett volna praktikus. 
Straczynski az első két szezonban, ami-
kor még több önmagában is értelmezhe-
tő, a fő történetszálhoz nem kötődő epi-
zód volt, még képes volt megosztani az 
írást másokkal. Az első szezon 22 epi-
zódjából tizet például nem Straczynski 
írt. Azoknak az íróknak a segítésére, 

akik az elmúlt öt évben nem a Babylon 
5-tel foglalkoztak, írta meg Straczynski 
a Babylon 5 első szezon – sorozat-
bibliát. A sorozat-biblia rálátást ad az 
íróknak a világra és a karakterekre, 
akikről írnak. Azt is leírja, hogy a pro-
ducerek milyen típusú történeteket ke-
resnek. A Babylon 5 rajongók számára 
egy váratlan jótétemény, hogy a soro-
zat-bibliát a nagy nyilvánosság számá-
ra is kiadták. A könyv a Babylon 5 tör-
ténelmének egy fontos darabja. 

A Babylon 5 sorozat-bibliát a Hiva-
talos Babylon 5 Fanclub mint gyűjthető 
tárgyat árusította. Az illusztrációk és a 
borító nélkül 64 oldalas és szép mű-
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anyag kötése van. 
A sorozat-biblia borítója 1993. május 
20.-án készült és ’1.1-es verzió’ -nak 
hívják. Egy piros fanclub-bélyegző iga-
zolja, hogy eredeti termék. 

J. Michael Straczynski a Babylon 5 
elsődleges fontosságú részének bemuta-
tásával kezdi: a karakterekkel. Ösztönzi 
az írókat, hogy a főszereplőkre koncent-
ráljanak, és tartsák észben, hogy nem 
cserélhetők fel más sorozatok szereplői-
vel. 

Straczynski a sorozat hangvételének 
tárgyalásával folytatja. Emlékezteti az 
írókat, hogy a forgatókönyveknek a ka-
rakterek körül kell forogniuk. A törté-
neteknek közvetlen hatással kell lenni-
ük a főszereplőkre, és tükrözniük kell 
az emberi tényezőket. Figyelmeztet, 
hogy a lényeget finoman kell megmutat-
ni. Straczynski megemlíti, hogy Mark 
Twain szerint a jó olvasmánynak nem 
szabad nyíltan tanítania vagy nyíltan 
dicsérnie, de kötelező burkoltan taníta-
nia és burkoltan dicsérnie. Sok korábbi 
sorozatot hoz fel példaként arra, hogy 
milyen hangvételt akar, például az ere-
deti Star Trek-et (TOS), a Twillight 
Zone-t (Alkonyzóna), a Végtelen határo-
kat (Outer Limits), a Foglyot (The 
Prisoner) és a Blake’s 7-t. 

Straczynski elmondja a producerek 
által keresett történetek alapszabályait. 
Nem akarnak film- vagy novellaátirato-
kat. Szintén nem akarnak gyors megol-
dásokat, tudományos pontatlanságot, 
drága állomáson kívüli díszleteket vagy 
aranyos gyerekekről vagy robotokról 
szóló történeteket. Straczynski megis-
métli, hogy olyan történeteket akar, 
amelyek a főszereplők körül forognak, 
de elvárja az íróktól, hogy utaljanak 
arra, hogy létezik egy sokkal nagyobb 
univerzum, amelyben a karakter léte-
zik. 

Az öt éves történetívet egy szárnyas 
oltárképként írja le; egy nagyobb kép-
ként, ami több kis képből áll össze. Min-
den epizódnak önmagában is meg kell 

állnia a helyét, de a rendszeresen nézők 
látni fogják a nagyobb képet is. Figyel-
mezteti az írókat, hogy alkalmanként 
azért nem fognak elfogadni egy történe-
tet, mert az ütközik a főtörténettel. 

Straczynski elmagyarázza, hogy 
befolyásolja a főtörténet az első szezont. 
Tizenegy dolgot sorol fel, amelyek úgy 
jelentek meg, ahogy azt az első szezon-
ban megígérte. Érdekes, hogy az árnya-
kat (Shadows) árnyemberekként (Sha-
dowmen) emlegeti. 

A sorozat költségvetését is leírja: 
arra kéri az írókat, hogy koncentrálja-
nak a főszereplőkre, ne használjanak 
túl sok mellékszereplőt és kombinálják 
a kisebb szerepeket. Szintén megkérik 
őket, hogy maradjanak a már meglevő 
díszletek között. 
 
Az emberek 
 
Straczynski minden ember főszereplőről 
rövid leírást közöl. 

Jeffrey Sinclair parancsnokot pont 
olyannak írja le, ahogy az első szezon-
ban megjelenik; Michael O’Hare a Sinc-
lair-ről szóló bekezdést kirakta a 
website-jára. 

Jeffrey Sinclair-rel ellentétben 
Susan Ivanova karaktere eltér a soro-
zat-bibliában közölt vázlattól. A könyv 
szerint a bátyja a földi-minbari háború-
ban halt meg, ezért még mindig ellen-
szenvvel viseltetik a minbarikkal szem-
ben; a sorozatban ez nem jelent meg. A 
szülei a könyv szerint még mindig él-
nek; tudósként dolgoznak az Ión. Lehet, 
hogy Straczynski eredetileg azt tervez-
te, hogy ők fogják megtalálni a beteme-
tett Árny hajót? Ivanovát úgy írja le, 
mint aki „nem szokott kiabálni és mor-
golódni”; ez nyilvánvalóan megválto-
zott, amikor Claudia Christian megkap-
ta a szerepet. Amikor a sorozat-biblia 
készült, még nem volt benne a stábban. 

Mivel már a pilotban is szerepelt, 
Garibaldi karaktere szintén alaposan ki 
volt dolgozva, amikor Straczynski meg-

51 

2002.                                                                       Valen feljegyzései #5 

szót, és ezzel kevesen vitatkoznának. 
Politikus, manipuláló. Azt mondják, 
talált valamilyen módot, hogy hatalmat 
és befolyást szerezzen önmagának és a 
Házának. 
És ennek a hatalomnak a neve Shiri – 
gondolta Londo. 
A többi nem volt sokkal több pletyká-
nál, igazából használhatatlan. Londo 
kikapcsolta a nézőkét és egy pillanatig 
csendben ült a sötétben. Érezte, hogy az 
Őrző mocorog, emlékezteti a kinti őrök-
re, akik eltávolítanák Shirit kérdés és 
habozás nélkül. 
Ha megölöm Shirit, ahogy akarod, ak-
kor az bonyolultabbá teszi a dolgokat a 
királyi udvarban. Nyomozás lesz. Még 
én sem ölhetek meg akárkit büntetlenül, 
ezek a szabályok Cartagia ideje óta. Egy 
olyan nő, mint Delasi módot találna rá, 
hogy felfedezze, a pozíciód megingana. 
Shirit ki kell iktatni – válaszolta az Őr-
ző. 
Akkor hadd csináljam, aho-
gyan én akarom. 
Hosszú szünet után az Őrző 
visszasuttogott: Jól van. De 
figyelni fogunk. 

Londo kilépett a sátorból a 
hűvös, hajnal előtti levegőbe, 
és Shiri sátrához ment. Az őr 
felfigyelt a közeledésére, de 
nem tett kísérletet, hogy meg-
akadályozza, hogy belépjen a 
hálóba. 
Az idők megváltoztak, de a 
császároknak mindig vannak 
bizonyos… privilégiumaik. 
Londo úgy tippelte, hogy 
ugyanaz a gondolat jutott 
Shiri eszébe, mint az őrnek, 
amikor kinyitotta a szemét, és 
meglátta, hogy az ágya felett 
áll. A vállára tette a kezét. A 
lány összerezzent az érintés-
től. 
 – Felség… – kezdte. 
 – Sss… – mondta Londo. 
 – De én nem… még soha… 

 – Én igen, sokszor, és ahogy az embe-
rek mondják, a látszat csal. – Rámo-
solygott a lányra. – Ne aggódj! Most 
öltözz gyorsan! Sok dolgunk van, és ke-
vés az időnk rá. 

A védett területre vezette Shirit, 
ahol a királyi hintó az elemektől védve 
állt, és elküldte az őrt, aki nyilvánvaló 
gyanakvással pillantott vissza rájuk, 
hogy vajon mit akarhatnak kettesben a 
hintóban. 
Tényleg ennyire kéjencnek látszom? – 
gondolta Londo, és úgy döntött, valószí-
nűleg igen. Nem számít. 
Munkára! 
Londo a hintóhoz ment. 
 – Te hátul kezded – mondta –, és én 
elől. Valahol középen találkozunk. 
 – Felség, mit kell tennem? 
 – Kopasztottál már madarat ebédre, 
gyermekem? 
 – Igen, de… 
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Beszéltem az apáddal. Ő sem akarja, 
hogy ezt csináld. Csak az a nő, Delasi… 
az ő nyomására tette őt az őrződdé. Az a 
nő kihasználja az embereket. Nem ér-
dekled őt, Shiri. Csak a hatalom érdek-
li. 
 – Tudom, Corlo. Tudom, mi ő, és hogy 
milyen árat fizetek. De ez az egyetlen 
út, hogy megőrizzem a családunk hírne-
vét. A Dei Háznak nincs se hatalma, se 
pénze. Hamarosan mindannyiunkat 
eladják vagy elviszik. Az apámat még 
adósrabszolgaságba is el lehetett adni, 
hogy kifizesse a tartozásainkat. Olyan 
adottságom van, ami garantálja, hogy 
bármi történjék is velem, a családomról 
örökké gondoskodni fognak. Az apám-
nak szüksége van erre, még ha őmaga 
nem is érti. Nem fordíthatok hátat neki. 
Corlo felemelte a mellkasáról őt és rá-
nézett: 
 – Nekem hátat fordíthatsz? 
 – Én nem… 
 – Ha már felszentelnek Tuwainban, 
nem házasodhatsz meg, egy férfi társa-
ságában sem lehetsz. Ez a törvény. So-
ha többé nem leszünk együtt. Ezt meg-
teheted velünk? Ezt megteheted magad-
dal? 
 – Igen – válaszolta és félrenézett. – 
Meg. Mert meg kell. Kötelezettségeim 
vannak. Az én felelősségem, a kötelessé-
gem… 
 – Shiri, szeretlek. 
 – Tudom – mondta, és a szomorúság a 
hangjában késként hasított Londoba. – 
És én szeretlek téged. És szeretem az 
apámat, és szeretem a családomat. 
Most köztük és közted kell választa-
nom. Ez nem jó és nem fair, és az éle-
temnél is jobban szeretnék elfutni ve-
led, most rögtön, oda, ahol senki soha 
nem találhat meg minket. De nem tehe-
tem, Corlo. Nem tehetem… 
Aztán hirtelen elfordult és elfutott az 
erdőbe, vissza a tábor felé. A fiatalem-
ber utána kiáltott, de nem jött válasz. 
Percekig állt ott, remélve, hogy vissza-
tér, remélve egy szót, egy jelet, hogy 

valahogy meggondolta magát. 
De nem jött vissza, és egy idő múlva a 
fiú megfordult és lassan elsétált az er-
dőben eltűnve. 
A szeme sarkából Londo látta a Császá-
ri Gárdát, ami az okát kereste, hogy 
megállt. Intett nekik. Ilyen rövid idő 
alatt hogyan szerethetett meg ennyire 
valakit, akiről tudta, hogy meg kell öl-
nie. 
Londo felnézett az ikerholdakra. Most 
mit tegyek? Negyvenhét Isten volt a 
centauri panteonban, az egyiknek biz-
tos van megoldása erre a problémára. 
Azonban az éjszaka nem adott választ a 
kérdésére. 

Az álom ugyanaz volt. Mindig 
ugyanaz. 
A lény a kemény, száraz földön feküdt, 
a szemei az övéibe bámultak. 
Az álom ugyanaz volt. Mindig ugyanaz. 
A lény a kemény, száraz földön feküdt, 
a szemei az övéibe bámultak. 
Nem küzdhetsz a kötelesség ellen.  
A kard villanása. 
Nagy Teremtőm – gondolta Londo, mi-
kor felült nedves arccal. Nem tudom, 
hogy ebből még mennyit bírok ki. 

Még sötét volt, jóval hajnal előtt. 
Amint kitisztultak a szemei, látta, hogy 
a nézőkén üzenet várakozik, jel villog. 
Felemelkedett, lerázta az álmot és oda-
ment. 
Ahogy sejtette, Vole volt. 
 – Megtaláltam a kért információkat, 
felség. Nem csak megkapirgáltam, nagy 
mélységekbe mentem, hogy… 
Londo átugrotta a következő harminc 
másodpercet. Általában ennyi ideig tar-
tott Vole-nak, hogy részletekbe menően 
elmagyarázza, milyen nehéz volt a kért 
információt megszerezni, mielőtt a 
tárgyra térne. 
 – …Lady Delasi és a Miro Ház régi 
név, de szegény. Eladták a pozíciójukat 
a királyi udvarban évekkel ezelőtt a 
Davo Háznak. Magát Delasit nagyon 
intelligensnek mondják, bár az a benyo-
másom, használhatjuk a "kegyetlen" 
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írta a könyvet. Az egyetlen különbség a 
hátterében a beteg, elidegenedett apa; 
ez a történet később Ivanovához került. 

Érdekesség, hogy Straczynski majd-
nem egy oldalt szentel Garibaldi és 
Sinclair találkozásának; ezt később  
Árnyak régen és most (Shadows Past 
and Present) néven a Babylon 5 képre-
gény 5-8. számában közölték. 

Ivanovához hasonlóan még dr. Step-
hen Franklin szerepét sem osztották ki 
a könyv írásakor. A karaktervázlat a 
családi hátteret kivéve nagyjából pon-
tos; eszerint Franklin-nek két tinédzser 
gyereke és egy elvált felesége van, akik 
a Földön élnek. A leírás azt sugallja, 
hogy alkalmanként megjelentek volna. 

Amikor Straczynski a sorozat-bibliát 
írta, még mindig azt gondolta, hogy 
Patricia Tallman eljátssza Lyta Alexan-
der szerepét a sorozatban. A karakter 
vázlata gazdag információforrás a 
telepatákról általában. Straczynski úgy 
írja le Lytát, mint „nagyon zárkózott” 
személyt, és utal rá, hogy addig akar 
nyomást gyakorolni rá, amíg ki nem 
bontakozik; ez a sorozat folyamán meg 
is történt. Szintén előrevetíti a képessé-
gei növekedését. Leírja, hogy az íróknak 
nem szabad Lytát romantikus kalan-
dokba keverni. Straczynski az Interne-
ten elmondta, hogy ez azért volt, mert ő 
mindig is Byron követőjévé akarta tenni 
Lytát, nem a szeretőjévé. 

Majdnem másfél oldalt szentel 
Catherine Sakai-nak, ami azt sugallja, 
hogy eredetileg nagyobb szerepet szán-
tak neki az első szezon után. 

Straczynski arra is utal, hogy Sakai 
rájött volna, hogy a cégek, amiknek dol-
gozik, nem olyan önzetlenek, mint ami-
lyennek látszanak. 
 
Az idegenek 
 
Straczynski vázlatokat közöl a földönkí-
vüli nagykövetekről. Minden vázlat tar-
talmaz háttérinformációkat az adott 
nagykövet népének történelméről és 

kultúrájáról. 
Mire Straczynski megírta a sorozat-

bibliát, már jól kidolgozta a minbarikat. 
A könyv részletesen leírja, hogy kezdő-
dött és ért véget a földi-minbari háború. 
Szintén elmeséli a minbarik részvételét 
a Babylon Projektben és Sincair kineve-
zését parancsnokká. A minbarik termé-
szete is alaposan ki van dolgozva. A 
könyv szerint csendesek és elgondolko-
dóak, ugyanakkor, ha provokálják őket, 
meglepő tettekre képesek. Azt is taglal-
ja, hogy milyen fontos számukra a be-
csület és az igazság. 

Delennről kiderül, hogy a Szürke 
Tanács tagja. Elsődleges célja, hogy 
fenntartsa a békét a minbarik számára. 
Megemlítik, hogy lenyűgözik az embe-
rek, de ezután Straczynski tesz egy ér-
dekes megjegyzést: „Mindazonáltal nem 
vágyik rá, hogy ember legyen.” A könyv 
azt is felfedi, hogy küldetése az, hogy 
figyelje Sinclairt és megölje, ha szüksé-
ges. 

Straczynski kiváló elemzését nyújtja 
a centauri társadalomnak. A Római 
Birodalommal vont párhuzamok segít-
ségével leírja, hogy enyészett el az egy-
kor hatalmas birodalom a közönyösség 
és a mértéktelenség miatt. Némi rálá-
tást ad a Szenátusra és a trónra. A 
centaurik mániája a rang; ezt a címeik-
kel, öltözködésükkel és hajviseletükkel 
jelzik. A centauri nőket, akik gyakran 
kopaszak, a férfiaknál sokkal érzéke-
nyebbnek írja le. 

Kiderül, hogy Londo Mollari azért 
kapta meg a Babylon 5 nagyköveti 
posztját, mert a családjának egyik tagja 
találkozott először az emberekkel. Pozí-
ciója nem éppen irigylésre méltó, de 
legalább távol tartja őt a feleségeitől. 
Gyengeségei az ital, a szerencsejátékok 
és a nők. Straczynski elárulja, hogy 
Londo több, mint aminek látszik. Vi-
dám küllemének egy része csak álca, és 
gyakran nem is olyan részeg, mint ami-
lyennek látszik. Olyan információkat 
gyűjt, amiktől azt reméli, hogy majd 
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visszaállítják a Centauri Köztársaság 
nagyságát. 

A narn őshaza a könyv szerint stra-
tégiailag fontos helyzetben van egy szál-
lítási útvonalon; ez a sorozatból is kide-
rült, mivel az árnyak már 1000 évvel 
korábban is használták. A könyv még 

egy okot említ, amiért a centaurik szá-
mára fontos a bolygó: a centaurik egy 
olyan növényt termesztettek a Narnon, 
amelyet kábítószeré dolgoztak fel. Ami-
kor a külső világok elszakadtak a Köz-
társaságtól, a Narn stratégiai fontossá-
ga lecsökkent. A népszerű drog szinteti-
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Folytatás az előző számból... 
 
A nap hátralévő részében az utat ké-
nyelmetlen csend kísérte, melyet csak 
esetleges udvarias szavak törtek meg. 
Míg eddig Shiri volt az, aki kerülte a 
tekintetet, most Londo tette ugyanezt, 
tudván, amit tud. A gondolatai ide-oda 
száguldoztak a két véglet között: 
Ha követnie kell a drakh utasítását, 
hogyan biztosíthatja a halálát anélkül, 
hogy kompromittálná magát vagy el-
árulná a szándékát? 
És mélyebben a gondolataiban, amit 
remélt, hogy a drakh nem talál meg, 
hogyan kerülhetné el, hogy megölje? 
Hálás volt a közjátékért, mikor elérték 
az utolsó pihenőhelyet. A másnapi úttal 
elérkeznének Tuwainba. Míg a kísérete 
felverte a sátrát és előkészítette az ebé-
det, addig ő magára maradt és kinyitot-
ta a hordozható nézőkét, amivel kapcso-
latba léphetett a királyi palotával. 

Vole miniszter arca megjelent a né-
zőkén egy másodpercen belül az aktivá-
lása után. Valószínűleg megint egész 
nap a monitor előtt ült a hívásra vár-
va – következtetett Londo. Vole szorgal-
ma még egy halottat is felidegesíthetne. 
 – Igen, felség? 
 – Valami hírek? – kérdezte Londo. 
 – Azt mondták, hogy az űrkikötő javítá-
sai majdnem teljesen befejeződtek; a 
maradékát is kinyithatjuk a hét végére. 
– Jó. Lépj kapcsolatba a Városi Újjáépí-
tés Minisztériumával, és mondd meg 
nekik, hogy legalább egy órát ünnepelje-
nek. 
 – Megmondom, felség. 
 – Még valami? Általános ügyek, viták a 
Centaurumban, melyet fel kell oldani… 
 – Várhatnak. Azt akarom, hogy tudj 
meg mindent egy nőről: Delasi a Miro 
Házból. 
 – Természetesen, felség. Fontos? 

