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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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„Keresztbe-nevezés”  
 
„J. S.”/ „C. S.” 
Mind John Sheridan, mind Jeffrey Sinc-
lair monogramja J. S., ami megegyezik 
J. Michael Straczynski monogramjával. 
Ez a legtöbb rajongó számára nyilván-
való. Ami kevésbé nyilvánvaló, az az, 
hogy Sinclairnek két különböző barát-
nője volt, Carolyne Sykes és Catherine 
Sakai; mindkettejük monogramja C. S. 
JMS valamikor elmondta, hogy az első 
epizód, amelyben Sinclair és Sakai újra 
találkoznak, személyes élmény alapján 
készült... Nem akarok belemászni JMS 
magánéletébe, de ez jelenthet valamit. 
 
Stábtagok mint karakterek 
A késői Turhan császár és Malachi mi-
niszterelnök (mindketten centaurik) az 
őket játszó színészekről kapták a nevü-
ket (mindkét nevet csak a megjelenésük 
előtti epizód forgatásakor találták ki).  

John C. Flinn III. fényképezésvezető 
kétszer jelent meg (és párszor rende-
zett); egyszer mint Mr. Flinn.  

Az Áldozatok (Acts of Sacrifice) c. 
epizód listáján szerepel egy Franke ne-
vű karakter, aki valószínűleg 
Christopher Franke zeneszerzőtől kap-
ta a nevét.  

Ehhez hasonlóan az Egy fanatikus 
őrült (Convictions) c. epizódban Lennier 
azt mondta, hogy Netter szindrómája 
van; ez Douglas Netter producer nevé-
ből származik. Egyébként az az ember, 
akihez beszélt, John Flinn volt. 

 (Ha már itt tartunk, a harmadik 
szezon A parazita (Exogenesis) c. epizód-
jában van egy jelenet, amelyben Marcus 
orvosi műszerként tünteti fel a den’bok-
ját, és ’Copeland J5000-es modell’ -nek 
nevezi. John Copeland a sorozat egyik 
producere. – a korrektor)  

Az Ahonnan nincs visszaút (The 
Point of No Return) c. epizód egyik Éjje-
liőre a főnök felolvasásáról James 
Johnston névre hallgat; az adott epizó-
dot Jim Johnston rendezte. 

 
Fordította: Niko 

Fordította és feliratozta: Tamás László (Lennier) 
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4      Interjú Peter Jurasik-kel 
15    Crusade — Amit már sosem látha-

tunk 
18    Interjú Stephen Furst-tel 
29    Power Kapitány és a Jövő Katonái 
35    Könyvismertető — Pszi I. 

Sziasztok! 
 
Magazinunk immáron egy éves, köszönhetően a stáb kitartásának. A következő 

szám a tervek szerint nyár elején jelenik meg, de csúszás elképzelhető a vizsgaidő-
szak miatt. Megértéseteket köszönjük! 

A Babylon 5 DVD-k megjelenésének köszönhetően friss interjúk is készültek a 
sorozat színészei közül néhánnyal, melyekből már ebben a számban is olvashattok 
cikkeket. 

10 évvel ezelőtt, 1993. február 22-én került először bemutatásra az Egyesült Álla-
mokban a Babylon 5 sorozat bevezetőfilmje, a The Gathering – A gyülekező. Arról 
már korábban értesülhettünk, hogy a tervek szerint ez év áprilisában megjelenik egy 
gyűjtemény könyv formájában a rajongók által beküldött kedvenc idézetekből és a 
Babylon 5-höz fűződő személyes élményekből. Úgy tűnik azonban, ez lesz az egyetlen 
jele annak, hogy valami történt 10 évvel ezelőtt, amely többek között ezen magazint 
is életre hívta.  