Londo a monitorra bámult. 
 – Sajnálom. Egy pillanatra azt képzel-
tem, hogy én vagyok a császár. Tudod, 
ha egy császár kér valamit, bármit, az 
magától fontossá válik. Én ezt kérem, 
Vole. Ha azt tanácsolod, hogy valami 
más is lehet, mint fontos, akkor nem 
kell többet császárnak lennem. Termé-
szetesen, ez lázadás lenne a részedről, 
amiről úgy hallottam, hogy halállal 
büntetnek, szóval… 
 – Azonnal foglalkozom az üggyel, fel-
ség. 
 – Köszönöm, miniszter. 
A monitor kikapcsolt. Londo megenge-
dett magának egy mosolyt; Vole-lal ját-
szani túl könnyű volt. Szinte hiányzott 
neki a viaskodás G'Karral és Sheridan-
nal, még Virrel is… legalább ott volt 
egy kis versengés. 

Becsukta a nézőkét és úgy döntött, 
hogy sétál egyet, mielőtt lepihen. Jel-
zett a Császári Gárdának, akik tiszte-
letbeli távolságot fognak tartani, de 
elég közel maradnak, hogy közbelépje-
nek, ha bajba kerülne. 

A táborhoz közeli erdősség tele volt 
vastag fákkal, az ezüst és szürke levelei 
majdnem feketébe és aranyba csavarod-
tak a telet várva. Egy keskeny ösvény 
futott át ott, ahol a legsűrűbben álltak. 
Londo biztonsággal járta a kijárt ös-
vényt tudván, hogy egyetlen hang is 
elég, hogy az őrök támadjanak, amikor 
egyszercsak meghallott valamit. 
Valaki sírt. 
Lassított, egy tisztás felé tartott az er-
dőben. Ott, a kettős holdfényben látta 
Shirit egy fiatalember karjaiban. A fiú 
olyan szorosan ölelte, hogy Londo azt 
hitte, mindjárt keresztül rántja magán 
a másik oldalra. 
 – Nem lett volna szabad eljönnöd, 
Corlo – mondta. – Veszélyes. 
 – Nem érdekel. Látnom kellett téged. 

A gondolatainak árnyéka 
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Fél óra múlva legyetek kész! 
Az egész csapat egyszerre nyög föl. 

De Bob nem várja meg a reakciónkat, 
hanem megy ki. Mielőtt kiérne, Patrick 
utána szól. 
- Főnök! 
- Igen? 
- A mai nap nincs semmi a kétórásra. 
Lesz valami, vagy mehetünk aludni? 
- Hát azt én meg honnan tudjam? - teszi 
a tudatlant. 
- Jaj, ne! Valami meglepetés? 
- Mi az, Patrick, nem szereted a megle-
petéseket? - most már vigyorog. De az-
tán újra komoly lesz – A munkaidő után 
mindenki azt csinál amit akar. Mást 
nem mondhatok. 
- Hogy az a... - kezd rá Gaina a csukott 
ajtónak. A folytatásról annyit, hogy szó 
esik az egész vezérkarról, a Csillagközi 
szövetségről, az árnyakról, és még sok 
másról. Néha érdekel, honnan tanult 
egyes kifejezéseket ez a nő. Persze én is 
ugyanúgy érzek, mint Ő. Nem elég, 
hogy hullára fogjuk magunkat gürizni, 
még betesznek egy jó kis próbariadót, 
vagy valami hasonlót. Mert olyan nincs, 
hogy elmarad a kétórás. 
- Na jó, emberek, akkor munkára. - 
Patrick odalép a terminálhoz, és lekéri 
a P-cserélő dokumentációját. Én eköz-
ben elkezdem levagdosni a megolvadt 
részeket róla, Fermin nagyokat ásítva 
szétkapja a vezérlődobozát, Gaina a 
műszereit készíti elő, Prisz meg valami 
italt kortyolva támasztja a falat, rosz-
szalló pillantásainkkal kisérve. 
- Csak megiszom, és megyek ellenőrizni 
a generátorszigetelést. - mondja, és ró-
zsaszín szeméből süt az ártatlanság – 
Itt úgy sem veszitek hasznomat. 

Egészen jól haladunk, úgy néz ki, 
meg fogjuk tudni menteni ezt az amúgy 
igen drága alkatrészt. Mesélek egy ki-
csit a műhelyről, mert itt szoktuk végez-
ni a munkánk nagy részét. Tulajdon-
képpen nem is műhely, hanem egy ki-
csi, de kompletűl felszerelt gyár, az 
egyik a három közül. Szinte bármit le 

tudunk gyártani, amire szüksége van az 
Avalon fejeseinek, vagy a hajónak. De 
ne egy szokványos gyár jusson eszedbe! 
Először is tisztaság van. Nem lehet 
semmilyen kenőanyag, forgács vagy 
bármi, mert tönkretenné a légkondit, 
meg harc közben tűzveszélyes. Minden 
műszak utolsó órája a takarításé: felsú-
rolunk, letisztítunk mindent, a végére 
ragyog az egész helység, mint egy műte-
rem. A másik, ami szemet szúrhat, hogy 
minden szerszám le van rögzítve, hogy 
harc közben se legyen semmilyen gixer. 
Általában két csoport szokott egyszerre 
dolgozni, de most csak mi vagyunk. 
- Finánc, mit csinálsz műszak után? - 
kérdezi Patrick 
- Nincs különösebb programom. - fele-
lem az igazságnak megfelelően. - Miért, 
van jegyed az operába? - sütöm el a régi 
tréfát. 
- A tüzérek ma tartják a pörifoci-
bajnokságot. Ha van kedved, szállj be te 
is velem. Alázzuk meg őket! 
- Hmm, tetszik az ötlet. - Mint egy ko-
rongot, hozzávágom a fáziskulcsot. 
Könnyedén elkapja, majd a háta mögül 
visszadobja ritmushiba nélkül. Most 
rajtam a sor, de mivel sejtettem, hogy 
mit fog csinálni, minden gond nélkül 
elkapom a pörgő műszert. Nem tartom 
magamnál, hanem rögtön a meglepett 
Ferminhez vágom, aki majdnem ki is 
ejti. 

Két percet hülyülhettünk, mikor 
hirtelen megszólal a riadó. Nyers és 
brutális hangjától mindig kiráz a hi-
deg. - Na, kezdődik a kétórás. - jegyzi 
meg savanyúan. De Gaina rögtön letor-
kolja: 
- Nem olyan biztos az! Nézd csak meg a 
terminált! - mutat szinte vádlón az ár-
tatlan kis kijelzőre. Amin nem villog a 
zöld pont, ami jelzi a nem-éles paran-
csot. Közben már haljuk is: 
- Harci riadó! Mindenki foglalja el a 
harcálláspontját! Alfa század felszállni 
AZONNAL! 

Folyt. köv. 
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kus változatát a Centauri Prime-on is 
előállították, így a centaurik számára a 
Narn érdektelenné vált és elhagyták a 
bolygót. A beálló hatalmi vákuumban a 
narnok a saját elnyomóikká váltak. 
Külszíni fejtésekkel túlbányászták a 
saját világukat és kényszermunkával 
hajókat és fegyvereket építettek. A tör-
ténet kezdetén úgy bánnak a többi vi-
lággal, ahogy a centaurik bántak velük. 

G’Kar feladata a Babylon 5-ön meg-
akadályozni a többi nagyhatalmat egy 
szövetség kialakításában és megkötni a 
saját szövetségét az El Nem Kötelezett 
Világok Ligájával. Straczynski úgy írja 
le őt, mint „beképzelt és elbizakodott”. 
G’Kar párja állítólag értékes bizalmasa 
a narn államfőnek. Londoval ellentét-
ben az ő nagyköveti pozíciója a megbe-
csülésből fakad. 

A sorozat-biblia Koshra és a 
vorlonokra vonatkozó bekezdése mag-
vas és titokzatos, ahogy lennie kell. Le-
írja, hogy beleavatkoztak más világok 
ügyeibe, és hogy már sok évvel koráb-
ban találkoztak a minbarikkal. Az író-
kat arra ösztönzi, hogy kezeljék Kosht 
kiszámíthatatlan tényezőként. 
 
Mellékszereplők 
 
Straczynski több mellékszereplőt is leír, 
akikkel az írók dolgozhatnak; közülük 
sok egyáltalán nem jelent meg a soro-
zatban. 

Mr. Jones egy enigmatikus figura, 
aki hol segíti, hol hátráltatja a főszerep-
lőket. A koráról keringő pletykák és a 
dr. Franklintől való félelme arra utal-
nak, hogy valami nincs egészen rendben 
vele. Néha információkkal segíti Sinc-
lairt. Susan vonzódik hozzá. Semmi 
olyan nincs a karakter vázlatában, ami 
alapján nagy veszteségnek tarthatnánk 
a sorozatból való hiányát. 

A Főnök az Alsóvárosban élő embe-
rek vezetője. A Babylon 5 kevésbé sze-
rencsés lakóinak védelmezője, ügyveze-
tője és bírája. Nem bízik meg a neki 

dolgozókban. Míg Garibaldi meg akar 
szabadulni az Alsóváros lakóitól, Sinc-
lair megérti, hogy hozzátartoznak az 
élethez. Inkább azzal a Főnökkel tár-
gyal, akit ismer, mint egy olyannal, akit 
nem. A Babylon 5-ben az évek során 
több alsóvárosi vezér is megjelent; kö-
zülük sokan bűnözők voltak. Minden-
esetre soha nem láttunk egy, a Főnök 
befolyásával rendelkező karaktert. Ez 
valószínűleg jobb is, mert a sorozatban 
ábrázolt Alsóváros rendezetlen káosza 
valósághűbb és érdekesebb történetekre 
ad lehetőséget. Az állomás minden irá-
nyításon kívül eső része az évek során 
nagyon sok epizód hátterét szolgálta. 

Az előbbi két mellékszereplővel el-
lentétben Wellington ombudsman meg-
jelent a sorozatban. A könyv mulatsá-
gosnak, bölcsnek és idegesítőnek írja le. 
Kár, hogy nem láttunk többet belőle. Az 
ő használata nagy segítség lett volna az 
íróknak abban, hogy eleget tegyenek 
Straczynski kérésének és megmutassák 
a karakterek körüli nagyobb univerzu-
mot. A történet nem ér szükségszerűen 
véget azzal, hogy Garibaldi elkapja a 
rosszfiút. Wellington látni engedte vol-
na, hogy a vezérkaron kívül más karak-
terek mit gondoltak az ellenségeikről. 

Ko’Dath, G’Kar eredeti, rövid életű 
segédje Ko D’ath néven szerepel. A 
könyv szerint ambiciózus. Kidobták egy 
légzsilipen, így utat engedett Na’-
Tothnak. 

Vir neve a könyvben még Virell. Míg 
G’Karról és Delennről feltételezik, hogy 
nagyobb személyzetük lett volna, Londo 
személyzete mindig csak egy főből állt. 
A leírás feltűnően különbözik a Stephen 
Furst által játszott karaktertől. A leírás 
szerinti Vir sértődékenyebb. Londo uta-
sítási kísérleteire megvetéssel válaszol. 
Straczynski azt írja, hogy „Vir a veszté-
be rohan. Nagyszabású veszte lesz.” 

Lennier a leírás szerint csendes, 
szelíd és tiszteletteljes; ez a vásznon is 
nagyszerűen kijött. Nagyon nagy tudá-
sú, de ez a tudás csak elméleti. 
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Straczynski ártatlannak írja le, de 
hozzáteszi, hogy ez nem fog sokáig tar-
tani. 

Kosh diplomáciai személyzetéről 
Straczynski röviden ennyit közöl:  
„Nincs.” 

Straczynski ekkor rövid útmutatót 
ad az íróknak a vendégszereplők hasz-
nálatát illetően. Emlékezteti őket, hogy 
a történetnek a főszereplőkre kell kon-
centrálniuk. A vendégszereplő helyzeté-
nek mindig hatással kell lennie a fősze-
replőkre vagy segítenie az egyik fősze-
replőnek a fejlődésben. Emlékezteti az 
írókat, hogy bőven elég konfliktus van a 
meglevő karakterek között, és nem 
szükséges minden epizódhoz vendégsze-
replőt írni. Straczynski rámutat, hogy a 
Babylon 5-ön negyedmillió ember él, 
úgyhogy teljesen természetes, hogy a 
vendégszereplő felbukkan ebből a tö-
megből, és utána eltűnik benne és soha 
többet nem hallunk róla. Kéri az írókat, 
hogy korlátozzák a vendégszereplők 
számát, mivel az állandó szereplők már 
nagyon sokan vannak. Straczynski azt 
is elmondja, hogy nem sok család él az 
állomáson. 
 
A világ 
 
A Babylon 5 sorozat-biblia következő 
szakasza a 2257-es Földet írja le. Bíz-
tatja az írókat, hogy utaljanak rá a tör-
téneteikben. Straczynski leírja azt a 
különleges pszichikai állapotot, amiben 
az emberek a földi-minbari háború mi-
att vannak. Leírja a szélsőséges vélemé-
nyeket, amelyek a sorozatban megjelent 
kultuszok, rasszista csoportok és füg-
getlenségi mozgalmak kialakulásához 
vezettek. Szintén közli, hogy a Föld eb-
ben a sorozatban nem utópia. A Föld 
Erő és a Föld Központi Szenátus felépí-
tését is röviden elemzi. A Föld történel-
mében az első találkozást a cen-
taurikkal 2184-re, a narnokkal 2230-ra, 
a minbarikkal 2242-re és a vorlonokkal 
2257-re datálja. 

Straczynski kijelenti, hogy az embe-
riség Harmadik Korának születése 
2257-től 2262-ig tart. Hozzáteszi, hogy „
2262 egy alapvető, és egyelőre titkos 
változást fog jelenteni a Babylon 5 vilá-
gában.” 

Straczynski három teljes oldalt 
szentel a Pszi Hadtestnek. A sorozat-
bibliában leírt szervezete, története és 
jogi korlátai ugyanazok, mint amelyek 
a sorozatban és a Sötét teremtés (Dark 
Genesis) c. regényben megjelentek. Ar-
ra is utal, hogy néhány magas szintű 
telepata esetleg „irányíthat bizonyos fő 
politikai személyeket.” 

Straczynski megkéri az írókat, hogy 
intelligensen használják a Babylon 5 
biztonsági erőit. Az izraeli reptéri biz-
tonsági erőkhöz hasonlítja őket. Nem 
anyámasszony katonái vagy ágyútölte-
lékek. 

Következőként Straczynski techno-
lógiai és terminológiai szószedetet kö-
zöl. Ebbe a forrásba tartozik egy-egy 
rész az ugrókapukról, a hajókról, a 
PPG-kről, a kommunikátorokról (link), 
a szkafanderekről (mint Koshé), a kre-
ditrendszerről, a kereskedelemről és 
pénzváltásról, a fegyverzetekről, a dro-
gokról, a földönkívüli szektorról és a 
nagykövetek lakosztályairól. A PPG-
szekció különösen jó, több fegyvermo-
dellt is részletesen leír. A drogszekció-
ban Straczynski megemlíti a Port, ami 
egy bizonyos titkosított összetételű 
anyag. Utasítja az írókat, hogy ne utal-
janak erre az anyagra. A sorozatban 
kiderül, hogy a Por növeli a telepatikus 
képességeket. Ebben a fejezetben talál-
ható három olyan bekezdés, amit a  
„Nincs.” kifejezéssel írnak le: univerzá-
lis fordítógépek, transzporterek és mes-
terséges gravitáció. 

Straczynski egy utószóval fejezi be, 
amelyben egy bizonyos Babylon 5 esz-
közkalauzra (Babylon 5 Resource 
Guide) és egy technikai kézikönyvre 
hivatkozik. Megkéri az írókat, hogy a 
sorozat-bibliát bizalmasan kezeljék. 
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számítottunk: Az egyik létfenntartó 
szűrőjét még mindig nem sikerült meg-
csinálni, és ránk vár a kettes generátor 
burkolatának teljes ellenőrzése és meg-
javítása, mert a műszerek szivárgást 
észleltek. Ezzel el fogunk egy kicsit 
piszmogni. Kábé ilyenekkel vannak 
egész napra. 
- Nos ki vállalja a generátort? - teszi fel 
a nagy kérdést Patrick. Ő a csapat irá-
nyítója, bár ezt tagadja. Imád intézked-
ni, igazi kis mitugrász. Egyébként jó fej, 
csak néha be nem áll a szája. 
- Csak azért, mert az csak egyemberes 
meló, addig mi nekiláthatunk a többi-
nek, nem kell mindenkinek ott szívni. 
- Hmm, miért érzem úgy, te égimeszelő, 
hogy te nem szándékozol önként vállal-
ni. - Gaina, a csoport egyetlen női tagja 
majd egy fejjel volt nagyobb az 
"égimeszelő"-nél. Persze ez nem volt 
kunszt: ő mindenkinél magasabb. On-
nan lehetett felismerni, hogy hol alszik 
ő, hogy az ágy mellé egy plusz hosszab-
bítót eszkábált össze magának. Több 
mint két méterével csak a GOPOS-nál 
van vetélytársa. Ő az energetikus, meg 
van valami mérnöki végzetsége is. Iga-
zán nem tudom, hogy mi a manót keres 
köztünk, szerintem egy szinttel fölénk 
való. De ő soha sem beszél erről, és sze-
rintem jól érzi magát. 
- Én szívesen elvállalom – Prisz hangja 
állandóan olyan, mintha kicsit meg len-
ne fázva. És persze, hogy ő vállalta el. Ő 
a finommechanikus, szeret mindennel 
elpepecselni. 

Itt mondok mindenféle beosztásokat, 
hogy 'tromos, meg energetikus, de nem 
is mondtam, hogy ennek nincs jelentő-
sége. Alapvetően mindegyikünk el tudja 
látni a másik munkáját, ez alól talán 
Patrick a kivétel, ő a fegyvermester, 

ahogy szoktuk mondani. A beosztások 
csak olyasmi, amihez valamelyikünk 
jobban ért. De ez nem azt jelenti, hogy 
én ne tudnák megjavítani egy kijelzőt, 
vagy egy PPG-t. 

Fermin álmos szemekkel ácsorog a 
sarokban, kezében egy gőzölgő bögre. 
Szerintem még nem ébredt fel teljesen. 
Hogy ezen változtassunk, odamegyek, 
és jól hátbavágom. 
- Öregem, látom sűrű volt az éjszaka. 
Beavatsz miket is, vagy szedjük ki belő-
led? 
- Te barom – válaszol kedvesen, miköz-
ben a forró kávé cseppjeit rázza ki ke-
zeslábasának ujjából. -Egyébként meg 
semmi közöd hozzá! - kiissza a maradé-
kot, a bögrét leteszi az asztalra, és han-
gos szusszanással nekidől az egyik 
munkapadnak. - Inkább csinálj valami 
hasznosat, ne mondhassák, hogy csak 
holt súly vagy a hajón! 
Egy halk csippanással kinyílik az ajtó, 
és Bob Kreuz dugja be fejét: 
- Valamelyikőtök jöjjön segíteni. 

Kint két ember taszigál egy kisko-
csin heverő hatalmas egységet. -
Kipurcant- közli Bob. Ez sejthető volt, 
egyrészt mert mi másért hozta ide, 
másrészt meg gyanús az egyik oldalán 
megolvadt fémtömeg. 

Közben betuszkolják a kocsit, majd 
a helység egyik részére tolják. Halk kat-
tanással rögzülnek a kerekek a megfe-
lelő mélyedésbe. Megkopogtatom az 
oldalát: egy Paggin-hőcserélő volt vala-
mikor. Közben Bob odamegy a terminá-
lunkhoz, megnyom egy gombot, majd 
bediktálja: -Bob Kreuz, 2/112c P-
cserélő, átadva. - majd hozzánk fordul: 
Nézzétek meg, mit lehet tenni. Próbál-
játok megjavítani, ha nem megy, akkor 
tudjátok meg, mi használható belőle. 
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nak valamit. Az ember azt gondolja, 
hogy nyugis napja lesz, erre kitalálják, 
hogy alakítsuk át a rakétasiló vezérlőjé-
nek a légkondicionálását, vagy vegyük 
kisebbre valamelyik WC-t, mert minek 
oda akkora hely. Ha meg nincs semmi 
munka, akkor jön a mindent-a-szemnek 
műsor: átvizsgálások, ellenőrzések, 
tesztelések. És persze az adminisztrá-
ció. Egyszer valaki elmesélte a parancs-
láncolatot: A kapitány napi vagy 
hetiparancsba adja a hajó karbantartá-
sát. Ez a gépészeti tiszt feladata, sok 
minden mással egyetemben. Néhány 
emberével összegyűjti az adatokat, ami-
ket vagy a hajó öndiagnosztikai egysé-
geiből szerzik, vagy tőlünk. Ezek után 
felállítanak egy prioritást, kiadják a 
feladatokat Bob Kreuznak, a karbantar-
tók főnökének, akit még abajgatnak 
százan, mindegyik mást akarva, és sür-
gősen. Aztán Bob szépen kiadja a fel-
adatokat az egyes csoportoknak, akik 
aztán végre tesznek is valamit. Azt már 
el sem merem mondani, hogy hogy mű-
ködik a rendszer, ha szükség van vala-
mire a raktárból. A logisztikusok igen-
csak szeretnek kavarni. Persze harci 
események között más a helyzet. Olyan-
kor néha Esterhasy kapitánytól közvet-
lenül is kapunk parancsot. Általában 
olyat, hogy: "a kettes szinten szüntessék 
meg a gázszivárgást". Ilyenkor roha-
nunk, és megszüntetjük. Persze monda-
nom sem kell hogy a kettes szint milyen 
nagy. 