 
Jó olvasgatást kívánok a közreműködők nevében: 

Barna Andrea (Delenn) 
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Ebben a cikkben, az első szezonnak 
DVD-n történt kiadásának alkalmából, 
2002. őszén készült interjú összefoglaló-
ját olvashatjátok. Forrás: ign.com 
 
IGNFF: Szóval, lássuk csak, Pennsylva-
niából való, igaz? 
JURASIK: 1950-ben születtem – 1950. 
április 25-én. Queens-ben vagy Jamai-
cában, vagy a mostani nevén Q 
Gardens-ben laktunk, amíg – a régi vicc 
szerint, „amíg apu munkát nem kapott”. 
Aztán Long Island-re költöztünk, egy 
Valley Streem nevű városba, ami Long 
Island déli partján van – ahogy ezt a 
Time Machine nevű cégnél - ami rólam 
készült képeket árusít – levő, hivatalos-
nak nevezett honlapomon elmondtam. A 
gyerekkorom egészen… ahogy így visz-
szatekintek, az ’50-es években New 
York-ban, felső-középosztálybeliként… 
teljesen idillikus és csodálatos volt – 
minden tekintetben. Nincsenek rossz 
emlékeim a gyerekkoromból. Semmiféle 
erőszakos barát vagy szülő vagy ilyes-
mi. Nagyon-nagyon könnyű és szép volt.  
(…) 
IGNFF: Hát, most nem pap, szóval mi-
ért döntött így? 
JURASIK: Hogy miért mentem el? 
Azért, mert úgy döntöttem, hogy nem 
nekem való, és jobban megértettem, 
hogy mit követel meg a papjaitól és 
diakonusaitól a katolikus egyház. Nem 
akartam – anélkül, hogy túl filozofikus-
sá válnánk a témában –, nem akartam 
úgy rendszerezni a szellemiségemet, 
ahogy az egyház akarta, hogy rendsze-
rezzem. Ez körülbelül a legdiplomatiku-
sabb megfogalmazása a dolognak – tud-
ja? Egyszerűen nem akartam az ő sza-
bályaik szerint játszani, és azok szerint 
a szabályok szerint, amelyek a papjaik-
ra, szerzeteseikre és tiszteleteseikre 
vonatkoztak. Kicsit túlságosan hasonlí-

tott a katonaságra vagy a politikai pá-
lyára, vagy arra, hogy az ő nézőpontju-
kat árulom. Az én nézetem a vallásos 
szellemiségről sokkal szabadabb és szé-
lesebb ennél. Úgy érzem, hogy ezt min-
denkinek magának kell megkeresnie, 
személyesen. Hadd legyen az övék, tud-
ja – személyes kapcsolat a lelkükkel, az 
Istenükkel vagy az egyházukkal. 
(…) 
IGNFF: A korábbi munkáiról és az 
ikonná vált filmjeiről szólva, van vala-
mi, ami a megjelenése óta csak még 
ikonszerűbbé vált – a Tron (Crom-ot 
alakította — a szerk.). 
JURASIK: Ó, igen. Azért érdekes, mert 
ez volt az első sci-fi élményem. Most 
már, azt hiszem, a sci-fi közösség része 
vagyok. 
IGNFF: Épülésére vagy romlására… 
JURASIK: Épülésemre vagy romlásom-
ra – ó, épülésemre. A sci-fi közösség jó 
közösség, jó emberek. 
IGNFF: És tovább ragaszkodnak a tag-
jaikhoz, mint bármely más közösség.  
JURASIK: De mennyire, hogy igaz! És 
részletesebben, ahogy a Saturday Night 
Live-ban mondták: „A baseball nagyon-
nagyon jó volt hozzám.” A sci-fi nagyon-
nagyon jó volt hozzám. Nem panaszkod-
hatok. Jött a Tron – megintcsak egy 
barátom barátja ismerte a rendezők 
egyikét, Donald Kushner-t. Láttak egy 
darabban, amielyben Los Angeles-ben 
szerepeltem. A darab címe The Support 
of My Mad Mother (Őrült anyám támo-
gatása) volt – egy nagyon furcsa angol 
darab - egy másik színész, Dan Shor is 
szerepelt benne, aki végül szintén a 
Tron-ban kötött ki; jó színész. A produ-
cer mindkettőnket ebben a darabban 
látott meg, és felkértek minket, hogy 
menjünk el meghallgatásra a Tron-hoz. 
Ahogy így visszatekintek, az a csodála-
tos a Tron-ban – mindig azt mondom, 

Interjú Peter Jurasik-kel (2002) 
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Emberek II. 
 