Na azért nem olyan egyszerű a do-
log. Nem véletlen, hogy ide a legjobba-
kat engedik csak. Mert vegyük például 
az én szakterületemet: plazmahegesztő-
vel bánni bárki tud. Csak fogja az illesz-
tést, besprickolja Chemogluommal, vé-
gighúzza a hegesztő fejét, látványos 
szikraeső, és már is kész. Aztán egy hét 
múlva egy izmosabb kanyarnál vagy 
egy nagyobb lökésnél kirepül az egész. 
Szóval érteni kell a módját. Itt soha sem 
csinálhatunk semmit "ideiglenesen". 
Minden kész, végleges, és olyannak kell 

lennie, mintha 5 évre készülnének. És 
legtöbbször tényleg annyi időre készül. 

A másik meg, ami érdekessé teszi a 
dolgot, a tornászmutatványok. Az még 
rendben van, hogy meg kell javítani egy 
olyan csövet, amiben mellesleg közben 
folyik a víz (jobb esetben!) hanem ez a 
cső tizenegy másik között van, amit per-
sze nem lehet megbontani, és az egész-
hez egy fél méter átmérőjű lukon férhe-
tünk hozzá. Így aztán néha igen érde-
kes testhelyzetben, lábbal kapaszkodva 
a csövek között, néha tükörből, vagy 
csak tapintás útján (!) kell csinálni. És 
persze hiba nélkül. Ugye már elhiszed, 
hogy bárhol kaphatnánk munkát? 

De van még érdekesebb is. Közü-
lünk Fermin a 'tromos, ő foglalkozik 
mindennel, amiben 500V-nál kisebb 
áram folyik. Szóval vele előfordul, hogy 
itt van a hiba, de ott jelentkezik. Sze-
gény néha teljesen stresszes, mikor har-
madszor vizsgál végig egy ötszáz méte-
res vezérkábelt, és nem jön rá, hogy hol 
bukik el a jel. Ha az ember unatkozik, 
csak el kell menni azokra a vitákra, 
amikor a szomszédos részlegek 
'tromosaival vitatkoznak a hiba erede-
téről, és mindegyik a másikra keni a 
hibát. És a legszebb az, mikor kiderül, 
hogy egyiküknél sincs hiba, hanem va-
lahol teljesen máshol. 

Lassan az egész bagázs felébred. 
Egy szobában lakunk mind az öten. 
Nem egy luxuslakás, de azért hál' isten-
nek ezen a böszme nagy hajón van elég 
hely, hogy ne egy kis lukban keljen lak-
ni. Ha valaki egy kis magányra vágyik, 
vagy ketten vágynak magányra 
(szerencsénkre elég sok nő is van a ha-
jón) akkor kinyitható falakkal le lehet 
választani az ágyat. Szóval ez ügyben 
nem panaszkodhatunk, állítólag a 
Valeria-n sokkal rosszabb a helyzet. 

Aztán beugrunk a műhelybe, beje-
lentkezünk. Az előző ügyeletes karikás 
szemekkel és vagy négy üres kávésbög-
rével fogad, leadja az enapra rendelt 
evangéliumot. Semmi komoly, amire 
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Bíztatja az írókat, hogy egyeztessék 
szóban a történetet, mielőtt túl sok 
munkát fektetnének bele, nehogy egy 
ötletet többen is kidolgozzanak. 

A Babylon 5 sorozat-biblia Peter 
Ledger négy fekete-fehér és három szí-
nes illusztrációját tartalmazza. A feke-
te-fehér képek különféle űrhajó-
terveket és az állomás egy korai 
renderelését ábrázolják. A színes képe-
ken az állomás külseje és a körülötte 
levő hajók, az állomás központja és a 
főfolyosó láthatók. 

 A könyv ára a Hivatalos Babylon 5 
Fanclubnál 35 dollár volt. A kötet mére-
tét és gyűjtők számára készült voltát 

tekintve az ár ésszerű. A benne levő 
információk nagy része ugyan máshol is 
megjelent, de érdekes úgy elolvasni, 
ahogy J. Michael Straczynski eredetileg 
megírta. Szintén érdekes a forrásanyag 
és a végső termék közötti számtalan 
különbséget tanulmányozni. Sajnos a 
Hivatalos Babylon 5 Fanclub megszű-
nésével ez a gyűjtenivaló első kézből 
már nem elérhető. 

Fordította: Niko 
 

A Babylon 5 sorozat korai tervei:
http://babylon5.scifi.hu/protob5    

Az Army Broadcasting (az amerikai 
hadsereg műsorközvetítője – a ford.) egy 
képviselője elmondta a Babylon 5 pro-
ducereinek, hogy a Fürkésző szemek c. 
epizódot a Pentagon Hadműveleti Köz-
pontjában elemezték a katonai eljárás-
mód és a belső ügyek pontos ábrázolása 
miatt. A képviselő azt is említette, hogy 
a Titkosszolgálat ugyanolyan pszicholó-
giai profilt vezet az epizód karakterei-
ről, mint a bűnözőkről és terroristákról, 
hogy kutatási modellként szolgáljanak.  

John Copeland producer azt nyilat-
kozta, hogy úgy tájékoztatták, a Védel-
mi Minisztérium „erő-növelő”-ként em-
legeti a Babylon 5-öt a csapatokra – 
főleg a távoli, zárt területeken, pl. Ku-
vaitban vagy Szaúd-Arábiában állomá-
sozó egységekre – gyakorolt közhangu-
lat-javító hatása miatt.  

A szintén a producereknek eljutta-
tott információ szerint a Haditengeré-
szet Hírszerző Osztálya épített egy 
tesztmodellt annak bemutatására, hogy 
mennyire fogékonyak a számítógépes 
hálózatok a külső behatolásokra, és a 
kísérletben részt vevő minden számító-
gépet egy Babylon 5 karakterről nevez-

tek el. „És találják ki, melyiket sikerült 
először megtörni? – mondja Copeland 
nevetve – Londot.”  

Az antarktiszi McMurdo helyőrség 
legénysége megkérte az Államokban 
maradt barátait, hogy vegyék fel videó-
ra a sorozatot, és küldjék el nekik az 
évente kétszer érkező ellátmánnyal 
együtt.  

A Fort Bragg-ben állomásozó Apacs 
és Kobra egységek és több repülőgép-
anyahajó, pl. a USS Independence le-
génysége is nézte a Babylon 5-öt.  

 
A producerek hallottak még egy apáca-
kolostorról, főiskolai hallgatókról, nyug-
díjasokról, a Képviselőház Tudományos 
Bizottságának tagjairól, vallási veze-
tőkről, és „rengeteg hétköznapi ember-
ről”.  

Nagyon változatos közönség – 
mondja J. Michael Straczynski, a soro-
zat megalkotója. – Úgy tűnik, mindany-
nyian ugyanarra a dologra reagálnak, 
arra, hogy egy igazi legendát láthatnak 
a televízióban.” 

Fordította: Niko 
 

A Babylon 5 jelenség I. 
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16:30 
Santiago San Diego-ban 
Képek Hiroshimáról, Nagasakiból és 
San Diego-ból 
Tüntetések a világ minden sarkában az 
atomfegyverek és a tömeggyorsítók ellen 
 
17:00 
Angol nyelv kezdőknek 
III. Akcentusok és tájszólások 
Műsorvezetők: 
- francia: centauri palotaszolga 
- british english: Lennon 
- american english: Lefcourt tábornok 
 
18:00 
Dr. Strangelove, avagy az atombomba 
tragédiája 
Dokumentumfilm Clark elnök haláláról 
 
19:30 
A Don kanyarnál elesett oroszok 
Host: Susan Ivanova 
 
20:00 
Tron 
Amerikai sci-fi 
Főszerepben: Bruce Boxleitner 
 
22:00 
A késő esti film 
Csak 18 éve felülieknek 
Forró női testek 
Főszerepben: Ironheart, Talia, Ivanova   
 

Írta: algi 

 
 
 

8:00 
Reggeli műsor gyerekeknek 
Kosh-bábjáték Lyta nénivel 
 
8:30 
Angol nyelv kezdőknek 
I. A tőmondatok 
Műsorvezető: Kosh Naranek 
 
9:30 
Illemtan gyerekeknek 
Műsorvezető: Morden 
 
10:30 
Angol nyelv kezdőknek 
II. A fordított szórend 
Műsorvezető: Lorien 
 
12:30 
Orvosi műsor az Altzheimer gyógyításá-
ról 
Riportalany: Justin 
 
14:30 
Női magazin 
A pubertás felnőtt fejjel 
Riportalany: Delenn nagykövet 
 
15:30 
Megváltónk 
Vallásos vitaműsor Jeffrey Sinclairrel 
és John Sheridannel a megváltó szemé-
lyéről 
 

Valen feljegyzései #1 
A BabCom ajánlata békeidőben 

JMS mondja: 
 

„Jó képregényeket csináltok.” 
„Legalább megvan a sírfeliratom.” 
-- Travers Naran, JMS  Re: A képregényekről, 2000. október 18. 
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HÉTKÖZNAPOK OTTHONA 
 

írta: Szaky 
 
A hangszóróból jövő szignál nem ébresz-
tett fel, már majd tíz perce fent voltam. 
Általában mindig ebben az időpontban 
kell felkelnünk, és ha nem szoktam vol-
na meg, akkor is felébresztett Fermin 
ügyetlenkedése, ahogy kávét akart ma-
gának csinálni. Fél óra, és jelentkezni 
kell szolgálattételre, ahogyan a katonák 
mondák. Persze mi nem vagyunk kato-
nák, annak ellenére, hogy fegyveres 
kiképzést kaptunk, és azt hiszem van 
katonai rangunk. Ami nem más, mint 
közlegény, ha jól tudom. Sokan azt 
mondják ránk, hogy űrhajósok, vagy 
űrtengerészek vagyunk (ez utóbbit na-
gyon szeretem), de annak sem tartom 
magam, annak ellenére, hogy van alap-
fokú űrhajós képesítésünk. Karbantar-
tók a hivatalos megjelölésünk, és én 
ezzel tökéletesen megelégszem. Hogy 
pontos legyek, a delta részleg 2-es szá-
mú szervizcsapat tagja. Legalábbis ez 
áll a papíromon, de máshol ezt még nem 
hallottam. Biztos, hogy a bürók találták 
ki. 

Egyébként nem sok közöm van a 
katonákhoz, vagy akár az űrhajósokhoz. 
Ha akarnám, bármikor kényelmes ál-
láshoz juthatnék bármelyik bolygón. 
Sőt, talán valamilyen művezetői beosz-
tásom is lehetne. De hát nekem ez kel-
lett. Tessék. 

Végül is vicces, hogy ennyi idegennel 
találkozhatok. A legtöbbjükről azt sem 
tudom, kiféle-miféle. A minbarikat is-
merem, persze, és nem okozna gondot 
egy narn felismerése sem. De itt van 
Priszernikosztenbirnok, ha jól írtam le 
a nevét. Valamikor megmondta a fajá-
nak és a bolygójának a nevét, de az is 
hasonló szörnyszülött, mint a neve. 
Nem is a kinézetük furcsa, bár nehezen 

szoktam meg azt a fura bőrlebernyeget 
az orra helyén, hanem azok az apró és 
bosszantó szokásbeli különbségek. Prisz 
például hetekig haragudott rám, és so-
káig tartott, míg kibökte, miért: egyszer 
véletlenül a lábamra lépett, és én nem 
léptem neki vissza. Ez náluk eléggé 
megalázó dolog, ahogy kivettem olyan, 
mint ha valakinek kezet nyújtok, és 
nem fogadja el. Aztán ünnepélyes kere-
tek között kibékültünk, és én úgy rálép-
tem a lábára, hogy könnyekig megható-
dott. 

Mindenesetre már nagyjából össze-
rázódtunk. Nyugalmas időben, azaz az 
esetek kétharmadában a napunk a kö-
vetkezőképpen volt beosztva: nyolc óra 
műszak. Ezután két óra kötelező prog-
ram. Ez heti kétszer valamilyen test-
edzés, vagy fegyverhasználat. Ilyenkor 
szokott valamelyik GROPOS egység 
"véletlenül" ott lenni, és hatalmasakat 
röhögni rajtunk. Ezen kívül lehet gya-
korlat, oktatás, meg még ezerféle érde-
kes vagy rémunalmas dolog a kétórás-
ban. Ezen túl mindenki úgy osztja be az 
idejét, ahogy akarja. Ez persze az ese-
tek nagy részében a kantint jelenti, an-
nak ellenére, hogy az alkoholos nedűket 
igencsak korlátozzák. Persze az egész 
megváltozik harci események között, 
vagy valami fejes látogatásakor. Igazi-
ból a kettő között nincs nagy különbség. 
Szóval olyankor napi 25 órákat is le kell 
dolgozni, annak ellenére, hogy 
Esterhasy kapitány valamikor kiadta 
parancsba, hogy egy nem harcoló ember 
maximum 14 órát dolgozhat, utána gon-
doskodni kell friss váltásról. Ezt ő sem 
tartja be, ahogy mi se. Ha baj van, ak-
kor csinálni kell, míg az ember ki nem 
döglik, és kész. Nem a főnök miatt, ha-
nem mert az élete múlik rajta. 

Nyugalmas időben csak a mókuske-
rék forog. Általában van mindig javíta-
nivaló, vagy ha nincs, akkor ránk sóz-

AVALON PROJEKT 
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punk volt, melyek végül mégsem lettek 
utolsóak, hogy amikor végül tényleg 
eljött az utolsó nap, már elfogytak az 
ehhez kapcsolódó érzelmeink, és nem 
sok minden maradt. De azért elég szo-
morú volt.  
Köszönöm, hogy itt lehettem. Amennyi-
re vége van a Babylon 5-nek a színészek 
számára, annyira nincs vége a közönség 
számára. Mert továbbra is nézhettek 
minket, még ha nem is forgatunk töb-
bet. Szóval csak folytassátok a sorozat 

nézegetését. 
18:49:10 Moderator: köszönjük minden-
kinek, hogy velünk volt ma este! És kö-
szönjük Mirának a ránk szánt idejét! 
18:49:21 mira_furlan: Legyetek jók és 
boldogok. És persze találkozunk nemso-
kára valamelyik összejövetelen. Jó éj-
szakát. 

Fordította: Chris 

Stephen Furst válaszol 

SB: Milyen érzéseid voltak Vir-rel kap-
csolatban amikor először kezdted el ját-
szani a szerepét? 
SF: Még tanul, még új, felfedezi az éle-
tet, akár egy serdülőkorú ember. Persze 
ezt eléggé ellensúlyozzák az erősségei, 
pl. morális karaktere. Azt hiszem lebe-
csüli magát. Mindig tudja mi a helyes 
tennivaló, csak néha hiányzik belőle a 
szükséges önbizalom. Azért ahogy megy 
előre a történet a sorozatban egyre ja-
vul ez a helyzet és mindig helyesen cse-
lekszik. Folyamatosan figyeli Londo-t 
és amit csinál. 
SB: Mik a kedvenc jeleneteid a sorozat-
ban? 
SF: Azt hiszem azt a jelenetet szeretem 
legjobban Lennier-rel a bárban, amikor 
arról beszélgettünk milyen „asszisz-
tensnek” lenni. Ja és még a centauri 
opera, amikor Peter-el egyszer csak el-
rohantunk egy centauri operába. Any-
nyira vicces volt, hogy nagy erőfeszíté-
sünkbe került komoly arcot vágni. 
SB: Eredetileg Virginia Beach-ről szár-
mazol. Hogyan kezdted a színészke-
dést? 
SF: Először egy helyi színházban kezd-
tem. Aztán Richmond-ba jártam főisko-
lára színészetet tanulni. Amikor végez-
tem döntenem kellett hogy New York-
ba megyek éhezni vagy Los Angeles-be. 

Úgy döntöttem napsütésben az éhe-
zés is jobb! Mielőtt LA-ben színészi 
munkát kaptam volna, pizza-
szállítóként dolgoztam. (Az életrajzo-
mat ráragasztottam a pizzásdobozok 
tetejére, hátha egyszer felfedez egy 
menő producer.) Az első munkám 9 
hónap után egy filmben volt, mely-
nek címe "National Lampoon's 
Animal House". Ez nagy siker lett és 
azóta is színészkedem. Nem is volt 
szükséges mással foglalkoznom, de 
azért csináltam egyebet is. 
SB: Rendeztél három Babylon 5 és 
két Crusade epizódot. Milyen volt a 
rendezés? 
SF: Az első alkalommal hasonló vol-
tam, mint Vir maga. Tudtam mit csi-
nálok, de nem volt önbizalmam. A 
harmadiknál már könnyen ment 
minden. Azt hiszem ez a legjobb szó-
rakozás ami valakivel megtörténhet. 
SB: Jobban szereted egyiket a másik-
nál – a színészkedést a rendezésnél? 
Vagy egyformán? 
SF: Egyformán szeretem mindegyi-
ket. Hiányzik ha nem játszhatom és 
az is ha nem rendezhetek. Talán egy 
kicsit jobban hajlok a rendezés felé. 

 
Fordította: Chris 
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Én vagyok a nagy és hatalmas Óz!!!!!!! 
Emlékeznek erre a mondatra az Óz-
ból??? Ezúttal a nagy és hatalmas Kosh-
ról van szó. Ezen a héten mi leszünk 
Totó és mi húzzuk ki az embert a füg-
göny mögül. Lehetőségem nyílt rá, hogy 
beszélgessek a sisak mögött vagy alatt 
levő emberrel. Jeffrey Willerth. Kipil-
lant a Kosh-jelmez belsejéből és a 
Babylon 5 díszletei mögül. Szeretném 
megköszönni Jeffrey-nek, hogy időt 
szentelt arra, hogy beszélgessen velünk; 
és most minden további mellébeszélés 
nélkül... 
 
Jöööööööööön Kosh!!!! 
 
C.B. Hogy kaptad meg a szerepet? Meg-
hallgatáson? 
J.W. Szabályosan könyörögtem a szere-
pért. Volt okom azt hinni, hogy a hely 
elérhető lesz, úgyhogy némi taktikus 
tervezés és vorlon technológia bevetésé-
vel a megfelelő helyen voltam a megfe-
lelő időben és a megfelelő embernek 
tettem fel a megfelelő kérdést. Ezzel 
alkalmat kaptam arra, hogy felpróbál-
jam a sisakot, ami véletlenül nagyon 
kicsi és rugalmatlan. Mondanom sem 
kell, az üvegcipő jó volt (utalás a Hamu-
pipőke-sztorira, de egyúttal a papucs-
szerű fej-részre is – a ford.) 
C.B. Milyen a háttered? (az életet és a 
színészetet illetően) 
J.W. Műsorszórás-menedzseri képesíté-
sem van, és disk jockey-ként kezdtem 
egy rádiónál. Több évet töltöttem a mo-
torsport médiakapcsolataiban. Inkább 
egy kamera mögötti ember vagyok, de a 
reflektorfényben sem jövök zavarba. 
Leginkább a keleti parton éltem, és kb. 
hét éve költöztem Kaliforniába. 
C.B. Tudtad, hogy mire szól a meghall-
gatás? 
J.W. Naná! Ez volt az egyetlen igazi 

esélyem egy TV-sorozat szerepére. Nem 
éreztem (és most sem érzem) magam 
egy nagyra hívatott színésznek. Kosh 
lesz a mindenkori legjobb húzásom. Ál-
talában ha meglátok valamit, amit aka-
rok, azt meg is szerzem. 
C.B. Joe mennyi háttérinformációt 
adott neked a karakterről? 
J.W. Szerinted KOSH a rejtélyes? Le-
het, hogy direkt csinálja ezt velem, de 
teljesen homályban hagy. Az egyetlen 
kérés az volt, hogy simán, suhanva jár-
jak. Az első néhány epizódom után (a 
csend megőrjített) megkérdeztem, hogy 
rosszul csinálok-e valamit. „Ha bármi 
rosszat látnánk, tudnád!” Egy pár alka-
lommal nem voltam biztos benne, hogy 
jól értelmezem a forgatókönyvet (a jó 
öreg „amit most csinálsz, befolyásolja a 
jövőt”-mese), és JMS megfelelő útmuta-
tást adott. 
C.B. A jelmez minden részét te kezeled? 
Az íriszt a sisakon? A sisakot? A fordító 
fényeit? 
J.W. A fordító (hang) fényeit én keze-
lem. Az Optic Nerve kitűnő embereinek 
egyike kezeli azokat az emlő-szerű izé-
ket és az íriszt. Gyakran megtárgyaljuk 
a rendezővel, hogy hogyan fog alakulni 
a jelenet és együttesen hogy formáljuk 
meg Kosht. 
C.B. Úgy tűnik, mintha Kosh soha nem 
járna; a föld fölött siklik. Hogy csinálják 
meg Kosh suhanó mozgását? 
J.W. Ez igazából nagyon egyszerű. Úgy 
járok, mintha kötélen táncolnék, az 
egyik lábamat a másik elé rakom. Ez 
minimálisra csökkenti a jobb lábról a 
balra helyezett súlyt. Próbáld meg! Az-
tán próbáld meg úgy, hogy közben dró-
tok, elemek és más elektronikus egysé-
gek lógnak rólad. Azután folytasd azzal, 
hogy 16 kiló üvegszálat és merevítőket 
ragasztasz a kulcs-csontodra. Azután 
próbáld ki mindezt egy szaunában. 

Ne figyelj a függöny 
mögött álló emberre! 
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Most oltsd le a villanyt és lényegében 
hagyj fel a légzéssel. A fordulás nagyon 
vicces. A lábaimat a végső irány felé 
fordítom, de a másik irányba nézek. 
Azután addig fordulok a sarkaimon, 
amíg rossznak nem kezdem érezni, és 
reménykedek, hogy semminek nem me-
gyek neki. Tényleg semmit nem látok. 
C.B. Tényleg elviselhetetlenül meleg 

van odabent? 
J.W. Az a furcsa, hogy amíg egészen 
odabent vagyok, egyszerűen megszokom 
és megpróbálom elvégezni az előttem 
álló feladatot. Csak amikor leveszik 
rólam a sisakot, látom a stáb elször-
nyedt és sajnálkozó arckifejezését! Egy-
szerre tíz ember kínál meg egy pohár 
vízzel. Miután kimásztam és elkezdtem 
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nom. 
18:36:06 Bajele: Mit szeretsz csinálni 
amikor nem dolgozol? 
18:36:56 mira_furlan: Szeretek utazni, 
felderíteni a természetet, játszani a 
macskámmal, Machaca-val. Szeretek 
zenét hallgatni, és mindenekfelett 
együtt lenni a férjemmel, bármilyen 
módon és mennyiségben. 
18:37:32 Reschell: Van olyan konkrét 
színházi szerep amit szeretnél eljátsza-
ni? 
18:38:35 mira_furlan: A kedvenc színda-
rabíróm Csehov, és mostanában gondol-
tam bele, hogy még sosem játszottam 
Csehov szerepet az iskolán kívül, úgy-
hogy nagyon szeretném megpróbálni. 
18:39:33 Jds532218: Delenn lehet pél-
dakép a nőknek? 
18:40:00 mira_furlan: A közönség az 
egyetlen aki ezt eldöntheti. Az biztos, 
hogy sok olyan jó tulajdonsága van, 
amit mi, emberek csak csodáhatunk. 
18:40:33 Dreambird: Helló Mira, ez in-
kább megjegyzés lenne 
m i n t  k é r d é s …
Olvastam a múltad-
ról és hogy ho-
gyan kerültél 
ide…Nagyon 
inspiráló ha-
tással vagy 
rám…mivel 
a családom 
h a s o n l ó 
megpróbál-
tatásokon 
ment ke-
r e s z t ü l …
H o g y a n 
tudsz ilyen 
n y u g o d -

tan együtt élni a frusztrációval? 
18:41:32 mira_furlan: Bárcsak nyugod-
tan kezeltem volna a frusztrációt. Saj-
nos nem vagyok biztos benne, hogy ez 
sikerült. Nagyon keserű, csalódott és 
mérges tudok lenni. Az pedig egyértel-
műen nem a nyugalmat jelenti. De kö-
szönöm, ha szerinted ezt a benyomást 
keltem. 
18:42:51 RangerRob: Tudsz nekünk va-
lamit mondani a “Thirdspace”-ről? 
18:43:37 mira_furlan: Ez egy eléggé 
akció orientált tévéfilm. Nekem eléggé 
kis részem van benne. De tele van hu-
morral, ami szokatlan Delenn karakte-
rének ezért is gondolom, hogy érdekes 
lehet. 
18:44:04 Larz_2: A karrierednek ezen a 
pontján mit szeretnél, mire emlékezze-
nek leginkább a munkáid közül? 
18:45:25 mira_furlan: Nem vagyok 
megszállotja annak, hogy feltétlenül 
emlékezzenek rám. Ha az embereket 
szórakoztatja a mun-kám, annak örü-

lök. Ha emlékezni akarnak belő-
lem valamire, annak is na-

gyon örülök. Jobban érdekel 
inkább a boldogulás és az 

örökkévalóság kérdése. 
1 8 : 4 6 : 1 2  E l l e n 
Naranek: Hogy érez-

ted magad a forgatás 
utolsó napján? 

18:47:26 mira-
_furlan: Melyi-

ken? Olyan sok 
u t o l s ó 

n a -
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(nem pont azt a filmet, de valami mást 
esetleg, ami jobb és vidámabb). 
18:18:35 Psilady: Hogyan mérnéd össze 
a munkádat a science-fiction területén a 
többi munkáddal? Élvezted? 
18:19:22 mira_furlan: Mérhetetlenül 
élveztem a science-fiction-t. Sehol nem 
éreztem ilyenfajta lojalitást és kötődést 
a rajongóktól mint a science fiction té-
mánál. Lenyűgöz a rajongók intelligen-
ciája, ahogy megértik azt a sok szintet, 
réteget és alcímeket. Az írásban és elő-
adásban egyaránt. Ezenkívül vannak 
olyan specialitásai a műfajnak, amit 
elég nehéznek találok…amikor elkép-
zelt dolgokra kell reagálni, pl. egy 
bluescreen előtt, úgy játszani, hogy azt 
sem tudod, hol vagy és mit csinálsz a 
filmben, miközben csinálod, amit kell. 
Használnod kell a képzelőerődet. De 
persze a képzelőerő minden műfajban 
jól jön. Egy másik új elem számomra a 
make-up volt. Úgy megpróbálni valami-
lyen hihető szinten játszani, hogy köz-
ben tele vagy ragasztóval és gumival az 
arcodon. 
18:22:48 Ukjames: Ha a meghallgatás 
előtt tudtad volna mennyi make-up ke-
rül rád az ötéves időszak alatt, vállaltad 
volna a munkát? 
18:23:12 mira_furlan: utólag visszate-
kintve az egészre, igen. Vállaltam vol-
na. De amikor a pilot-ot forgattuk, még 
kétségeim voltak 
18:23:35 Mutai: Mi volt a legemlékeze-
tesebb pillanat a B5 filmezése alatt? 
18:24:03 mira_furlan: Amikor 5 év mun-
kát hagysz magad mögött, nem igazán 
lehet felidézni egy meghatározott pilla-
natot. Nagyon sok jó pillanat volt. Igazi 
mély színjátszási pillanatok Bruce-szal, 
Billy-vel, Andreas-szal, Peter-rel, 
Wayne Alexander-rel az inkvizítoros 
részben. Nagyon sok nagy pillanat volt, 
amiket nekem írt Joe. Nagy drámai je-
lenetek olyan szinten, mint bármelyik 
klasszikus drámai szöveg. Én csak há-
lás lehetek ezekért a tapasztalatokért. 
18:25:42 Bajele: Sok információt kaptál 

azzal kapcsolatban, hogyan kellene 
Delenn-t eljátszanod (öltözködés, elő-
adásmód stb.)? 
18:26:53 mira_furlan: Eléggé a saját 
ösztöneimre voltam hagyva abban, ho-
gyan formáljam meg Delenn-t, és az 
első pillanattól fogva volt egy ösztönös 
reakcióm arra, ahogyan, úgymond, a 
karakter lélegzik. Ann Bruice csodála-
tos munkát végzett a ruhákkal, úgy-
hogy ezen a téren felesleges lett volna 
bármilyen útmutatást kapnom. 
18:28:59 Bajele: Van valamilyen ked-
venc szereped Delenn-től függetlenül? 
18:29:47 mira_furlan: A kedvenceim 
főleg színháziak, mert ott a legmaga-
sabb szintű az írás. Az egyik kedvencem 
Turgenev-től az ‘A Monk In The Count-
ry’ (Egy Szerzetes Vidéken). Amit a 
Horvát Nemzeti Színházban játszot-
tunk, mielőtt kitört a háború és az éle-
tem darabokra esett szét. 
18:31:35 Talia W: Delenn-nek melyik 
személyiségjegye leginkább a sajátod? 
18:32:13 mira_furlan: Miért akarják az 
emberek állandóan azonosítani a színé-
szeket a szerepekkel? Nem tartom jó 
dolognak élő embereket kitalált karak-
terekkel összehasonlítgatni. Elég veszé-
lyes lehet és kiábrándító azoknak, akik 
csinálják, mert amikor találkoznak a 
színésszel, sosem azt kapják amit vár-
nak. Beszéltem egy sráccal Ausztráliá-
ban egy korábbi találkozó után, aki azt 
mondta nekem, hogy sosem megy töb-
bet ilyen találkozókra, mert én annyira 
különbözöm Delenn-től. Csak nevetni 
tudtam. 
18:34:01 Psilady: Gondolom nem beszél-
hetsz semmilyen Crusade-el kapcsola-
tos tervről; van olyan munkád mostaná-
ban, amiről tudnál mesélni? 
18:35:02 mira_furlan: Egy kis szünetet 
tartok. Látni akarom, hol áll az életem. 
Kissé túlterheltnek érzem magam a sok 
betanult szövegtől, a rengeteg szótól a 
fejemben, miután öt évet dolgoztam a 
Babylon 5-nél. Ki kell szellőztetnem a 
fejem és frissen kell újra munkába áll-
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járkálni, észreveszem, hogy az alsónad-
rágomból csöpög az izzadság. Hát igen, 
EZ Hollywood. 
C.B. Milyen érzés a Kosh-jelmezben 
lenni? 
J.W. Ha ezer szót írnék róla sem lenne 
pontos a leírás. Egy nagyon-nagyon más 
élmény. Szeretném azt hinni, hogy segít 
belehelyezkednem a karakter szerepé-
be. Kosh egyáltalán nem olyan, mint 
valaki, akivel valaha is találkoztam, 
úgyhogy nincs valami sok mintám, ami-
vel dolgozhatnék. A jelmez, Kosh és én 
eggyé válunk. (húha!) 
C.B. Hogy hozzátok össze a hangot? 
Ardwright felvételét hallgatjátok, mi-
közben eljátsszátok a jelenetet vagy te 
mondod fel a szöveget és utána veszitek 
rá Ardwrightot? 
J.W. Én próbálkozom először a párbe-
széddel. A többi színésszel együtt elját-
szom a jelenetet felvétellel és felvétel 
nélkül is. Ardwright és a többiek az utó-
munkálati osztályunkról később csinál-
ják meg azt a hangot, amit hallasz. 
C.B. Mennyi ideig tart felvenni a jelme-
zed? 
J.W. A B5 többi földönkívülijétől eltérő-
en, akiknek órákra van szükségük ah-
hoz, hogy elkészüljenek, nekem csak kb. 
öt perc le- és felvenni a jelmezt. Viszont 
ha már egyszer felvettem, szeretek ad-
dig benne maradni, amíg nem végeztem 
arra a napra. 
C.B. Le tudnád írni nekünk Kosh ka-
rakterét? 
J.W. Ez nem egy „szemét” válasz akar 
lenni, de nem tudok eleget ahhoz, hogy 
leírjam Kosht. Én azt szűrtem le a ka-
rakterről, hogy többet tud, mint ameny-
nyit ki tudunk deríteni, és végtelenül 
türelmes. A fiatalabb fajok olyasmik 
(neki), mint aranyhalak a gömbben, és 
Kosh egy darabig benéz ránk. De igazá-
ból ez egy JMS-nek szóló kérdés. 
C.B. Észreveszed néha magadon, hogy 
úgy beszélsz, mint Kosh? :->{) 
J.W. „Igen.” 
(C.B.   Na ezzel megfogtam, mi?) 

C.B. Mi a kedvenc Kosh-szöveged? 
J.W. Hé, ez nem igazság! Koshnak 
olyan kevés szövege van, de annyi min-
dent elmond minden egyes alkalommal 
(amikor megszólal). Talán néhány a 
kedvenceim közül: „Ha elmegy 
Z’ha’dum-ba, meghal.” – „Egy pillanat-
nyi tökéletes szépség” – „Sheridan... 
Tanuljon!” és a teljes beszélgetés a 
Kosh  ha lá la  ( Inte r ludes  an d 
Exeminations) c. epizódból. 
C.B. Mi a munkád legnehezebb része? 
J.W. A munkaidő. Úgy döntöttem, hogy 
egy órányira fogok lakni a forgatási 
helyszíntől, ami azt jelenti, hogy még 
két óra vezetést is hozzácsapok a hosz-
szú forgatáshoz. 
C.B. Kosh legalább 198 cm magas. Mi-
lyen magas vagy a jelmezben és simán? 
J.W. Hát, én csak 182 centi vagyok. A 
méret igazán a jelmezből származik. 
Határozottan fejnehéz jelmez! 
C.B. A jelenet Sheridan-nel a Kosh ha-
lálában (Interludes and Exa-minations) 
nagyszerű volt. Milyen volt eljátszani és 
hogyan csináltad? Meséld el az egészet, 
az időzítést, a motivációt, hogy jó volt-e 
Sheridan képébe mászni a dühtől? 
J.W. Az a nap ’96. január 19-e volt, az 
egyik legemlékezetesebb napom. Egész 
nap csak Bruce meg én forgattunk és 
egymással ordítoztunk. Tényleg kiabál-
tunk, sértegettük, hergeltük egymást. 
Újra és újra és újra felvettük a jelenete-
ket... Jesus Trevino őrületbe hajszolt 
minket, és (az egészet nem időrendben 
forgatták) elfáradtunk és bedühödtünk, 
mintha egész nap veszekedtünk volna. 
Ez át is jön Bruce kiváló alakításán. 
JMS úgy írta meg a forgatókönyvet, 
hogy működjön. John Flinn III, John 
Smith, JW és a stáb remek munkát vé-
geztek a hely megvilágításával. Padlót 
fogtam, amikor megláttam a vetített 
epizódot a mindenféle effektekkel és 
Christopher Franke varázsérintésével. 
Büszke vagyok, hogy egy kis része le-
hettem a nagy munkának. Ó, igen, és 
NAGYON élvezetes volt engedéllyel 
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Bruce képébe mászni. Egy olyan alka-
lom volt, ami valószínűleg nem fog még 
egyszer előfordulni. Nagyobb, mint én! 
C.B. Utálom ezt kérdezni, de muszáj...
Voltak olyan vicces bakik vagy kiszúrá-
sok, amikről feltétlenül tudnunk kell? 
<Ha „igen”-nel válaszol, legyilkolom...> 
J.W. Az Okosh Kosh már nekiment pár-
szor a falnak, levert egy pár lámpát és 
fenékre ült néhányszor. A legviccesebb 
talán a Leszáll az éj (Fall of the Night, 
222.) forgatásakor volt. A kertben vála-
szoltam pár interjú-kérdésre, és meg-
említettem, hogy szerintem Kosh úgy 
néz ki, mint egy vécédeszka, amiről egy 
zuhanyfüggöny lóg. A stáb nagyon a 
szívére vette a dolgot, és feldíszítettek 
egy, a nyilvános vécékben használatos 
egészségügyi deszkafedő papírral. Az-
tán jött a több guriga vécépapír, és a 
kéztörlők, stb... Mivel egyik díszemet 
sem értem el, valószínűleg úgy néztem 
ki, mint a fürdőszobai higiénia reklám-
arca. 
C.B. Kölcsönkapod a jelmezt Hallo-
ween-re? ;->{) 
J.W. Hát nem lenne isteni!?!? Kosh, 
mint egy valódi vorlon, kisurran az 
Optic Nerve szekrényéből, megcsinálja 

a jelenetét és gyorsan visszasurran. Ne 
várjátok, hogy a közeljövőben kopogtas-
son. (eredetiben trick or treat, 
Halloween-i népszokás, amikor a gyere-
kek jelmezben körbejárják a házakat és 
vagy édességet kapnak, vagy jól megtré-
fálják a háziakat – a ford.) És óvakodja-
tok az utánzatoktól! JMS utalt rá, hogy 
tarthatunk valamikor egy találkozót 
(convention). Úgy értem, mind-
annyiunknak ki kell jönnünk a szek-
rényből valamikor, nem? 
C.B. Jeffrey, ha van még valami hozzá-
tennivalód, akkor légyszíves mondjad. 
J.W. Hát, nem igazán. Az elhangzott 
kérdésekhez: mint hivatásos dumagép, 
szeretném megköszönni a producerek-
nek, a B5 stábjának, színész-
gárdájának és az Optic Nerve-ös Kosh-
társaimnak, hogy ez az életem része 
lehet. Jobb buli, mint amilyet egy em-
ber érdemelhet. És főleg köszönet min-
denkinek, aki nézi... és ilyen alaposan 
nézi. Nélkületek nem tudnánk megcsi-
nálni. 

 
Fordította: Niko 

A San Jose Mercury News televíziós 
újságírója, Mike Antonucci 1995-ben 
szintén tudósított arról, hogy a környé-
ken lakó nézők nem örültek annak, 
hogy a második szezon utolsó epizódjait 
hónapokkal előbb vetítették az Egyesült 
Királyságban, mint az USA-ban. „
Nemcsak az információk kezdtek kiszi-
várogni az epizódokról az Interneten 
keresztül, de az amerikai rajongók 
videómásolatokat akartak (és azonnal, 
köszönettel). Egy öböl-térségi fanatikus 
mesélte, hogy a rajongók összegyűltek 
az említett videók házi vetítéseire, kis 

bulikat tartottak, ahol a kultusz követői 
a másodlagos nemzet státusza miatt 
morgolódtak.” 

Az elmúlt négy év alatt megalakult 
rajongói klubok közé tartozik az angliai 
fan club, ami azzal mutatta ki tisztele-
tét a sorozat iránt, hogy 1995. szeptem-
berében megszervezte a világ első 
Babylon 5 convention-jét. 