Morden 
Azt hiszem, JMS tagadta, hogy 
ú j ra mes é lné  a  Gy ű rű k  U rá t ; 
mindenesetre a „moradan” szó elfül/
quenyául sötét embert jelent (ahogy 
Mordor sötét helyet) (A Tolkien által 
közzétett szótár alapján még egy 
párhuzam vonható:  a  ’mordel ’ 
szóösszetétel elfül ’sötét iszonyat’-ot 
jelent – a korrektor).  Szintén 
Mordennek hívnak egy teljesen 
érdektelen metróállomást a londoni 
Északi Vonal déli végénél. A körülötte 
levő területet „csodálatosképpen” 
szintén Mordennek hívják; valószínűleg 
ez az ismert Univerzum legunalmasabb 
helye. Nem valami lényeges, de hé, 
végülis ott van... Ha már Mordennél 
tartunk, az árnyak anyabolygója 
Z’ha’dum nagyon hasonlít Kha’zad’dum-
ra, a törpök egykori erősségére (más 
néven Mória).  
 
 
Centaurik  

 
Cartagia császár 
Először is még Londo és Vir előtt le-
írom, hogy a centauri neveknek olasz 
vagy latin hangzásuk van. A 
Centaurum (és centauri), Cartagia és 
Londo Mollari szavak jó példák erre. A 
Londo és Vir által énekelt centauri ope-
ra is kifejezetten olasznak hangzik; az 
egyik dal pár ütemre majdnem teljesen 
megegyezik a La Donna e Mobile (Az 
asszony ingatag) c. tétellel, amely Verdi 
Rigolettójából való. A centauri pénznem 
a dukát – a helyesírásában megint csak 
nem vagyok biztos, de valószínűleg 
ugyanúgy kell írni, mint az olasz duká-
tot. Ebből nagyon sok mindenre lehet 
következtetni. A Babylon 5 történelmé-
nek „előzményei” iránt érdeklődőknek 

kifejezetten ajánlott összehasonlítani a 
Centauri „Köztársaságot” - császárával, 
és a hanyatlás során fokozatosan elve-
sző kiterjedt kolóniáival - a Római „
Köztársasággal” és a római császárok-
kal. Ez jelenthet valamit. Cartagia ne-
kem mindig Caravaggio olasz festőt 
juttatja eszembe; ő volt az egyik legna-
gyobb hatású festőművész a reneszánsz 
és az impresszionizmus között. A negye-
dik szezon fényében, határozott fel-
hangok utalnak Caligulára is… 
 
Londo Mollari 
A Londo és a Mollari nevekből nem so-
kat lehet kihozni. Az olasszal kapcsola-
tos gondolatmenetet folytatva, Londo 
párbajneve (a Kések (Knives) c. epizód-
ban) „pazzo liati” (helyesírás a Lurker’s 
Guide nyomán), azaz „őrült liati”). A 
pazzo szó olaszul őrültet jelent. 
 
Vir Cotto 
A Cotto a Mollarihoz hasonlóan rejté-
lyes. A Vir latinul férfit jelent 
(ellentétben a homo, azaz emberi lény 
szóval, a homo sapiens alapjával). A 
férfinál viszont többet mond, magában 
hordozza  ugyan is  a  j idd is  „
mensch” (igazi férfi, gerinces ember) szó 
konnotációit is. (Innen ered az angol 
virility, azaz férfiasság szó is.)  
 
 
 
Egyéb idegenek és dolgok 
 
Gaim-ok 
Ismered azokat a fura kinézetű földön-
kívülieket a gázmaszk-szerű arc-izével 
és az előttük levő nagy csőhurokkal? 
Akiknek azok a kis világító gömbjeik 
vannak, amik fordítanak nekik? Gaim-
oknak hívják őket, és ez a Neil Gaiman 
DC képregényében levő Homokember 
(Sandman) maszkjára utal.  

„Nevek megnevezése” II. 
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első igazi szerelmei voltunk.” A 
családjaik most jó viszonyban vannak, 
bár Cartwright nagyrészt feladta a 
színészetet a családja és az üzlete 
kedvéért. 