 
Fordította: Niko 

A Babylon 5 jelenség II. 
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17:54:54 Moderator: üdv mindenkinek, 
ma esti vendégünk Mira Furlan, aki 
Delenn megszemélyesítője. Itt is van az 
első kérdés. 
17:54:59 Bajele: Üdvözöllek és köszö-
nöm, hogy szántál ránk egy kis időt :) 
Belehallgattam az új albumodba és imá-
dom! Az első albumodat is lehet még 
kapni? 
17:56:31 mira_furlan: az első album 
címe Joe-t idézve “1000 évvel ezelőtt 
Jugoszláviában” volt és nem lehet kapni 
az Államokban 
18:01:13 Delenn_fan: Mira, ha Joe meg-
engedte volna, hogy változtass valamit 
Delenn-ben, mit csináltál volna más-
képp? 
18:01:43 mira_furlan: Adtam volna neki 
szemöldököt. 
18:07:22 Psilady: Mira, te már az ottho-
nodként gondolsz az Államokra vagy 
gondolkodsz egy esetleges későbbi haza-
térésen? 
18:07:46 mira_furlan: Erre könnyen 
válaszolhatom, hogy nekem már az Ál-
lamok az otthonom. Úgy érzem, elég 
különleges helyzetben vagyok. Nem 
csak én, hanem sokan mások is a koráb-
bi Jugoszláviából akik úgy érzik elhagy-
ta őket a hazájuk, és egyedül maradtak. 
Szóval Amerika volt az én választásom. 
És valójában tetszik az a képesség, hogy 
megválaszthatom a hazámat és országo-
mat. 
18:09:08 Jds532218: Az otthoni tapasz-
talataidból mennyit használtál fel a ka-
raktered megvalósításakor…főleg a föl-
di és minbari polgárháborúkat illetően? 
18:10:02 mira_furlan: Úgy mondanám, 
elég sok tapasztalatom és érzésem van 
a korábbi országomban folyt háborúval 
kapcsolatban. Ezek természetesen befo-
lyásolták Delenn karakterének megszü-
letését, megírását és eljátszását. Kifeje-
zetten a karakter elszigeteltség érzése, 
a kívülállóság érzése, az az érzés, hogy 

kultúrák között áll, az, amit igazán meg 
tudok osztani vele. 
18:11:07 FranklinMD: Ha volt egy 
“ m e g h a t á r o z ó  p i l l a n a t ”  v a g y 
“meghatározó részlet” a karrieredben, 
mi volt az? 
18:11:49 mira_furlan: Határozottan 
voltak olyan pillanatok melyek megha-
tározták a szakmai életemet. Elmentem 
színészetet tanulni a színjátszó akadé-
miára, ami elég jó kísérlet volt számom-
ra. Játszani akartam. Szerettem a gyer-
meki szemszögből vizsgált színészetet. 
Az utolsó évemben játszottam egy dara-
bot, ami Whitehead “alfabéta” (görög 
betűkkel) című darabja volt, és abban a 
szerepben fedeztem fel, miről is szól az 
egész valójában. Sokkal több volt játék-
nál, esélyt ad, hogy belépj a saját lel-
kedbe. Hogy megismerd, mi is van be-
lül, és ez lenyűgözött engem. Attól a 
pillanattól kezdve már horogra akad-
tam. 
18:14:26 Ukjames: Miben látod a jövő-
det; tévé, filmek vagy színház? 
18:15:11 mira_furlan: Szeretném ha 
mozifilmekben játszhatnék, amit koráb-
ban már csináltam Jugoszláviában. Kb. 
25 filmet csináltam ott és ez hiányzik. 
Lehetséges volna ezt elérni ebben az 
országban is? Nem tudom. 
18:15:49 Kaz: A színjátszás melyik terü-
letét kedveled jobban? Dráma, vígjá-
ték… és miért? 
18:16:53 mira_furlan: A dráma azt hi-
szem, közelebb áll hozzám. Valamiért 
természetesen megy nekem ez a műfaj. 
Eddigi életemben többnyire ilyen szere-
peket játszottam. De szeretnék vígjáté-
kot is csinálni. És azt hiszem, nagyon 
egészséges volna számomra. A férjem, 
Goran utolsó rendezése Jugoszláviában 
egy vígjáték volt “Dear video” címmel és 
nagyon élveztem a benne játszott szere-
pemet és persze a vele való közös mun-
kát is. Szóval talán megismételjük itt is 

Mira Furlan chat — 1998 
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Hozzávalók négy személyre: 
 

2 ek. templomi (lenolaj) (talán az 
olíva jobb lenne… - a korrektor) 
75g kockára vágott hagyma 
2 ek. finomra vágott jenn-hagyma 
(fokhagymagerezd) 
1,5 ek. finomra vágott zassa 
(jalapeno-chilli) 
2 ek. garam masala 
400g mosott, szárított, 2,5x1 cm-es 
kockákra vágott fehérjekocka (tofu) 
450g fejtett rylla-bab (zöldborsó); 
kiolvasztva ha mirelit  
2 db felvert themshwee-tojás 
90g száraz kenyérmorzsa 
60g forrázott, hámozott, pörkölt, 
darált wysa-dió (mandula) 
0,5 ek. só 
0,5 ek. őrölt feketebors 

 
Melegítse fel a sütőt 180°C-ra (gáz 4. 
fokozat). 
Melegítse fel a templomi (len-)olajat egy 
nagy serpenyőben. Adja hozzá a hagy-
mát, a jenn-hagymát (fokhagymát) és a 
zassát (chillit), és hirtelen süsse két 
percig. 
Tegye a fehérjekockákat (tofut) a serpe-
nyőbe. Óvatosan forgassa a kockákat, 
hogy minden oldaluk megsüljön. Adja 
hozzá a rylla-babot (zöldborsót), fedje le 
az edényt és főzze további négy percig, 
amíg a borsó megpuhul. Vegye le a tűz-
ről és hagyja kihűlni. 
Tegye a tofu-keveréket a keverőgépbe és 
adja hozzá a felvert temshwee-
tojásokat. Kapcsolgassa többször a foko-
zatokat, hogy a hozzávalók jól elkeve-
redjenek. Kaparja le az edény oldalát, 
ha szükséges. Az egészet tegye át egy 
tálba és adja hozzá a kenyérmorzsát és 
a wysa-diót (mandulát). Fakanállal ke-
verje össze. 
Egy 20x20cm-es tűzálló tálat zsírozzon 
ki. Bélelje ki az alját zsírpapírral és zsí-

rozza meg a papírt. 
Öntse a keveréket a tálba és egyenlete-
sen oszlassa el. 20 percig süsse, amíg 
megkeményedik. Hagyja kihűlni, majd 
vágja 2,5x1cm-es kockákra. 

Forrás: Babylon 5 Cookbook 
 

Fordította: Niko 
 

Whisky-s flarn 
 

Íme egy étel receptje, melyet Aeylo ké-
szít, mikor barátját Lyn Shelát várja 
vacsorára. Kísértetiesen emlékeztet az 
unicumos pulyka receptjére, de az 
Avalonon inkább ilyent főzünk.:)  

  
1. Veszek egy adag húst és zöldsége-
ket  
2. Egy pohár whisky  
3. Beteszem a húst a sütőbe  
4. Még két pohár whisky  
5. Beállítom a hőfokot 190-ra  
6. 3 whisky további  
7. Sütöm a kapcsot be  
8. Most még tovis 4 kiváb  
9. Meghúsozom a zsírt  
10. Whiskyt a másik palackot még  
11. Dugok husikákat a zöldségumba  
12. Poharazok még egy whiskyt az 
öntbe  
13. Sütöm a whiskyt még egy óráig  
13+1. "Elindult Peg a kiskocsin..."  
14. Meghusikálom az puha whis-
kyjét  
15. Kiveszem a husákot az whis-
kyből  
16. "Jóestét kívánok..."  
17. "Kiskút, kerekes kúúút..."  
18. Szeletum a hus darabbal többe  
19 . Zöldségwhis aprítet  
20. Palackolok még egy whisky 
vevétet  
21. "De, gyere bodri kutyám!..."  
22. Megállítom a teritumot és 
flarnolok még egy terítéket  
23. Leterít az whiskyflarnák, és 
fogyjuk el. 
 

Írta: Nea 

Flarn 
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Bruce Boxleitner – első panel 
Forrás: Német Bruce Boxleitner 
Rajongói Klub 
 
BB: Szóval, itt vagyok a Star Trek-en, 
és imádom. Nagyon izgalmas együtt 
lenni Leonard Nimoy-al, aki fiatalko-
romban csak Mr. Spock volt számomra. 
Igazán csodálatos úriember a csapat 
többi tagjával együtt. Én más vagyok, 
mint Robbie, a magányos B5 Őrszem. 
Szóval, mit akarunk csinálni? Mondjuk, 
beszéljünk arról, hogy… Nem tudom, 
hogy megy a sorozat Németországban. 
Számunkra már véget ért az egész, és 
nekem nagyon-nagyon hiányzik, de 
mindig elmegyek találkozókra és min-
dig én leszek Sheridan. Kérdések? 
[Az első kérdés Bruce nevére vonatko-
zott, de sajnos nincs meg a szöveg, mert 
valaki beszélt mellettem…] 
BB: Pár évvel ezelőtt a feleségemmel 
síelni mentem Ausztriába és odajött 
hozzánk két ember. Azt mondták „
Helló, mi vagyunk az unokatestvérei-
tek.” Szóval az őseim 1885-ben jöttek az 
Államokba, de van még – azt hiszem – 
rokonom – Boxleitner-ek – Baváriában 
és Ausztriában. 
K: Sok minden, amit a Babylon 5-ben 
látunk, számítógép által generált kép. 
Azt szeretném tudni, hogy a Babylon 5 
belsejéről készült képek közül mennyi 
az ilyen, és nem aggódsz-e amiatt, hogy 
egyszer a színészeket is számítógépes 
animáció fogja helyettesíteni? 
BB: Én is számítógépes animáció va-
gyok. Van egy Bruce Boxleitner otthon 
az ágyában Los Angeles-ben, ő küldött. 
Talán valóban megtörténhet egy nap, és 
én akkor elmehetek marhákat tenyész-
teni, ha eljutunk a számítógép által ge-
nerált színészekig. Minden különleges 
effektusod meglehet, amit csak akarsz, 
és lehet annyira kifinomult, amennyire 
csak akarod, de az embereknek szüksé-

ge van emberi szívre és emberi agyra, 
amivel a karaktert azonosítani lehet. 
Nem csak a különleges effektusokról 
szól az egész. 
K: Nálunk két hete mutatták be az utol-
só részt. Szeretném tudni, milyen érzés 
volt ezt a részt elkészíteni? 
BB: Milyen érzés volt nekünk elkészíte-
ni az utolsó részt? Azok a könnyek iga-
ziak voltak, mi mind nagyon szomorúak 
voltunk. Ez volt a negyedik szezon 22. 
része, és ez volt a vég. Mind istenhozzá-
dot mondtunk egymásnak, karakterek 
és színészek egyaránt. Több hónappal 
később értesültünk róla, hogy a TNT 
felkarolja az ötödik szezont. Akkor 
azonban még mind meg voltunk győződ-
ve róla, hogy vége, és nagyon sajnáltuk 
a dolgot. 
K: Hogyan lettél színész? 
BB: Másodikos voltam a gimiben, ami-
kor elmentem egy meghallgatásra, sok 
szép lánnyal együtt. Két nappal azelőtt 
próbáltam bekerülni a baseball-
csapatba, és elég illúzióromboló volt, 
hogy az nem sikerült; de mindig szeret-
tem a filmeket, főleg a tévét, és mindig 
abban reménykedtem, hogy egyszer 
színész lehetek. Na szóval, besétáltam 
erre a meghallgatásra egy iskolai da-
rabhoz, és pont megfeleltem arra az 
Agatha Christie történetbeli fiatal hős 
szerepre, amire jelentkezőt kerestek. 
Azt hiszem, amikor színpadra kerül-
tem, akkor döntöttem úgy, ezt szeret-
ném csinálni. Még nem tudtam, hogyan 
oldom meg, de ezt akartam csinálni fő-
foglalkozásként. Egyébként nagyon jó 
volt, nagyon-nagyon jó. 
[Rákérdeztek még Melissa-ra, mondván 
a kérdező nagy rajongója és meglepő-
dött a házasságkötésükön.] 
BB: Én is. Ő életem szerelme és én nem 
tervezek újabb nősülést. Ha ez nem si-
kerülne, akkor számomra vége. Ő tart 
lent a földön, ha van ennek így értelme. 

FedCon 7 — 1999. 
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14 évvel fiatalabb nálam, de mégis öre-
gebb. Igazi öreg lélek. Csodálatos nő, 
csodálatos anya és a legjobb barátom. 
Szívesen elhoztam volna magammal 
megmutatni neki ezt a szép várost, de 
éppen filmet forgat Austin-ban, Texas-
ban. Nagyon hiányzik. 
K: A 2. szezon elején léptél be a sorozat-
ba. Ez JMS terve volt, egy fiatalabb ka-
rakter bevonása, része volt ez a teljes 5 
éves tervnek vagy a televíziós hálózat 
döntött így? 
BB: Az emberek mindig megpróbálnak 
nagyon udvariasak lenni ezzel kapcso-
latban, de fontos a közönség reakciója 
egy karakterre. Az első szezon megvolt, 
és a WB többé-kevésbé elégedett volt 
vele. Úgy érezték, nem egészen érte el 
azt a hatást, amit vártak, és nem sze-
retném dicsőíteni magam, de azt 
mondták, szükségük van valaki-
re a fő karakter személyében, 
akinek van valami név-értéke a 
közönség szemében. Amúgy sok 
színésznek felajánlották a szere-
pet, mielőtt hozzám jutottak. 
Stacy Keach-től Michael 
York-ig, Corbin Bernsen, és 
még sokan mások. Sok ujj-
lenyomat volt már a for-
gatókönyvön, mire a ke-
zembe került. Michael 
O’Hare csodálatos em-
ber, csodálatos színész, 
csak úgy érezték, vál-
tozás kell a sorozat 
életben tartásához. 
Azt hiszem, ebben is 
látszik JMS zseniali-
tása, adaptálta, 
amit kellett, hozzá-
igazította a törté-
netvonalat egy má-
sik karakterhez. 
Szóval itt volt Sinc-
lair egy másik ka-
rakterben, neki meg 
kellett tennie ezt a 
váltást, vagy nem 

folytatódhatott volna a sorozat. Leg-
alábbis ezt mondták nekem. Talán nem 
ismerek minden tényt, de kell valami a 
közönségnek, hogy ráérezzenek a törté-
netre, hogy beleszokjanak a sorozatba. 
A Babylon 5 egészen más ebből a szem-
pontból, mint a Star Trek. De ez még 
nem jött be, nem jutott át a szervezete-
ken. Akartak csinálni egy tévé-
sorozatot, és amikor hozzám jutott a 
dolog, Doug Netterrel (executive produ-
cer) – vele évekkel korábban csináltam 
egy western filmet – elolvastuk a forga-
tókönyvet - nekem tetszett, többször 
láttam a sorozatot, és tetszett az is. 
Igent mondtam, hogy most meg akarom 
csinálni. Doug Netter engem választott. 
Csak próbálom tisztázni a dolgokat, sok 
történet kering erről. 
K: Volt befolyásod a forgatókönyvre? 
BB: Befolyásom a forgatókönyvre? Az 
igazat megvallva, a négy év munka 
alatt összesen kétszer mentem oda 
JMS-hez és kérdeztem meg egy mon-
datról. Mondhatnám inkább így, mint 

úgy, ahogy ő írta?  És ő azt mond-
ta: „Nem!”. Általában nyi-

tott volt a javaslatokra, 
de valójában én egy jó 
kiskatona voltam, és 

csináltam mindent 
ahogy kellett. 
Nem volt befolyá-
som a forgató-
könyvre és nem is 

volt rá szükség, mert 
nagyon jó történet 
volt és nagyon jó ka-
rakter. 
K: Nekem úgy tűnik, 

mintha a rajongók 
többet tudnának a ka-
rakterekről és a történe-
tekről, mint a színészek. 
Mit gondolsz erről? 
BB: Szerintem ez igaz is. 

A rajongók többet tudnak 
a Babylon 5-ről, mint akik 
készítették. Ebben egyet-
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Dream in the City of Sorrows) c. Jeanne 
Ann Cavelos könyvet. A rajzok nem 
olyan jók, de ha felül tudsz emelkedni 
ezen és élvezni a történetet, bőven meg-
éri a beruházást, ha meg tudod szerez-
ni. 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
A DC ezt a kiadást csak az USÁ-ban 
tette elérhetővé. Legjobb tudomásunk 
szerint a TPB-t nem adták ki Nagy-
Britanniában, úgyhogy azt hiszem, ne-
kik be kell érniük a különálló képregé-
nyekkel. 
JMS MONDTA A GENIE-N 
1994.3.10. A B5 képregények, regények 
és a sorozat független és elkülönülő, de 
egymást kiegészítő dolgok; ha  nem ol-
vasod el a képregényt vagy a regénye-
ket, akkor sem lesz problémád a soro-
zattal; de ahogy a sorozattal is, minél 
többet látsz, annál jobban meg fogod 
érteni. 
 
#5-8 Árnyak régen és most 
(Shadows Past and Present) 
(Babylon 5) 
Írók: Straczynski, DeHaas, Ridgway 
Kiadva: 1996. október  
 
LEÍRÁS 
Garibaldi, az állomás biztonsági főnöke 
kollégájával, Warren Kefferrel veszélyes 
küldetésre indul. Egy ismeretlen idegen 
faj hajója megtámadja őket, és az életü-
ket mentve kell menekülniük, miközben 
egy a Marsra visszanyúló rejtély kísérti 
őket. 
MONICA ISMERTETŐJE 
A kiadvány a Babylon 5 képregény 5-8. 
számait tartalmazza. A történet Az Ár-
nyak jövetele (The Coming of Shadows) 

c. epizód előtt játszódik. Úgy néz ki, 
hogy több puhafedelű kiadás nem jelent 
meg Amerikában (kivéve A béke Árát 
(The Price of Peace)), és a különálló 
képregényeket egyre nehezebb megta-
lálni, úgyhogy vedd meg, ha lehetőséged 
van rá! 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
Ezt a gyűjteményt Nagy-Britanniában 
a Titan Books adta ki.  
 
#16 Világdalnok (Worldsinger) 
(Star Trek – Második Sorozat) 
Író: J. Michael Straczynski  
Kiadva: 1991. február  
 
LEÍRÁS 
Az Enterprise egy kihalófélben levő 
bolygón egy empatát talál, aki hallja a 
haldokló világ dalát, és azt tervezi, hogy 
vele együtt hal meg. Kirk meggyőzi a 
világdalnokot, hogy még nagyon sok 
világdal van, amit hallgathat. 
MONICA ISMERTETŐJE 
Nehéz elhinni, hogy JMS Star Trek 
képregényt írt, ugye? ;) Ez lehet az első 
(vagy az egyik első) képregény, amit írt. 
JMS MONDTA A B5-ÖN 
1998.2.4. Mindigis rajongója voltam az 
eredeti Trek sorozatnak, és úgy érez-
tem, hogy tudnék mit kezdeni azokkal a 
karakterekkel; mindig is akartam írni 
nekik valamit. Úgyhogy sikerült bedu-
málnom magam a dologba. Az egyik 
kedvencem, egy a jobb képregényeim 
közül. 
 

Fordította: Niko 
 

B5 képregények: http://abyss.hubbe.net 
http://free.x3.hu/delenn 

JMS mondja: 
 

„Azok után, amiken keresztül mentünk, teljességgel bizonyos vagyok benne, hogy-
ha Bruce egy szép napon egy ferde fogú, furkóslábú makimajommá változna, talál-
nék módot arra, hogy beleilleszthessem a sorozatba.” 
- Re: az indulás időpontja 1997. aug. 20 
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JMS ezt válaszolta: „Nem folytam bele 
különösebben a képregénynek ebbe a 
bizonyos  részébe; az adott körülmények 
között ez józan dolog volt. Az a pont, 
ahol *tényleg* megőrültem, az volt, 
amikor azt mondtam:” Nézzétek, itt ez 
az epizód pont a képregény megjelenése 
előtt fog először futni, úgyhogy miért 
nem kötjük teljesen össze a képregényt 
és a sorozatot azzal, hogy beillesztjük 
ezt a jelenetet, amit írtam... Néha túljá-
rok a saját eszemen.” 
 
#9 Cisz-dúr duett emberre és 
narnra (Duet for Human and Nam 
in C Sharp) 
Írók: Gerrold 
Kiadva: 1995.október 
 
LEÍRÁS 
G’Kar nagykövet elszánja magát, hogy 
elhagyja a Babylon 5-öt, és az indulás 
sietségében elrabolja Garibaldit. 
Sheridan és egy furcsa narn kétségbe-
esett keresésbe kezd, hogy a tragédia 
bekövetkezte előtt megtalálja őket. 
 
#10 B-dúr coda emberre és narnra 
(Coda for Human and Nam in B 
Flat; angolul a B hang megegyezik a 
magyar H hanggal)  
Írók: Gerrold 
Kiadva: 1995.november 
 
LEÍRÁS 
Miközben G’Kar és Garibaldi a Babylon 
5 szívében csapdában vannak, Sheridan 
kapitány egyszerre próbálja megmente-
ni őket és megállítani egy narn bérgyil-
kost. 
JMS MONDTA A GENIE-N 
1995.10.13. Nem voltam különösebben 
elégedett a 9-10. szám művészi munkái-
val; úgy gondolom, sokkal jobban is meg 
lehetett volna csinálni. Ami a történetet 
illeti, David Gerrold ezt egy epizódötlet-
nek írta és ajánlotta; azt mondtam rá, 
hogy nem hiszem, hogy passzol a soro-
zatunkhoz. Ami kinyitotta a DC előtt az 

ajtót, hogy felvegye, és mivel nagyon 
úgy érezték, hogy *igenis működik*, 
úgy döntöttem, hogy engedem megcsi-
nálni. 
 
#11 A Pszi-zsaruk és te!  
(The Psi Cops and You!) 
Írók: DeHaas 
Kiadva: 1995. December 
 
LEÍRÁS 
A Föld legtitkosabb szervezetét vizsgál-
ja, magyarázza és demisztifikálja az 
átlagos Babylon 5-i lakos számára. 
JMS MONDTA A GENIE-N 
1995.10.13. Semmi olyan nincs a 11. 
számban, ami miatt a cselekmény az 
Ősi  legenda (Confessions  and 
Lamentations) után lenne; egy általá-
nos füzetke, amit a Pszi Hadtest vala-
mivel korábban készített. 
1995.10.17. (..) Te *elhiszel* bármit is, 
ami egy Pszi Hadtest propagandafüzet-
ben van leírva? A füzetben levő dolgok-
nak csak körülbelül 10%-a igaz, és még 
az is eltorzított. A füzetben szereplő 
karakter teljes egészében kitalált. 
 
#1-4, 11 A béke ára  
(The Price of Peace) (Babylon 5) 
Író: J. Michael Straczynski 
Kiadva: 1998. november 
 
LEÍRÁS 
Bevezető a sorozat alkotójától, J. Mic-
hael Straczynski-től. Egy olcsó puhafe-
delű kiadás, amelyben az 1994-5-ös DC 
képregény-sorozat válogatott történetei 
találhatók. A béke ára a Babylon 5 kép-
regény-sorozat 1-4. számait tartalmaz-
za, amelyek azt mesélik el, hogyan lett 
Jeffrey Sinclair parancsnok nagykövet 
a Minbaron, illetve a 11., a hívatásos 
telepatákat tömörítő Pszi Hadtestnek 
szentelt különleges számot. 
MONICA ISMERTETŐJE 
Fontos háttérinformációkat tartalmaz 
Sinclair-ről, amelyek kiegészítik az Ál-
modni a szomorúság városában (To 
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értek. Ti tudjátok a történeteket, a cí-
meket meg mindent. Ez elképesztő, 
mert én ezt csinálom, mi ezt csináljuk, 
aztán folytatjuk azzal, a rajongók meg 
csak ülnek ott és tudják a szövegeket, a 
párbeszédeket. Én nagyon kevésre em-
lékszem. 
K: Nekem John Sheridanről és Susan 
Ivanováról lenne egy kérdésem… 
BB: Hohó, sosem nyúltunk egymáshoz, 
esküszöm. 
[A rajongó rákérdezett a “kopp, kopp” 
jelenetre. A lányt az érdekelte, miért 
használják a német “Gesundheit” szót 
egy amerikai műsorban. Bruce nem ér-
tette a dolgot, megkérdezte, biztos azt 
mondták-e akkor.] 
BB: Hölgyem, nem én írom azokat a 
szavakat, csak mondom. Ha “Gesund-
heit” volt, akkor “Gesundheit”. 
K: Igaz, hogy a Babylon 5 díszleteit 
szétszedték? 
BB: Igen, eltűnt már. Nemrég csináltam 
egy Babylon 5 CD ROM-ot a Sierra-nak. 
Ha a Babylon 5 életben marad egyálta-
lán, akkor az a ti számítógépeiteken 
keresztül lehetséges, a cyberspace-ben. 
K: Mi volt a szakállal, amit az ötödik 
szezonban viseltél? Úgy hallottam, 
gondjaid voltak a feleségeddel ezzel 
kapcsolatban. 
BB: A feleségemmel? *nevet* Melissa 
nem éppen engedékeny a szakállal kap-
csolatban, és bár elég népszerű mosta-
nában, erre a kérdésre három betűvel 
felelhetek: JMS. Neki volt szakálla, így 
előbb-utóbb nekünk is kellett lennie. Ő 
kérdezte meg egyszer, hogy viselnék-e 
szakállt, és én azt mondtam “Hát, nem!” 
Először is, nem szeretem. Bizonyos sze-
repek miatt persze elviselem, de a min-
dennapi életben nem szeretném. Persze 
JMS azt mondta “Szeretném, ha lenne 
szakállad” és erre már azt mondtam 
*gyerekhangon* “OK.” Amikor elkezd-
tük az Intersections in Real Time című 
epizódot, akkor kezdtem növeszteni és 
kb. három héten belül meg is lett a sza-
káll. Nem tetszett, nem akartam, azt 

mondtam “Kirk kapitány sosem hordott 
szakállat, miért kéne nekem?” Szakállt 
növeszteni az űrben? Lebegne a levegő-
ben. Az űrben nincs gravitáció, azt 
akarjátok hogy a szakállam a szemem 
előtt lebegjen? Mi ez az egész? Az űrha-
jósok nem szakállasok. Az űrben a baj-
szod belemegy a szemedbe. 
Én következtem a mikrofonnál. 
BB: Már megint te. 
Nicky: Sajnálom. 
Bruce csak nevetett. 
Nicky: Két kérdésem van. 
BB: Nicky, melyik kérdésedet nem vála-
szoltam meg az elmúlt 4 évben? 
Nicky: Mondjuk egy tucatnyit? 
BB: Tucatnyit? Oké. 
Nicky: Korábban említetted, hogy je-
lentkeztél az iskolád baseball-
csapatába. Én láttalak baseball-t ját-
szani, és meg kell mondjam, szarul ját-
szol. Mármint baseballt. 
BB: Ezért nem kerültem be. Köszönöm 
szépen, Nicky. 
Nicky: Miből gondoltad, hogy sikerül-
het? 
BB: Magas voltam, magasabb mint Don 
Johnson. *nevet* Ez így értelmetlen, de 
mindegy. Magasabb vagyok, mint sokan 
mások Hollywoodban. Hogy miért pró-
báltam… azt akartam, hogy… hogy… 
Nicky: Csajok? 
BB: Csajok, bébi. Igen. 
Nicky: A következő kérdésem… 
BB: Na, ez biztos jó lesz. 
[Itt valamit el kell magyaráznom. Brian 
szerint, aki a FedCon-on segített Bruce-
nak, Bruce szeretett volna autogramot 
osztogatni, de nem engedték. A FedCon-
nak volt 1500 aláírt fotója, amit meg-
próbáltak eladni. Én tudtam erről, és 
szerettem volna, ha autogramokat osz-
togat, a rajongók miatt, ezért tettem fel 
a következő kérdést. Azt akartam, 
mondja meg, hogy nem miatta, hanem a 
FedCon miatt van az egész.] 
Nicky: Sosem voltál még így Németor-
szágban, és mikor mégis idejutsz, nem 
adsz autogramokat. Hogy lehet ez? 
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BB: Nem tudom, miért van így. Most 
természetesen rosszfiúnak akarsz beál-
lítani, igaz? 
Nicky: Nem-nem… nem téged… min-
denki mást. 
BB: Van valamim, amit szeretnék átad-
ni, és ez talán jó alkalom erre is. Nicky, 
köszönöm, hogy a kérdésed is megvála-
szoljam. Van egy kérdésem, és egy aján-
dékom annak, aki megválaszolja. Csak 
egy ember lehet, és nekem kell kiválasz-
tanom. 
BB: Melyik volt az az egyetlen epizód a 
Babylon 5-ben, amelyikben JMS is sze-
repelt? 
[Több tucat rajongó válaszolt] 
BB: Akkor… a második kérdésem… 
Megpróbálok valami versenyszerűséget 
kitalálni, mert csak egy fotót hoztam 
magammal Németországba a Sleeping 
In Light-ból, aláírva, és szeretném vala-
kinek személyessé tenni. Hogy csinál-
juk? … Csak dobjam el?… Ez egy elég jó 
kép, azzal a borzasztó szakállal… Aka-
rod, Nicky? 
Nicky: Persze. 
BB: Neked már van autogramod tőlem! 
Lássuk csak. Mennyit kapok itt ezért a 
fotóért? Sleeping In Light. Mennyi? Van 
valakinek egy kubai szivarja kéznél? 
Megőrülök a kubai szivarokért… én és 
Monica Lewinsky. 
*hatalmas nevetés* 
BB: Oké, ebből kell valamennyi. Bár 
mindenkihez eljuthatnék, de csak kb. 
200 van belőle, és mind ott lesznek Ro-
bin Atkin Downes asztalán, amikor au-
togramokat oszt. Csak így tudom csinál-
ni. Valamiért nem írok autogramokat, 
és nem tudom, miért. Nem miattam 
van… az ügynököm… vagy ilyesmi, na 
mindegy, hátha tudok ezen változtatni. 
Mindenesetre ezt az egyet valakinek 
oda kell adnom. Csak rámutatok valaki-
re. 
[Ránézett valakire a közönségből.] 
K: Mi van a TRON-al? 
BB: TRON? A nadrágszíjam sokkal szű-
kebbre volt húzva akkoriban. TRON 

valamiféleképpen a Babylon 5 atyjának 
is tekinthető, mert azt hiszem, az volt 
az első számítógép animációs film. Csak 
azért játszottam benne, mert Jeff 
Bridges-el akartam dolgozni, aki nagy-
szerű színész. Fogalmam sem volt, mi-
ről szól a TRON. Amikor a forgatóköny-
vet megkaptam, épp egy lovon ültem 
Arizonában, Wyatt Earp-öt játszva 
Mary Osmonddal mint barátnőmmel. 
Amikor ránéztem, csak annyit kérdez-
tem “Mi a fene az a TRON?” Fogalmam 
sem volt, és nem is törődtem vele. Ké-
sőbb újra felmerült a téma, és mondták, 
hogy Jeff Bridges játszik benne, mire én 
gondoltam, jobb, ha még egyszer meg-
nézem; és végül tetszett is. Szerintem 
óriásian sikerült és messze megelőzte a 
maga idejét. Sajnos nem jövedelmezett 
túl jól a mozikban, amikor bemutatták, 
és ezzel véget is ért a mozis karrierem. 
K: Van olyan kedvenc filmed, amiben te 
nem játszottál? 
BB: Sok, sok, sok. Igazi filmbarát va-
gyok, hatalmas klasszikus film-
gyűjteményem van. Két hete részt vet-
tem egy klasszikus film-fesztiválon, 
ahol ‘40-es és ‘50-es években készült 
filmeket vetítettek. Nagyon sok kedven-
cem van, western-ek, detektívfilmek, 
sci-fi-k főleg. Nagyon sok filmem van, 
pl. a Casablanca, igazi Humphrey 
Bogart rajongó vagyok. 
K: Van kedvenc könyved? 
BB: Igen, egy sci-fi regény, egy alterna-
tív történelmi regény, a címe “The Guns 
Of The South” (“Dél Fegyverei”) és Har-
ry Turtledove írta. Ő az egyik legjobb az 
alternatív történelem terén, és én szere-
tem a történelmet. Tudom ajánlani a 
könyvet, nagyon jó. 
K: Mik a terveid a Babylon 5 után? 
BB: Van valakinek egy filmje, amiben 
dolgozhatnék? Én, pont úgy, mint a leg-
több színész, munka nélkül vagyok. Vol-
tam meghallgatáson néhány filmhez, és 
megjelenik egy könyvem decemberben 
az Államokban. Egy sci-fi/western, és 
remélem, csinálhatok vele egy könyv-
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mondtam sokat, de EZT a számot na-
gyon ajánlom. 
1995.4.15. Nagyon úgy éreztem, hogy 
jobb minőségű papírra van szükségünk, 
különben az elvégzett jó munkából na-
gyon sok elvész. Többe kerül, de a DC 
(...) végre a jobb minőségű papír mellett 
döntött. A fő kérdés az volt, hogy van-e 
elég nagy olvasói bázis ahhoz, hogy ezt 
igazolják; volt, és meg is tették. Összes-
ségében kifejezetten elégedett vagyok 
azzal, ahogyan a képregényt kezelik 
 
#6 Mindennek dacára  
(Against the Odds) 
Írók: DeHaas, Straczynski 
Kiadva: 1995. július 
 
LEÍRÁS 
Garibaldi egy harmadik típusú 
találkozást él át, amely hátborzon-
gatóan hasonlít ahhoz, amely 
évekkel ezelőtt a Marson történt 
vele, amikor először találkozott 
korábbi parancsnokával, Jeffrey 
Sinclair-rel. 
JMS MONDTA A GENIE-N 
1994.10.19. A DC B5 képregényé-
nek 6-9. számai Sinclair és Gari-
baldi találkozására és barátságá-
nak kialakulására koncentrálnak. 
(Ez egy általam írt előtételen ala-
pul, úgyhogy a sorozat része.) 
 
#7 Nehéz menekülés  
(Survival the Hard Way) 
Írók: DeHaas, Straczynski 
Kiadva: 1995. Augusztus 
 
LEÍRÁS 
Garibaldi és Keffer egy centauri 
helyőrségen rekedtek, elveszettek 
és menekülniük kell. Egy furcsa, 
az elme irányítására képes idegen 
faj átveszi fölöttük az irányítást. 
JMS MONDTA A GENIE-N 
1995.7.7. A képregényváltozat lé-
nyei nem maguk az árnyak, ha-
nem egy a sok faj közül, akik őket 

szolgálják. 
 
#8 Csendes ellenségek  
(Silent Enemies) 
Írók: DeHaas, Straczynski 
Kiadva: 1995. szeptember  
 
LEÍRÁS 
Keffer és Garibaldi megszöknek a 
centaurik fogságából; küzdelmük na-
gyon hasonlít Garibaldi és Jeffrey Sinc-
lair első kalandjára – találkozásuk tör-
ténetének, felfedezésüknek... és annak 
a  Babylon 5 jövőjében elfoglalt jelentő-
ségének következménye. 
JMS MONDTA A GENIE-N 
1995.7.21. Valaki megkérdezte, hogy 
megmondta-e a rajzolónak, hogy kell a 
dóm alatt levő organizmusnak kinéznie; 
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#1 Sötétségben találsz  
(In Darkness Find Me) 
Szerző: J. Michael Straczynski  
Kiadás: 1995. január  
 
LEÍRÁS: 
Sinclair parancsnokot visszahívják a 
Földre, ahol kiderül egy régi titok, ami 
új megbízatáshoz vezet. 
JMS MONDTA A GENIE-N 
1994.9.12. A történetek „hátoldala” 
alatt a dolgok másik oldalát értettem. 
Például az első epizódban Sinclairt át-
helyezik, de erről főleg akkor hallunk, 
amikor ő távol van. A képregényből 
megtudjuk, hol van és meglátjuk, mit 
reagál az eseményekre. Az idő kereszt-
útján (Babylon Squared) c. epizódban 
jelenbeli eseményként látjuk a B4 eltű-
nését; egy jövőbeli epizódban majd látni 
fogjuk a karaktereket, amint meghoz-
zák a döntést, hogy visszamennek az 
időben és előremozdítják a B4-et, hogy 
mi sült el rosszul, stb. 
1994.12.10. Genova környékének nem 
lepusztultnak kéne lennie, és a ceruza-
rajzokon nem is így nézett ki. 
1995.4.15. Az új papírról és árról... Én 
csináltam az első számot, és míg a ceru-
zarajzok egész jók, a  tollrajzok elfogad-
hatók voltak, amikor berakták a színe-
zést, a papír egyszerűen beszívta a 
nagyrészét, és nagyon szarul nézett ki, 
legalábbis az én nézőpontomból. (...) 
Voltak jó részek, de a többi... juj. 
 
#2 Árulás (Treason) 
Írók: Moretti, Straczynski  
Kiadva: 1995. február  
 
LEÍRÁS 
Sinclair nagykövet megérkezik a 
Minbarra – épp időben ahhoz, hogy lás-
son egy új minbari vezetőt felesküdni és 
egy összeesküvést kibontakozni. 
 

#3 A baj útjában (In Harm’s Way) 
Írók: Moretti, Straczynski 
Kiadva: 1995. Március 
 
LEÍRÁS 
Ahogy Sinclair megpróbáltatásai elkez-
dődnek, Sheridan és legénysége megfej-
ti a Chiyoda-Ku nevű faj rejtélyét.  
 
#4 A béke ára (Price of Peace) 
Írók: Moretti, Straczynski 
Kiadva: 1995. Április 
 
LEÍRÁS 
Colby egy utolsó kétségbeesett kísérle-
tet tesz a szabadulásra, miközben Sinc-
lair problémái a Minbaron drámai befe-
jezéshez érnek.  
 
#5 Ilyen barátokkal  
(With Friends Like These) 
Írók: DeHaas, Straczynski 
Kiadva: 1995. Június 
 
LEÍRÁS 
Michael Garibaldi biztonsági főnök és 
Warren Keffer pilóta a mélyűrben ku-
tatnak egy rejtélyes nyomot követve, 
amely megmagyarázhatja, miért pusz-
tult el egy földönkívüli helyőrség. Miu-
tán megtámadták és kényszerleszállás-
ra kényszerítették őket, Garibaldi fel-
idézi első találkozását a Babylon 5 ko-
rábbi parancsnokával, Jeffrey Sinclair-
rel. 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
Ezzel a számmal kezdődik az Árnyak 
most és régen (Shadows Past and 
Present) történetszál. 
JMS MONDTA A GENIE-N 
1995.4.12. Azt kell mondanom, hogy 
nagyon meg vagyok elégedve az ötödik 
számmal. Nagyon jól sikerült és jól 
megfogja a sorozat látvány-, szöveg- és 
érzésvilágát. A 2-4. számokban volt né-
hány kellemetlenség, úgyhogy nem is 

Babylon 5 képregények 
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körutat, és azzal eljutok Angliába is. 
Még nem volt szó európai megjelenés-
ről, de nemsokára lehet. Voltam meg-
hallgatásokon filmekhez és tévé-
sorozatokhoz is, és a feleségem is dolgo-
zik, szóval… 
*nevetés* 
BB: Hé, egyfolytában melóztam négy 
évig, lehet egy kis szabadidőm. Élvezem 
az apaságot a 3 éves kisfiammal, 
Mickey-vel és az idősebb fiaimmal, és 
nem érzek nyomást arra irányulóan, 
hogy folyamatosan dolgoznom kéne 
egész életemben. Értékelem a munkától 
távol töltött időt. 
K: A Sleepeing In Light-ban Lennier-t 
megemlítik több olyan karakterrel 
együtt, akik meghaltak. Nem tudod, mi 
történt vele? 
BB: Megölték egy csatában mint Őrsze-
met. Őrszem lett, és utána megölték. 
Feláldozta magát, elfelejtettem, hogyan 
is volt, de csatában halt meg… Marcus 
is meghalt. Ez volt a Babylon 5-ben, 
karaktereket bemutattak, éltek és meg-
haltak. Mint az életben. 
K: Talán egyfajta bújtatott öngyilkosság 
volt, mert szerette Sheridan feleségét. 
BB: Annyira szerette Delenn-t, hogy 
öngyilkos lett? Nem is nagyon izgat. 
Végül én kaptam meg őt , úgyhogy… 
Valamennyire érdekel a dolog, de nem 
nagyon. 
K: Tudnál valamit mesélni erről az új 
sci-fi/western regényedről? Mi a címe és 
miről szól? 
BB: A címe Frontier Earth (Határ Föld).  
Egy kiadó keresett meg engem. Tudjá-
tok, hogy William Shatner-nek vannak 
könyvei, meg ott a Tek-War, stb., és sok 
Star Trek-es fazon csinált ilyesmit. Pe-
ter Jurasik is kiadott egy könyvet, egy 
vígjátékot, én meg összehoztam a törté-
nelem és sci-fi iránti szeretetemet. Sze-
retem a Vadnyugatot, a vele foglalkozó 
történeteket, és megkérdeztem, lehetne-
e kombinálni valamivel. Nagyon érde-
kelte őket a dolog. Nem akarom elmon-
dani a cselekményt, vagy hogy mi törté-