Burns volt a producere a The 
Fantasy Worlds of Irwin Allen-nek, 
amelyről Mumy elmondta, hogy előre 
tudta, hogy “egy kiváló, magas 
színvonalú produkció lesz”. Abban a 
Space Cases epizódban, amelyben 
megjelent, Mark Hamill  (Luke 
Skywalker, Star Wars) is szerepelt, akit 
Mumy közeli barátjának tart, “úgyhogy 
azt a kis liverpudli idegenes dolgot 
együtt megcsinálni csupa öröm volt – 
már nagyon régóta szerettünk volna 
együtt dolgozni.” Az egyik kedvenc 
közelmúltbeli munkája: az A&E 
Biography c. műsorának több részét is ő 
csinálta, és a Sci-Fi Channel Inside 
Space c. sorozatából 13 epizódnak volt a 
házigazdája.  

Az 1970-ben alakult Barnes and 
Barnes nyolc albumot adott ki a Rhino-
nál és  a CBS-nél,  amelyeken 
vendégszerepeltek többek között Weird 
Al Yankovic, a Devo, Rosemary 
Clooney, Miguel Ferrer és még sokan 
mások. “Bill Paxton szerepelt az első 
négy videoklippünkben és velünk együtt 
rendezte a FishHeads-et; Miguel Ferrer 
is szerepel a videókban, és Teri Hatcher 
is – egyiküknek sem volt karrierje, 
úgyhogy az a trükk, hogy együtt kell 
dolgozni a Barnes and Barnes-szal, és 
akkor isten leszel, míg mi a külvárosi 
sötétségben hervadozunk” nevetett 
Mumy. “Teri Hatcher abban a 
táncstúdióban dolgozott, ahol a 
feleségem tornaórákat tartott, és a 
Party in My Pant-videót csináltuk 
együtt. Az egyik első felvétel volt, amit 
valaha csinált, és biztos vagyok benne, 
hogy ha tudná, hogy én itt ülök és 
mesélek erről, azonnal felhívná az 
ügyvédjét, és azt mondaná: “Tűntessék 
el a piacról!””  

Mumy többnyire népzenei hatásokat 

sorol fel: “a Kingston Trio és a korai 
Bob Dylan, a Lovin' Spoonful és a 
Byrds, Buffalo Springfield, Crosby, a 
Stills and Nash, James Taylor, 
ilyesmik. Nagyon szeretem az olyan 
együtteseket, mint pl. Tom Petty és a 
Heartbreakers, vagy a Pretenders - a 
gitár-központú rock-and-rollt, aminek 
van valami mondanivalója. Nem azt 
mondom, hogy nem értékelek egy jó 
funkegyüttest, vagy egy jó funk 
dalszöveget, de én nem nagyon írok 
ilyeneket a Barnes and Barnes keretein 
belül – leginkább a DC képregények és 
a Three Stooges hatottak ránk, és 
persze az olyanok, mint a Rutles és a 
Spinal Tap.” Mumy az America nevű 
együttessel is előad, és dalokat is ír 
nekik, köztük az együttes nagylemezén, 
az Hourglass-en levő több számot is.  

Mumy egy bizonyos határig értékeli 
a  rajongóit .  “Egy producernek 
dolgozom. Hagyom, hogy a rendező 
rendezzen, de nem a rajongóknak 
dolgozom – azért dolgozom, hogy 
eltartsam a családomat, és szerencsére 
olyan területeken dolgozom, amelyeket 
én választok. Tudom, hogy mennyire 
szerencsés vagyok, hogy megtehetem, 
de nem tartozom többel magamnak 
azért, mert színész vagyok, mint az a 
fickó, aki mondjuk taxisofőr. Soha senki 
nem mondja, hogy “A mindenségit, ez 
volt életem legjobb taxiútja! Kaphatok 
egy autogramot? Visszaírna nekem, 
mert tényleg imádtam ezt a taxiutat és 
a legjobb barátja akarok lenni?” 
Boldogan beszélek a rajongókkal és 
kezet rázok velük, meg minden, de 
szerintem ennél tovább nem kell 
elmenni ezen a téren.” 

Mumy a találkozók kedvelt vendége, 
mivel sok meghatározó sorozatban 
szerepelt és szimpatizál a science fiction 
rajongók ötleteivel és ideáljaival. 
Semmi kétség: úgy tűnik, Mumy így 
vagy úgy, de űrbeli esetekre (Space 
Cases) hívatott.  

Fordította: Chris és Niko 
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hogy hat hetet, vagy amennyi ideig dol-
goztunk rajta, fehér harisnyában eltöl-
teni egy olyan tapasztalat, amin min-
denkinek át kellene esnie. Ha még nem 
volt hosszabb ideig fehér harisnyában, 
próbálja ki. 
IGNFF: Ez volt az első alkalom, amikor 
együtt dolgozott Bruce Boxleitner-rel? 
JURASIK: Azt hiszem, ez volt az első, 
aztán később szerepeltem a sorozatá-
ban, a Scarecrow and Mrs. King-ben 
IGNFF: Kicsi a világ. 
JURASIK: Bruce nagyszerű ember. Na-
gyon elegáns. Politikailag nagyon kü-
lönbözőek vagyunk, de nagyjából egyko-
rúak, egyszerre másztuk meg a 
hollywood-i szamárlétrát, útjaink több-
ször keresztezték egymást – név szerint 
ezekben a projektekben, de amúgy is 
folyamatosan egymásba botlottunk. 
Úgyhogy nem beszélünk politikáról, de 
jó barátok lettünk. Egy díszletben lenni 
olyan, mint egy koktélpartin lenni – 
amikor azt mondják, hogy politikáról és 
vallásról nem szabad beszélni, az a dísz-
letre duplán érvényes, mert ott folyama-
tosan ezekkel az emberekkel kell len-
ned. Egy sorozat forgatásakor több időt 
töltesz a díszletben a többiekkel, mint a 
családoddal. Reggel felkelsz, és velük 
töltöd az egész napot. A családodat csak 
két vagy három órára látod esténként. 
Úgyhogy jobb, ha távol tartjuk magun-
kat a politikától és a vallástól. 
IGNFF: Mielőtt leszállunk a Tron-ról, 
csak még egy kérdés. Mit gondol, mi 
volt a legnehezebb aspektusa a forga-
tásnak? 
JURASIK: Személyes nézőpontból nem 
mondanám, hogy bármi is nehéz lett 
volna. A munka természete érdekes és 
végeredményben egyedülálló a karrie-
remben, mert mindent mi képzeltünk 
el. Teljesen fehér díszletek közt dolgoz-
tunk, amikről mindig le kellett söpörni 
a legkisebb piszkot is. Jóval fölötte állt 
az általában értett kék háttér előtti fil-
mezésnek – jóval fölötte állt, mert szin-
teken dolgoztunk és mindenki teljesen 