nik benne. Azt hiszem, jövőre itt is le-
het majd kapni. Alapvetően egy igen-
csak elveszett egyénről szól, aki a dél-
nyugaton találja magát az 1800-as 
években. Na tessék, elmondtam az egé-
szet. 
K: Láttam rólad lovaglós képeket. Van-
nak lovaid, szeretsz lovagolni? 
BB: Igen, vannak. 20 éve vannak lova-
im. Sokszor jobban kedvelem őket az 
embereknél. Nem beszélnek vissza. 
Számomra ők a legszebb állatok a föl-
dön. 
K: Hallottam, hogy támogatod az űr-
programot. 
BB: Büszkén mondhatom, hogy tagja 
vagyok National Space Society 
(Nemzetközi Világűr Társaság) kor-
mányzói testületének, mely társaság-
nak elég komoly tagsága van - sok régi 
és jelenlegi űrhajós, John Glenn, Buzz 
Aldrin, Neil Armstrong…nagy megtisz-
teltetés köztük lenni. Alapvetően sok 
területről érdeklődnek a téma iránt, 
Arthur C. Clarke, Ben Boulder, Majel 
Roddenberry, Tom Hanks, vagyis nem 
feltétlenül csak egy olyan bürokratikus 
kormányzati szerv, mint a NASA. A 
magánszféra is kutatja a világűrt. Tud-
játok, mire gondolok? Iparágak, embe-
rek mindig kutattak, mert valami csak 
kiderül a végén. Ez egy alapvető moti-
vációnk, nem csak a kutatás, kell lennie 
valami eredménynek, valami megtalál-
nivalónak. Szóval mi a Társasággal pró-
báljuk reklámozni és motiválni a továb-
bi kutatást, nem csak a NASA-val, de 
vele is, mert sok NASA dolgozó tagunk 
van. Az ott dolgozók nagy rajongói a 
Star Trek-nek, Babylon 5-nek és általá-
ban a sci-fi-nek. Meghívtak akkor is, 
amikor az Atlantis űrsikló felvitte Mic-
hael Foale-t a MIR űrállomásra. Na-
gyon izgalmas volt. Emlékszem még, 
amikor fiatalkoromban figyeltem a 
holdrepüléseket, kirohantam 1969. júli-
usában bámulni a teliholdat, és csodál-
tam hogy az én életemben sikerült ezt 
is megcsinálnia az emberiségnek. Oda 
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kellene visszamennünk, a következő 
generációnak. A vietnami háború ke-
resztbe tett az Apollo programnak, de 
ha ott lehettünk volna 25 évvel ezelőtt! 
A Marsról beszélnek, de szerintem a 
Holdra kéne visszamennünk. Az a leg-
jobb űrállomás, amink van. Ott ül és 
vár, tele üzemanyaggal és mindennel. 
Találtak rajta vizet, amit rakéta-
üzemanyagnak lehet használni, meg 
minden más célra. Szerintem nagy jövő 
áll a Hold előtt, és remélem, a három-
éves fiam egyszer elutazhat oda. Én is 
szeretnék, de nem hinném, hogy olyan 
sokáig fogok élni. Lehúznak a földi dol-
gok, de a szemünket – ahogy Sheridan 
is mondta – …a szemünket mindig a 
horizonton kell tartani, nem lefelé néz-
ni. Ezek nagyon okos emberek, csodála-
tos emberek, és biztos vagyok benne, 
hogy az európai űrállomás polgárai 
mind eljutnak oda, és végre ráébre-
dünk, hogy egy fajhoz tartozunk. Az űr 
az egyetlen hely, ahol ezt megtehetjük. 
K: Tudnál mesélni pár Babylon 5-höz 
kapcsolódó poént? 
BB: A terem tele van hölgyekkel… Na-
gyon sok poén volt. Claudia Christian… 
amikor ő elment, akkor a humor 
nagyrésze is távozott a forgatásokról. Ő 
volt a Babylon 5 bohóc-hercegnője. Neki 
megvolt az ehhez szükséges plusz ener-
giája. Most persze semmi konkrétum 
nem jut eszembe. Na, mégis. Emlékez-
tek arra, amikor Claudia és én együtt 
néztünk ki a megfigyelőablakon? Vala-
mi közeledett, mi megpróbáltunk kom-
munikálni velük, de nem jeleztek visz-
sza. Valójában egy kopasztott csirke 
közeledett felénk egy horgászboton lóg-
va. Nem törtünk meg, nem nevettünk -  
megpróbáltak mindent, hogy nevettes-
senek minket, de nem sikerült. Aztán 
egyszer felnyitottam egy dobozt, és bele-
néztem… és nem tudnám megmondani, 
mi volt benne… nem akarom megbot-
ránkoztatni a hölgyeket… valami mérő-
szerszám volt, amit már használtak… 
nem értitek, miről beszélek, mi?… Ha-

vonta egyszer, a hölgy…- Bruce abba-
hagyta a beszédet és gesztikulált - …
de… legalább gondoljátok azt, hogy vic-
ces volt… Szóval ilyesmik, sok piszkos 
viccet is csináltunk, egy csomó szexista 
poént. Egyáltalán nem volt rossz. Még 
mindig találkozgatok Jerry Doyle-al, és 
még mindig megverem teniszben. Ta-
valy volt egy teniszverseny a Wolf 359-
en (szintén Con), és ő elég gyenge spor-
toló, én meg sokat dicsekszem. 
 
Bruce Boxleitner – második panel 
 
BB: Miről szeretnétek beszélni? Ki volt 
itt tegnap? … Szóval egymással beszél-
gettek. Én a Babylon 5-ről vagyok. Mit 
adnátok ezért a dzsekiért? (ismét a B5 
dzsekijét viselte; Nicky) … Adjatok 
ajánlatot … 5000?! Annyiért leveszem a 
nadrágomat is! Hitelkártyát elfoga-
dok… Amúgy sem látnátok semmi külö-
nöset… Nem igazán egy Starfury. Na 
mindegy, én vagyok itt a magányos 
Babylon 5 Őrszem. Miért nem kezdjük, 
nincs dalom vagy versem… Nem tánco-
lok, illetve igen, de az csak pár búzasör 
után volt tegnap este. 
K: Mit gondolsz Claudia Christian távo-
zásáról? 
BB: Hú, öreg. Nem voltam valami bol-
dog. Egyáltalán nem voltam boldog, és 
ezt elég nagy hangon ismételgettem is a 
forgatásokon. Olyan sok körülmény ját-
szott közre, hogy túlságosan hosszú len-
ne az egészet elmesélni, és unalmas is 
lenne. Én nagyon szerettem Claudiát és 
nagyon hiányoltam is. Rendkívül érté-
kes volt, vele találkoztam először ami-
kor bekerültem a sorozatba, és vele is 
dolgoztam először. Mikor vele dolgoz-
tam, mindig száz százalékig ott éreztem 
magam. Ő volt Sheridan közeli bizalma-
sa -  és Boxleitner-é is. Nagyon fájt, 
amikor elment, mint mindenki másnak, 
és a legjobbakat kívántam neki. Azóta 
csak egyszer láttam, amikor csak meg-
öleltük egymást és köszöntünk. 
K: Szia Bruce. Szeretném, ha elmesél-
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Az agyába bekerülni és sok kényelmet-
lenséget okozni mulatságos volt – egy 
kicsit megizzasztottam. 
K: Én nem kérdezni szeretnék, hanem 
inkább javasolni valamit. Azt hiszem, 
minden rajongó nevében beszélek, ha 
azt mondom, érdekel minden munkád. 
Azt szeretném javasolni, hogy ha fest-
ményt vagy edényeket készítesz, valam-
ennyit elérhetővé tehetnél belőlük az 
Interneten azoknak, akiket ez is érde-
kel. 
AK: Á, nem. Amikor edénykészítést és 
festést mondtam, higgyétek el, semmi 
olyasmiről nem beszéltem, ami titeket 
érdekelhet. Igazából egy nagy kataszt-
rófa, amiket készítek. Semmi tehetsé-
gem nincs hozzá. Nagy szenvedéllyel 
csinálom és élvezem, de – van gyere-
ked? 
K: Nincs. 
AK: Amikor lesznek gyerekei, ők jobbat 
fognak csinálni. Tedd fel az ő munkái-
kat az Internetre. 
K: Én Montreal-ból jöttem. Amikor elő-
ször ment a sorozat, én nem láttam, és 
máig is sajnálom. A Space-nek köszön-
hetően egy éve elölről nézhetem az epi-
zódokat. Négy hónappal ezelőtt a felesé-
gemmel elkezdtünk nézni két-három 
részt egy este. Számunkra a mai egy 
nagy nap, hogy láthatjuk Önt élőben. 
Szívünk mélyéből szeretnénk köszöne-
tet mondani, amiért ennyire nagy ha-
tással volt ránk, eljátszva a legjobban 
kidolgozott televíziós karaktert – kö-
szönjük, Mr. Katsulas. 
AK: Köszönöm szépen. Egészen zavarba 
jöttem. Nagyon értékelem a köszönetét. 
Biztos ugyanezt mondta Peter-nek is, 
úgyhogy a pokolba magával. Na, csak 
vicceltem megint. Nem hinném, hogy 
továbbmehetnénk most, miről lehetne 
beszélni ezek után? 
K: A Babylon 5-ben te és Londo elég 
sokat ugrattátok egymást végig az egész 
sorozatban. Volt másik olyan karakter, 
akivel szerettél volna ugyanolyan szintű 
kapcsolatba kerülni, mint Londo-val? 

AK: Azt hiszem mindegyikkel. Volt né-
hány fontosabb jelenetem Mirával, 
Jerry Doyle-al. Én élveztem volna min-
den ilyen irányú fejlesztést, de meddig 
mehetett volna el Joe az ilyen kapcso-
lat-fejlesztgetésekkel? Rendben kellett 
tartania a dolgokat. Azt hiszem, érde-
kes lett volna, ha a végén G’Kar-t Lyta 
Alexander-rel küldi útjára. Ez egy olyan 
kapcsolat volt, ami már a „The 
Gathering”-ben, a pilotban elkezdődött, 
ahol volt valami kettejük közt, és ő 
megpróbálta elcsábítani Lyta-t, aztán 
semmi sem lett belőle. Öt év telt el és 
ők együtt indulnak útra az univerzum-
ba. Ez egy olyan helyzet lett volna, ahol 
találhatott volna valami anyagot: ho-
gyan viszonyul G’Kar Lyta Alexander-
hez. 
K: Szeretnék valamit hallani a közös 
munkádról Michael York-al, amikor az 
egyik epizódban együtt játszottatok [„A 
Late Delivery From Avalon” 3. zzezon]. 
Én mindig szerettem a munkáit. 
AK: Ez volt a probléma: én is mindig 
szerettem. Ismertem az 1968-as ’Rómeó 
és Júlia’-ból és sok más filmből, és na-
gyon tisztelem őt. Nem akartam dolgoz-
ni; csak nézni akartam. Ott volt ő, az 
asztal túloldalán ült velem szemben. 
Egy jelenetet kellett volna megcsinál-
nom vele. Megpróbáltam a legjobban 
produkálni, de egy részem azt mondta „
Istenem, hiszen ez Michael York.” 
Ugyanez történt velem, amikor Dick 
Van Dyke-al dolgoztam a ’Diagnosis 
Murder’ -ben. Nagyon nehéz volt dol-
gozni, mert csak figyeltem a fickót; 
imádtam a munkáját. Nagyon nehéz, ha 
olyannal kell együtt dolgozni, akit cso-
dál az ember. És ő nagyszerű volt; töké-
letesen megfelelt az elvárásaimnak. 
Csodálatos volt. 
K: Biztos vagyok benne, hogy az itteni 
közönség ugyanezt mondaná rólad. Kö-
szönjük szépen. 
 

Fordította: Chris 
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került? 
AK: A Babylon 5 forgatása alatt kezd-
tem igazi kapcsolatba kerülni az érzése-
immel és ez G’Kar-on keresztül történt. 
Valahol a harmadik szezon környékén 
kezdődött a kötődésem a karakterem-
hez, ami miatt igazán élvezni kezdtem a 
jelenetek felvételeit – emlékszem egy 
ilyenre Mirával; amikor ők titokban 
összejátszottak a vorlonokkal, és kide-
rül, hogy a Narn-t elpusztító háború 
elkerülhető lett volna, G’Kar azt mond-
ta neki „Tudatában van annak, hogy 
most azonnal kitörhetném a nyakát?” 
Minden alkalommal, amikor felülemel-
kedett valamilyen gyengeségén és az 
arcát belsőleg változtatta meg – szóval 
imádtam az ilyen jeleneteket. Nem tu-
dom, jobban kijöttek-e ezek a filmben, 
mint a poénos jelenetek vagy mások, de 
nekem színészként ezeken kellett leg-
többet dolgoznom. Teljesen új aromája 
volt az egésznek, mert a múltamban 
mindig próbáltam megközelíteni ezt az 
érzést, de G’Kar-ral kezdtem el igazán 
érezni, amint a cipőjébe léptem. 
K: Szóval úgy érzed, G’Kar a „
legháromdimenziósabb” az általad ját-
szott karakterek közül? 
AK: Azt hiszem, ő volt a legteljesebb, de 
csak azért, mert öt teljes évem volt vele 
foglalkozni. Öt évig kaptam az anyago-
kat Joe-tól, ami így tett teljesebbé kívül-
ről és belülről egyaránt. Ezt a karaktert 
alakítva rugalmasabb lettem. 
K: Amikor befejezed a munkát, milyen 
apró dolgok tudják feldobni a napodat? 
AK: Egy csésze kávé, egy jó cigaretta. 
Élvezem a barátnőm társaságát; élve-
zem a főzést; élvezem a festést. A faze-
kasságot – akár most rögtön el tudnék 
menni agyagot „dobálni” és boldog len-
nék, mint disznó a sárban ülve. Nem 
élvezem a szexualitást. Élvezem vi-
szont, ha hallok róla valami újat. Tud-
nátok mesélni valamit? 
K: Sajnos, nem. 
AK: Pont úgy hangzottál, mint egy ba-
rátom. Van itt hely neked is [a hűtőtás-

ka felé int]. 
Várj egy kicsit, gyere vissza. Mivel fog-
lalkozol? 
K: Ülök; szeretek olvasni; szeretem a 
teát – koffein nélkül. Szeretek néha egy 
kis szünetet tartani, késő este sétálni, 
amikor senki nincs az utcán. 
AK: Hé mindenki, figyeljetek oda erre a 
fickóra, mert ha ma éjjel sétálni men-
tek… Na jó, csak viccelek. Nagyon kö-
szönöm a szokatlan kérdést. 
K: Sok évvel ezelőtt Stratford-ban jár-
tam, Ontario államban, és láttam a 
’Godot-ra várva’ című előadást. Emlék-
szem egy bizonyos fiatalemberre a sze-
repben. Gondolod, hogy valaha is visz-
szatérhetsz Stratford-ba, vagy egyálta-
lán a színházhoz? 
AK: Ahogy korábban is mondtam, ha 
valaki holnap megkér valamire, ami 
érdekel is engem, akkor megcsinálnám; 
de komolyan gondoltam, mennyire élve-
zem az életemben azokat a dolgokat, 
amikre korábban nem sok időt fordítot-
tam. A színház volt az élet. A színházon 
kívüli élet csak pihenés volt, szóval me-
hetnék ismét színházba játszani, de 
most más dolgokban találok élvezetet. 

Peter Brook megkért, hogy játsszak 
el egy szerepet a Hamlet-ben, amit ta-
valy Párizsban csinált. Komolyan lett 
volna kedvem hozzá, de ez egy három 
éves szerződést jelentett volna, ami köl-
tözéssel jár, és akkor mit csinálok a fi-
ammal, a barátnőmmel, az anyámmal 
és még sok minden mással? Nem mon-
dom, hogy sosem fogom többet csinálni, 
de az utóbbi időben mindig gond volt az 
időzítéssel. 
K: A „Dust To Dust” című epizódban [3. 
szezon], amikor neked és Peter-nek volt 
egy nagy verekedési jelenetetek, mikor 
megpróbáltál olvasni a gondolataiban, 
élvezted, hogy végre kiélheted az összes 
frusztrációdat Londo-n? 
AK: Azt hiszem, igen. Mindig az volt a 
benyomásom, hogy Londo G’Kar-ból 
csak a legjobbat kapja és szükség volt 
egy kis leszámolásra valamilyen módon. 
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néd a Jerry Doyle-tól kapott beceneved 
történetét. Úgy hívott, Pukedaddy 
(hányós-apuci). Hogy is volt ez? 
BB: Ki, Captain Freakdaddy (Őrült-
apuci kapitány)? Az ő neve meg 
Puffdaddy (Dagadt-apuci). Puffy Doyle 
(Dagadt Doyle). Ó, istenem. Ez akkor 
volt, amikor Cape Kennedy-nél voltunk 
(azt hiszem itt Bruce Cape Canaveral-
ra gondolt és a Kennedy Űrkutatási 
Központra; Nicky), hogy a NASA vendé-
geiként megnézzük az STS-84 indítását. 
Nagyon látványos volt. Azután elmen-
tünk egy Cocoa Beach nevű éjszakai 
klubba (Florida). 
K: Úgy hallottam, valami köze van az 
egésznek a repüléshez? 
BB: Igen, repültem, de a klubban. 
K: A történet, amit meséltél, hogy a 
Wolf 359-nél (con)… 
BB: De az nem ugyanaz a becenév volt, 
ott egy másikat adott nekem. Captain 
Pukedaddy (Hányós-apuci kapitány). 
K: Igen. 
BB: Szóval arra vagytok kíváncsiak? 
Azt hittem, másról van szó. Szóval eb-

ben a klubban néhány fiatal hölgy tán-
colt. Elég vad éjszaka volt és nem is 
akarok mélyebben belemenni, mert nős 
vagyok és ő is ott volt. Captain 
Pukedaddy akkor jött, amikor a Légierő 
meghívott minket egy repülésre a teszt-
pilótáikkal. Jerry, vagyis Mr. Garibaldi, 
valójában maga is pilóta, repülőgépeket 
is vezetett, mielőtt színész lett. Én re-
pültem már WWII gépeken, propelleres 
gépeken, de sugárhajtásún még nem. 
Előtte mindketten részt vettünk egy 
egynapos oktatáson, ahol azt kellett 
megtanulnunk, mit kell tennünk vész-
helyzet esetén kb. 1000 mérföld magas-
ságban. Ezalatt azon gondolkodtam, 
hogy biztos agybajom van, és egyáltalán 
mi a fenét keresek én ott? Azért jó volt, 
és másnap repültünk is. Nem tudom, 
tudjátok-e, milyen egy sugárhajtású 
gépen repülni. Van itt köztetek pilóta? 
Nincs. Azt mondom, mind hánytatok 
volna velem együtt. Amikor 6 g-vel 
mész egyenesen felfelé és a tested egyik 
feléből az összes vér átmegy a másik 
felébe, akkor bizony black-out van. Szó-
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val olyan g-ruhát kell viselni, ami 
olyan, mint egy cowboy nadrágszár, fel-
fúvódik a lábaidnál és visszapumpálja a 
vért a fejedbe. Egy pillanatra azért 
megtörténik a black-out. Azért nagyon 
izgalmas volt, és a hányás után még 
vezetnem kellett a gépet. Aztán gyorsan 
visszaadtam a vezérlést a pilótának és 
megint hánytam egyet. Mondjuk úgy, a 
fejem elég sokat volt a lábaim között, de 
tetszett az egész, és szeretném újra 
megcsinálni. Most hogy jobban tudok 
mindent pl. a zacskókról, többet vinnék 
magammal. Ez minden, elég unalmas 
sztori - Jerry nem hagyja, hogy elfelejt-
sem, felhozza minden találkozón milyen 
kis gyámoltalan valójában Sheridan 
kapitány. Végülis ez rendben is van, ő 
meg nem tud teniszezni. Én tudok. Min-
den alkalommal legyőzöm és élvezem a 
helyzetet. Na szóval, ébren van még 
valaki a közönségben? 
K: Tavaly Londonban említettél valami 
Hollywood-i jótékonysági lovas show-t. 
Az érdekelne, hogyan kerültél ebbe a 
dologba? 
BB: Az William Shatner lovas show-ja, 
és Kirk kapitány hívta meg Sheridan-t. 
Jópofa volt, mert volt ott egy csomó 
borg, klingon meg miegymás az aréná-
ban, és mi megpróbáltuk lerohanni 
őket. Ez minden. Szeretem a lovakat, és 
az épp akkor vásárolt legújabb lovamat 
vittem magammal. Izgalmas volt. Bill 
Shatner tökéletes lovas, imádja a lova-
kat és a gyerekeket, és egy csomó pénzt 
gyűjtött ezzel gyerekeknek. 
K: Melyik jelenetek és epizódok a ked-
venceid a Babylon 5-ben? 
BB: Hát, sok mindent szeretek a negye-
dik szezonban. 
K: Ma nagyon úgy nézel ki, mint John 
Sheridan. 
BB: Ma reggel úgy éreztem magam, 
mint a halott Sheridan. 
[A következő felszólaló szeretett volna 
egy közös képet Bruce-al.] 
BB: Nagyon izgatott vagy? Az ügynö-
köm száma ………….. Sajnálom. 