fehérben volt… a díszlet is teljesen fe-
hér volt. Rengeteg dolgot kellett oda-
képzelni. 
IGNFF: Szóval valamennyire olyan 
volt, mint a némajáték? 
JURASIK: A gyűrűcsata, amit Jeff és 
én vívunk a kis részemben… 
IGNFF: Nem is volt kicsi… A film 
szempontjából kulcsfontosságú volt. 
JURASIK: Igen, az volt. A stáb csak 
néhány színészből állt, így én mindig 
büszke vagyok, hogy elmondhatom, 
hogy a Tron-ban szerepeltem, mert az 
egészben csak valami hat színész ját-
szott. Így könnyű emlékezni, hogy ki 
voltam benne. Azt akarom mondani, 
hogy semmi nem volt ott, nem gyűrű-
kön álltunk - semmin sem álltunk. Ter-
mészetesen labdák se voltak, minden 
képzeletbeli volt. Olyan volt, mint úgy 
játszani, ahogy a gyerekek. Tudja - ak-
kor most meglőlek egy nyíllal, és te 
megsebesülsz. Nem mintha ez nehéz 
lett volna, de ez mindenképpen egyedi 
volt benne. A nehézségeket tekintve, 
azt hiszem, a legtöbb gond a rendezőre, 
Steve Lisberger-re hárult, mert az egész 
az ő fejében volt meg. Ő volt az egész 
projekt agytrösztje, egy hatalmas mun-
kakönyvvel járkált, és képeket mutatott 
belőle… A rendező munkája, mint tud-
ja, az, hogy elmagyarázza és megbeszél-
je a színésszel a jelenetet; segítse a szí-
nészt, hogy megértse, milyen jelentést 
akar közvetíteni a forgatókönyvvel; 
hogy megvilágítsa a forgatókönyvet a 
színész számára; hogy mindenki „
ugyanott tartson”, és megértse, mire 
készülünk. Steve-nek lényegében ki 
kellett találnia az egészet. A díszlete-
ken semmi nem volt. El kellett monda-
nia, mit kell odaképzelnünk. Egy kicsit 
nehezebb volt – szokatlan rendezői kihí-
vás lehetett. Azt hiszem, a Tron-ban az 
övé volt a legnehezebb munka.  Steve 
Lisberger rendes ember volt. 
IGNFF: A Tron-tól megszerette vagy 
megutálta a sci-fi készítést? 
JURASIK: Tudja, még elég friss voltam 
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a pályámon – hányban készült az a 
film? 
IGNFF: '82-ben. 
JURASIK: Rendben, '82-ben. Akkor 
még csak 32 voltam. Akkoriban még 
nem volt karrierigényem. Úgy fogadtam 
el a munkákat, ahogy éppen jöttek, és 
örültem, hogy megkapom őket. Minden-
re rácsodálkoztam, teljesen odavoltam, 
hogy „rengeteget fizetnek” nekem és 
hogy a Disney stúdióban dolgoztam. 
Tudja, „Jó reggelt, Mr. Jurasik, óhajt 
egy csésze kávét?” Én meg csak: „Wow. 
Ó, köszi, ez tök jó.” Nem vette el a ked-
vem a sci-fi-től, mert lényegében a mé-
retes orrom után mentem, és jól elvol-
tam. Semmi nem volt, amit ne élvezhet-
tem volna. Hogy a kérdésére is válaszol-
jak, ha valaki felajánlott volna egy sze-
repet egy sci-fi darabban, valószínűleg 
elvállaltam volna. Egyáltalán nem vette 
el a kedvemet. 
IGNFF: Ha már a kultusz-sci-fi filmek-
ről van szó, az Enemy Mine-ban 
(Kedves ellenségem) is szerepelt, igaz? 
JURASIK: Igaz, de soha nem fog látni 
benne. Nem tudom, hogy tudja-e, illetve 
nem tudom, hogy látta-e valaha – azt 
tudja, hogy nem vagyok benne. Az 
emögötti körülmények röviden… kivet-
tem a szakmai önéletrajzomból, mert az 
emberek folyton megkérdezik: „Hé, sze-
repelt abban a filmben? Hol?”. Lényegé-
ben felfogadtak rá, én meg átutaztam 
Magyarországra, és vártam, hogy jöjje-
nek és megcsinálják a filmet… Az ere-
deti rendezőt kirúgták, mert egyre job-
ban késett a tervezettől, az új rendező 
meg teljesen újraalkotta a filmet. Úgy-
hogy az én részem, ami egy jó rész lett 
volna, egy sírásó-szerep, nem került 
bele. Nagyon élvezetes projekt volt, ami 
az emlékeimben már a saját Mennyor-
szágom Kapujaként emelkedik. Átvittek 
Budapestre, Magyarországra, én meg 
jól elvoltam a fizetésemből. Kicsúsztak 
az időből – több hóvihar volt, mint Iz-
landon – és valahányszor megkérdez-
tem: „Azt akarják, hogy csak úgy leb-

zseljek itt?” mindig azt válaszolták: „Ó, 
nézzük csak… várjon egy percet, ki ma-
ga? Nem, nem, ne menjen vissza Los 
Angeles-be – maradjon ott. Jó helyen 
van.” Ez így ment hetekig. Végül a kö-
vetkezőt csináltam: áthoztam az édes-
apámat, és együtt elmentünk Csehszlo-
vákiába – ő szlovák, úgyhogy elmen-
tünk meglátogatni a családját. Aztán 
telefonáltam és újra egyeztettem a 
gyártókkal. Nagyjából azt mondták: „Ki 
az? Ja, igen, rendben. Nem, nem, nem, 
maradjon csak ott.” és küldtek nekem 
egy csekket. Leutaztunk Velencébe, 
Olaszországba, és ott töltöttük el az 
időt. Végül lemondták a dolgot, és azt 
mondták, majd értesítenek. Elmentem 
Angliába. Számomra az egész egy egész 
nyaras fizetett európai körutazás volt, 
amire egyébként is szükségem volt. Ép-
pen akkor szakítottam a barátnőmmel, 
úgyhogy nagyon jól jött. Ez az én 
Enemy Mine-történetem. 
(…) 
IGNFF: Azt hiszem, elérkeztünk a lé-
nyeghez – hogyan került a Babylon 5-
be? 
JURASIK: Nézzük csak, mikor kezdő-
dött a Babylon? A szomszédom éppen 
tegnap kérdezte… ’95-ben? 
IGNFF: Vagy ’92-ben vagy ’93-ban, 
mert ’98-ban lett vége. 
JURASIK: Igaza van, öt éves volt. Ak-
kor nézzük, honnan jött. Nem tudom, 
hogy közvetlenül előtte mi történt, de 
emlékszem, hogy volt egy szokásunk: 
Barbara és én mindig májusban men-
tünk nyaralni, mert ez a természetes 
szünet a szakmában. Májusban is háza-
sodtunk össze, hogy mindig májusban 
vakációzzunk. Aztán amikor júniusban 
megérkeztem a nyaralásból, mindig 
versenyfutás volt, hogy milyen gyorsan 
szerzek munkát nyárra. Mindig korán 
el akarok kapni egy tévéfilmet vagy 
valamit, hogy gyorsan elkezdhessem az 
évet – én legalábbis így gondolom. Azon 
a bizonyos nyáron megérkezett ez a sci-
fi forgatókönyv. Csak azt tudnám el-
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szeretné, hogy a történet vége 
nyomtatásban megjelenjen.  

A színész jobban kedveli a Lost in 
Space korábbi, fekete-fehér epizódjait, 
de elmondta, hogy a fia a színes 
részeket szereti jobban, amelyeket ő a 
“nagyon őrült” jelzővel illet. Amikor 
forgatták, Mumy szerette volna, ha a 
sorozat inkább science fiction és 
kevésbé nyálas lett volna – “a robot, Dr. 
Smith és Will Robinson, mint a Három 
Beépített Ember?“ – de most már tud 
nevetni rajtuk. “Szerettem, amikor Guy 
Williams-nek nagyobb szerepe volt, 
mert ő volt a hősöm; mielőtt a Lost in 
Space-be került, Zorro-t játszotta.” 
Mumy négyévesen eltörte a lábát, és a 
lakásban kellett maradnia tévét nézni. 
“Guy Williams-t mint Zorro-t és George 
Reeves-t mint Superman-t figyelve 
határoztam el, hogy én is színész 
leszek.”  

“Azt hiszem a kedvenc Lost in Space 
epizódom a “Visszatérés a Földre 
(Return to Earth), amiben Will 
visszamegy és szén-tetrakloridot szerez, 
hogy megjavítsa a folyadéktisztító 
rendszereket.” Emlékezett. “Tényleg 
visszament a Földre, és elég nagy 
változásokat indított el ahhoz, hogy ha 
nem tudott volna visszamenni, mind 
meghaltak volna. Imádtam Will 
Robinson lenni. Soha nem volt rossz 
napom, amíg ezt forgattuk – mindig volt 

alkalmam arra, hogy egy szuperhős 
legyek. Will volt az az ember, aki hétről 
hétre megmentett mindenkit, óriási 
szörnyeket ölt meg lézerpuskákkal, ő 
irányította a robotot és ő volt a hajó 
pilótája. Melyik kisfiú ne szeretne egy 
alkalmat, hogy Will Robinson legyen? 
Hálás voltam, hogy nekem megvolt rá a 
lehetőségem.”  

A sorozat vége az egész stábot 
megdöbbentette; Mumy elmondta, hogy 
mindig bántotta, hogy nem volt 
lezárása a dolgoknak. “84 epizódot 
csináltunk meg, három szezont, és azt 
mondták, hogy visszamegyünk egy 
negyedik szezonra is, úgyhogy senki 
sem búcsúzott el. Aztán anyagi okok 
miatt megszüntették, és igazából soha 
nem csuktuk rá az ajtót a projektre. Tíz 
éves voltam, amikor a bevezetőfilmet 
forgattuk és tizennégy, amikor levették 
műsorról; ezek nagyon meghatározó 
évek – azt hiszem, többet vittem 
magammal belőle, mint a többiek.” A 
sorozat egy lehetséges befejezésével 
foglalkozó képregény mellett Mumy 
1979-ben írt egy “A hét filmjét”, amit 
“majdnem legyártottak, de végül 
mégsem”.  