K: Szeretném tudni, JMS elmondta-e 
neked előre a történet végét, és azt, 
hogy Sheridan miért nem vitte magával 
szeretett feleségét az utolsó útjára? 
BB: Hé, kis hölgy, nem én írom a szto-
rit. Joe, kijönnél ide, légyszíves? Miért 
nem vitte magával Delenn-t az utolsó 
útra? 
K: Van erről valami véleményed? 
K: Azt hiszem… 
K: Ha szereted a feleséged, nehéz elhin-
ni, hogy nélküle mennél… 
BB: Szóval szerinted meg kellene ölnöm 
őt is? Egy öngyilkossági megállapodás? 
K: Szerintem egy ember szeretné maga 
mellett tudni a feleségét. 
BB: Egy ember szeretné, ha őt nézné a 
felesége? Ez igaz! 
K: Tudod, mire gondolok… 
BB: Az ember szereti nézni is a felesé-
gét! Hogy egy ember szeretné-e, ha a 
felesége látná meghalni? Nem hinném. 
Ami fontos még itt, hogy Delenn-nek 
folytatnia kellett valamit. Valakinek a 
Szövetség élére kellett állnia. Folytat-
nia kellett a munkát. Valakinek kellett. 
Tracy Scoggings nem akarta… Azt hi-
szem erről volt szó. 
K: Tegnap azt mondtad, nem adsz au-
togramokat… 
BB: Hé, várjunk csak, ki mondja hogy 
nem adok autogramokat? Ez nem igaz. 
Még sosem utasítottam vissza senkit ez 
ügyben! Soha! 
K: Csak érdekelne, aláírnád-e a képe-
met… 
BB: Beszélnem kell a szervezőkkel. Ők 
a főnökök, nem én. Ha így szervezték a 
dolgot, akkor ez van. Én sajnálom, mert 
szeretném. Hajtogatnál belőle repülőt 
és idedobnád? Szeretném aláírni, mert 
sosem utasítom az ilyen kérést vissza. 
Ezúttal is csak a szervezőkhöz kell iga-
zodnom. Leonard Nimoy sem írt alá 
semmit, vagy igen? 
Közönség: Nem. 
BB: - viccesen – Hát akkor szálljatok le 
rólam! – komolyabban – Így csinálták 
meg a találkozót, ha valakit meg akar-
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Nem lehet így hozzáállni, mert mit is 
jelent ez ekkor „Sztár vagy”? Mihez kez-
desz ezzel a helyzettel? És ő nem tudta, 
mit csináljon. Azt hiszem, talán valami 
pszichológiai problémája volt ezzel, nem 
volt rá felkészülve. Nem tudom. 

A nagy különbség az volt, hogy 
Bruce [Boxleitner] besétált, és neki ez 
semmi volt. Ő már játszott vezető szere-
peket sorozatokban és tévéfilmekben. 
Nagyon is jól érezte, mekkora a felelős-
sége. Ahogy ő megjelent, a feszültség 
eltűnt. Nem hinném, hogy beszéltem 
volna így erről eddig, és elég sok év telt 
el ahhoz, hogy elmondjam néhány sze-
mélyes gondolatomat erről. Az emberek 
pánikolnak, főleg ha kiemelt, vezető 
beosztásban vannak és millió dolláros 
üzleteket kötnek, vagy ilyesmit csinál-
nak. Ha valaki ilyen izgulós, ők elkezde-
nek aggódni. Nem gondolják, hogy „Nos, 
majd a második szezonban helyreállnak 
neki a dolgok”. O’Hare talán talált vala-
mi érdekeset, de sosem volt igazán esé-
lye. 
K: A szerepeid közül a Szökevényben 
[1993] alakított Egykarú Ember a ked-
vencem. Azt szeretném tudni, milyen 
volt ide-oda csapkodni Indiana Jones-t 
mindössze egy kézzel? 
AK: Harrison az egyik legjobb srác, aki-
vel valaha együtt dolgoztam. Nagyon 
is a földön jár. Pont olyan volt, 
m i n t  a m i t  B r u c e 
Boxleitner-el kapcsolat-
ban meséltem az 
előbb. Tudják, kicso-
dák és mit csinálnak, 
és nincsenek nagyra 
vele. Harrison ráadá-
sul még egy szinttel 
jobb is ennél, sikeres 
mozifilmekben játszik 
és sokkal nagyobb a 
rajongói tábora. En-
nek ellenére két láb-
bal jár a földön és egy-
általán nem okozott 
problémát dulakodni 

vele. 
Volt pár balesetünk is. A verekedés 

során, amikor rám talál a lakásukban 
és lerántja a műkaromat, lezuhantunk 
a földre. Egy alkalommal én teljes sú-
lyommal ráültem a fejére. Valószínűleg 
igen kemény feje van. Azonnal leáll-
tunk, de ő csak azt mondta „Semmi 
gond, jól vagyok”. A vonatos verekedési 
jelenetnél pedig a főpróbán ő ment egy 
kicsit túl messzire és orrbavágott, szó-
val a végére egálba kerültünk. 

Ő egy igazi gyöngyszem. Vannak, 
akik sokáig húzzák az élvonalban. Ez 
nem csak azon múlik, milyen filmeket 
csinálnak, hanem a viselkedésükön a 
többi emberrel szemben, és Harrison a 
legjobb ezen a téren. 
K: Néhány színésznek azok közül, aki-
ket eddig sikerült megkérdeznem, álta-
lában van valamilyen kedvenc jelenete 

egy kedvenc epizód-
ban, amiről úgy 
gondolják, a leg-
jobban sikerült 
alakítaniuk 
Van ilyen G’Kar 
esetében is? 

AK: Nincs. 
K: Akkor alapve-
tően minden je-

lenet ugyan-
úgy si-
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mindent elmondtam amit akartam. Ti 
jöttök. 
K: Beszéltünk Patricia Tallman-el. 
Mondott valamit az általatok játszott 
két karakter kapcsolatáról, amikor utol-
jára volt közös jelenetetek. Tudni sze-
retnénk szerinted mi történt. 
AK: Miért, szerinte mi történt? 
K: Szerinte határozottan lenyúltál a 
nagy kezeddel és megfogtad a hátsóját. 
AK: „Hátsóját”. Ezt mondta? 
Egy másik nézőtől: Témánál vagyunk. 
AK: Sose markoltam meg Pat Tallman 
seggét, de esküszöm, ő vagy ötpercen-
ként markolászta az enyémet. Így igaz. 
És nem csak ilyesmi történt; amikor 
csak felvettem a G’Kar mellmaszkot – 
azt a bizonyosat a hullámos izomzat-
tal – Peter Jurasik mindig odajött és 
elkezdte csinálni ezt [csipked] a mell-
bimbóimmal. És nem csak az egyikkel, 
egyszerre mindkettővel. Elég fájdalmas 
volt. Egyszer leragasztottam ragasztó-
szalaggal mielőtt még letámadott volna, 
de nem állította meg. [a hűtőtáskának] 
Látod hova jutottál emiatt, öreg haver? 

Szóval nem tudom, miről beszél 
Patricia. Az utolsó epizód, amiben 
együtt játszottunk – nem tudom elme-
séljem-e. Ez az egyik legfurcsább dolog 
egész életemben, ami velem történt; de 
a Babylon 5 öt éves időszaka alatt min-
denképpen. A rendező Janet Greek volt, 
egy gyönyörű nő hosszú fekete hajjal – 
egyszerűen gyönyörű, kívül-belül. Pat-
nek és nekem volt egy közös jelenetünk 
a szállásomon. Lassan közelebb kellett 
jönnie hozzám. Semmi érzelmi marha-
ság, egyszerűen csak azt akarta a ren-
dező, hogy jöjjön közelebb hozzám. Hát, 
Pat nagyon közel jött. A rendező azt 
mondta neki „Nem, nem olyan közel. 
Csak idáig.” Közben Janet, mialatt hoz-
zá beszélt, közvetlenül mellettem állt. 
Csak arra emlékszem, hogy felnézett 
rám, én lenéztem rá és elkezdtünk csó-
kolózni – a kb. 200 fős stáb kellős köze-
pén. Én teljes maszkban voltam, mint 
G’Kar. Amikor Andreas voltam, még 

köszönésre sem méltatott. Azt sem tud-
ta ki a fene vagyok. 

Ez kb. egy percig tartott, vagy kettő-
ig, vagy háromig. A többiek csak annyit 
bírtak kinyögni: „Hűha”. Sosem hallot-
tatok még akkora csendet. Pat Tallman 
szerintem féltékeny volt. Nagyon furcsa 
egy dolog volt. Megkérek mindenkit, ha 
találkoznátok Janet Greek-el, ne említ-
sétek neki ezt, biztosan szégyelli. Én 
büszke vagyok rá, mert ő gyönyörű. 
K: Kíváncsi vagyok, milyen más filmben 
láthatunk még téged az Őrszemeken 
kívül. Miben szerepeltél mostanában? 
AK: Már nem dolgozom színészként. Jó 
ideje senki sem hívott és én sem keres-
tem szerepeket. Mostanában kerámiá-
kat, edényeket készítek, festegetek, és 
ezt sokkal jobban szeretem, mint a szí-
nészetet valaha is szerettem. Színész-
kedni jó, és ha esetleg elhívnának vala-
hova szerepelni, akkor elmennék, de 
mostanra már túl sokat játszottam. 
Elég volt belőle, más dolgok is érdekel-
nek. Amikor Joe-ba botlottam, és vala-
mi csak úgy az ölembe hullott, igent 
mondtam. Persze ez csak egy állástalan 
színész szövege, aki panaszkodik a 
munkanélküliségére, ennyi. 
K: A B5 első szezonjában a sorozat han-
gulata vagy a színészek munkakapcso-
lata volt hatással valamire? 
AK: Azt hiszem, az első szezonban sok 
minden miatt kissé túlfeszítettek voltak 
a dolgok: ez az első szezon, mindenki 
ideges amiatt hogy „Milyen lesz ez az 
egész? Mi az én karakterem? Jól alakí-
tom a szerepemet?”. Mindenki megszál-
lottan nézte a napi felvételeket, hogy 
lássák hogyan dolgoztak. Szóval elég 
sok feszültség volt a levegőben az első 
évben. Ekkor kezdtük megismerni és 
megkedvelni egymást, ami jó volt. Sze-
rintem az egész stábban a legjobban 
Michael O’Hare cidrizett, mivel először 
játszhatott ilyen vezető szerepet. Kár, 
hogy így állította be magának a dolgot, 
mert ebben a sorozatban nincs sztár, 
csak van, akinek több a mondanivalója. 

29 

2002.                                                                       Valen feljegyzései #5 

tok verni, csak tegyétek. 
K: A Babylon 5-ben John Sheridan sok 
akciójelenetben vett részt. Te élvezted 
ezeket? 
BB: Akciójelenetek? Ja. Élveztem mind-
et, beszélni, járkálni, akciózni, az egé-
szet. 
K:  Volt hatással az életedre a Babylon 
5 filozófiája? 
BB: Segített új házat 
venni. 
*nagy nevetés és 
taps* 
BB: Furcsa módon 
segített nekem, 
mint színésznek, 
hogy csodálatos 
dolgokat csinál-
hassak. Néha cso-
dás szövege-
ink vol-

tak, ami sokszor elgondolkoztatott min-
denkit. Mint pl. “Hát igen, ebben igaza 
van”. Azért nem volt szellemi megvilá-
gosodásom, vagy ilyesmi. 
[Megkérdezték Bruce-tól, hogy ő vagy a 
stáb más tagjai olvasták-e a Gyűrűk 
Urát, mert sok vele a párhuzam a 
Babylon 5-ben.] 
BB: A többiekről nem tudok semmit, de 

Joe egyszer leült velem a második 
szezon után és megkérdezte, olvas-
tam-e. Én azt mondtam “Igen, a 
Hobbitot, még amikor… *Bruce úgy 
tett, mintha füvet szívna* …még 

elég utazgatós emberek voltunk, a 
Hobbit, kis srácok…” Úgy hangozhat-
tam, mint Jason Carter. Mindegy -  
azt akarta, olvassam el a Gyűrűk 

Urát, hogy kicsit érezzem, mit szeretne 
ő csinálni. Szerette volna megcsinálni 

ezt a nagyon hasonló történetet, és 
látni akarta, megértem-e, mit 

akar, ha elolvasom a Gyűrűk 
Urát. 
K: Szóval elolvastad? 

BB: Igen. Az egészet, az 
egészet… Alig várom a 

filmet, amit csinál-
nak róla. Biztos 
izgalmas lesz. 
[Nem tudom, mi 
volt a következő 
kérdés, nyilvánva-

lóan valami Mira-val 
kapcsolatos. Szeretném, ha 

ezek az emberek kicsit közelebb 
állnának a mikrofonhoz, amikor 
beszélnek… Nicky] 
BB: Mirával közeli barátok 
vagyunk. Tudom, neki szüle-
tett a legszebb kisfia. Amikor 
hazajöttek a kórházból, a fele-
ségemmel azonnal összecso-
magoltuk a bébiruhákat és 
elmentünk hozzájuk, mert 
ők annyira eufórikusak vol-
tak, hogy valakinek gondol-
ni kellett a gyakorlatias 
dolgokra is helyettük. A 
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férje, Goran, ő csak…nem tudta levenni 
a szemét a bébiről. “Goran, valamikor 
enned is kéne…” Mira, az arckifejezése, 
ő egy egészen más Mira Furlan. Egysze-
rűen imádnivaló. Mindig jól tudtunk 
együtt dolgozni, nem voltak gondjaink, 
csak… ez is olyan szerencsés dolog… jó 
kapcsolatunk volt és Mira Ju-
goszláviából jött, mindazzal a háta mö-
gött ami ott történt. Tudom sok vegyes 
érzés volt benne. Megpróbáltam nagyon 
megértő lenni vele szemben, mert én 
nem onnan jöttem és nem tudhattam 
milyen érzés lehetett ott élni. Nem mer-
tem feltételezni miken mehetett keresz-
tül. Nagyszerű színésznő és remélem 
sok munkát fog kapni még. Jelenleg az 
anyaság az egyetlen amire gondolni tud. 
K: És milyen volt Tracy Scoggings-al 
dolgozni? 
BB: Sokat szkandereztünk… Már sok 
éve ismertük egymást. Hasonló köröket 
futottunk Hollywoodban. Más volt mint 
Mirával, inkább katonai volt a kapcsola-
tunk. Ő volt a Kapitány. Nehéz dolga 
volt amikor be kellett tölteni azt a pozí-
ciót. Én vagyok az egyetlen aki igazán 
megértheti ezt. Én is azért jöttem, hogy 
valaki más cipőjét felvegyem és ő vala-
hogy rám támaszkodott amikor be kel-
lett mutatni mindenkinek. Egyszerűen 
nehéz csak úgy belépni és leváltani 
Claudia Christian-t. Kemény meló. Sok 
vita volt meg minden. Nehéz volt neki, 
de azt hiszem jól oldotta meg a felada-
tot. 
[A következő kérdező arra volt kíváncsi 
meddig dolgoztak napközben és jutott-e 
ideje a hobbijaira.] 
BB: Az volt a csodálatos Mr. 
Straczynski-ben, hogy tudták a lénye-
get… a televízió csodálatos, de néha a 

legnagyobb ellenség az idő. Sosincs elég 
idő, úgyhogy többnyire sokáig kell dol-
gozni. Épp most beszéltem a feleségem-
mel, mielőtt idejöttem. Ő ébresztett fel, 
amikor felhívott egy forgatási helyszín-
ről Austinból, ahol akkor éppen hajnali 
négy óra volt. Azt mondtam “Drágám, 
mit csinálsz, miért hívsz ilyenkor?” Azt 
mondta “Most jöttem a munkából, 19 
órát dolgoztunk.” Annyira fáradt volt, 
hogy szinte sírt. Ez is egy nagy ellenség 
a tévénél, mindenki nagyon elfárad. A 
mi beosztásunk napi 12 óráról szólt nor-
mális esetben. Néha péntek este azon-
ban megnyúlt a munkaidő, mert más-
nap nem kellett dolgozni, de valójában 
az már szombat hajnal volt és mégis 
dolgoztunk. Gyakran megtörtént ilyes-
mi és heti egy nap nem igazán elég a 
családnak. Azért ennél a sorozatnál 
szerencsére ha jól emlékszem csak két-
szer maradtunk benn este hét után a 
négy év alatt. Először az idegenek kez-
denek, Mira, Peter, Andreas akiknek 
reggel 4:15-kor kellett kezdeni. Az elég 
hosszú nap. 
[Kérdés Sheridan és Delenn kapcsolatá-
ról…] 
BB: Sosem volt szex köztünk. Ne kér-
dezzétek hogy megy ez a minbariknál. 
Nem tudom. Igen, mindketten vártunk 
egy kicsivel több izgalmat a házassá-
gunkban, de a Babylon 5 nem csak a 
kettőnk románcáról szólt. Többet sze-
rettünk volna néha, mert úgy éreztük a 
kapcsolatunk kissé serdülőszerű… de 
mindketten megkaptuk a heti csekkje-
inket és JMS úgysem fogadott volna el 
javaslatokat. Ahogy ő szerette volna, 
úgy kapta meg. 
 

Fordította: Chris 

JMS mondja: 
 
„Célom: felrobbantani a mélynyomótokat” 
- Re: Wow! A Crusade zenéje, 2001 február 21. 
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Andreas Katsulas—G’Kar panel 
 
[Andreas megjelenik a színpadon kezé-
ben egy hűtőtáskával. Lerakja a háttér-
ben, felnyitja a tetejét és azt mondja „
maradj ott és fogd be a szád”, majd le-
csukja a tetőt.] 

Elhoztam magammal Londo-t. Ami-
kor levágtam a fejét, nem számítottam 
rá, hogy tovább fog beszélni megállás 
nélkül. 

Nagyon örültem, amikor az előbb 
autogramot osztogattam. Mindenki 
olyan…normális volt. Már egész elszok-
tam tőle. 

Nem szoktam előre készülni, legfel-
jebb csak az ilyen apró hülyeségekkel 
(hűtőtáska). Épp most fejeztük be az 
’Őrszemeket’ (Babylon 5: Az Őrszemek 
Legendája). Hallottatok róla? Meséljek 
el pár dolgot ezzel kapcsolatban? 

Elég érdekes, ahogyan belecsöppen-
tem. Los Angeles-ben élek. Együtt va-
csoráztam csütörtök este a fiammal, 
ami már szokássá vált nálunk. Egy 
bokszban ültem, szemben a fiammal 
amikor azt mondja: „Apu, a mögötted 
lévő bokszban ülő pár téged bámul, sug-
dolóznak és állandóan ide nézegetnek”. 
Megfordultam és lám csak, mögöttem 
ült Joe Straczynski és a felesége, 
Kathryn. Valójában nem nagyon akar-
tam felállni és köszönni nekik, mégis 
megtettem. Ezután az történt, hogy Joe 
odajött hozzánk, és azt mondta „Az uni-
verzum beszél hozzám” vagy valami 
hasonlóan titokzatosat „és válaszolnom 
kell” ,vagy „az univerzumban bízni 
kell” – valami ilyen ezoterikus kijelen-
tést tett. Azt mondta, épp’ aznap kapott 
zöld lámpát az ’Őrszemek’. Fogalmam 
sem volt róla, miről van szó. Azt mond-
ta, ez egy kétórás tévéfilm a Sci Fi 
Channel szárnyai alatt, amit nemrég 
írt, a Babylon 5 világában játszódik és 

az eredeti karakterek közül senkit sem 
akart benne szerepeltetni, de az a tény, 
hogy velem találkozott… – éppenséggel 
belefuthatott volna ebbe az izébe is (a 
hűtőtáska), és akkor ő szerepelne a 
filmben. Így történt. Megkérdezte „
Akarsz szerepelni benne?” , és én azt 
mondtam „Persze, miért ne? De előbb 
hadd egyem meg a desszertet, úgyhogy 
most hagyj békén”. Azt hiszem, ő visz-
szament a számítógépéhez, kitörölt va-
lami korábbi szerencsétlen karaktert és 
engem tett be helyette. Meg kell mond-
jam, hogy nagyon jól megcsinálta, pedig 
elsőre látatlanban mentem bele az 
egészbe.  Amikor megkaptam a forgató-
könyvet, azt mondtam „Hála az égnek 
hogy beleegyeztem. Ez eddig a legjobb 
G’Kar, amit játszottam.” 

Azt hiszem, a film jól sikerült. Re-
mekül megoldotta az újdonságok és a 
Babylon 5 hivatkozások összekapcsolá-
sát. A korábbi sorozat rajongói élvezni 
fogják, amikor felismerik ezeket a hi-
vatkozásokat és igazán otthon érezhetik 
majd magukat, ideértve azt is, amikor 
meglátják G’Kar-t. Az új gárda átlag-
életkora 25 év. A miénk 35 év volt. Pe-
ter Jurasik jól felhúzta az átlagot, mert 
ő olyan 90 éves körül van. Találkozta-
tok vele? Azt kell mondjam ő a legjobb. 
Ugyan keresztbe raktam közben az uj-
jaim, de kimondtam. 

[Közelebb húzza a hűtőtáskát] Hadd 
hozzam kicsit közelebb, mert általában 
szeret mindenhez hozzáfűzni valamit. 
Később árverést rendezek, ezért is vág-
tam le – nem csak a fejét. Hat más tar-
tozéka is megvan. Szóval, hölgyek, ha 
érdekel valakit, keressenek meg ké-
sőbb. 
K: Mi a szobaszámod? 
AK: Mi a tiéd? 
K: Később megmondom. 
AK: Oké. Na most rajtatok a sor, én 
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