Kevin Burns és Mumy egy egyórás 
Lost in Space-bemutatót készítenek a 
New Line Pictures-nek és a 20th 
Century Fox-nak. “Egy pillantás lesz a 
sorozat és a mozifilm történetére – 
leginkább egy klipgyűjtemény, de 
remélhetőleg lesz benne egy kis 
karakter-előadás, legalább Jonathan 
Harris-től és tőlem, mint dr. Smith és 
Will Robinson.” Mumy azzal viccelődött, 
hogy tudja, hogy nagyon sok ember 
aggódik a Robinsonok sorsa miatt, de 
“az én legnagyobb félelmem az, hogy 
nem kapunk fizetést.” Harris mellett 
Mumy még Angela Cartwright-tal - 
akivel a ’70-es években jegyben is járt - 
tartotta a kapcsolatot. “Nyolc évig 
folyamatosan együtt voltunk Angelával, 
a sorozat alatt a legjobb barátok 
voltunk, aztán együtt jártunk, egymás 
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azon ígéretét, hogy szerepelhet a Deep 
Space 9 egyik epizódjában. (vágya végül 
valóra vált, mivel 1998-ban a sorozat 
The Siege of AR-558 c. epizódjában 
Kellin mérnököt alakította – a szerk.) 

“Az egyetlen Trek-es vonatkozású 
munkám az volt, amikor a ’80-as évek 
végén három képregény-epizódot írtuk 
Peter-rel. Megpróbáltuk valahogy 
egybeolvasztani a Lost in Space-et a 
Star Trek-kel, hogy lecsendesítsük 
azokat a rajongókat, akik már régóta 
akartak látni valami ilyesmit.” mondta 
Mumy. “Remélhetőleg idén forgatok egy 
epizódot, vicces lenne.” David (aki az 
egyetlen személy, akihez Mumy 
rajongói levelet írt) azzal ugratta, hogy 
ő lehetne az új teste a Dax trill 
s z i m b i ó t á n a k ,  d e  e z t  M u m y 
visszautasította, amikor megtudta, 
hogy ez azt jelenti, hogy ő lesz Worf 
felesége.  

Mumy elmondta, hogy ő és David 18 
epizódot írtak a Space Cases 
Nickelodeon-on leadott 26 epizódjából 
“és körvonalaztuk és kijavítottuk a 
többit”. Novellákat is írtak együtt, és 
együtt szerkesztették a Pocket Books 
Shock Rock c. antológiáját. A DC’s 
Legends Annual-ben megjelenő 
történetükhöz a híres művész, Steve 
Ditko készített illusztrációkat, és 
felkérésük van egy filmre, egy 
tévésorozatra és fejlesztés alatt álló 
képregény-projektekre. “Úgyhogy 
hamarosan mi fogjuk uralni az ipart” 
nevetett Mumy.  

A Star Trek mellett Mumy nagyon 
szeretne szerepelni az X-aktákban is, 
amelynek rajongója: “Nem nézek sok 
tévét; megnézem a Lakers-meccseket és 
a Simpsons-t, ami az örök kedvenc tévé-
műsorom, és X-akták-rajongó vagyok – 
nem fogom megkörnyékezni Gillian 
Anderson-t vagy ilyesmi. Szerintem az 
X-aktákat gyönyörűen vették fel, a 
fényképezés remek, és imádom a 
szereplők körül szikrázó levegőt. És 
tetszik az egész “Igen, már régóta 

vannak itt földönkívüliek és igen, a 
kormány nem őszinte hozzánk”-dolog. 
Személy szerint egyetértek ezzel a 
filozófiával, úgyhogy jól esik látni ilyen 
profin megvalósítva a televízióban”  

Ez a vallomás biztosan rendkívül 
n é p s z e r ű v é  t e s z i  M u m y - t  a 
rajongótábor egy bizonyos részében, bár 
a Lost in Space és a The Twillight Zone 
(ez utóbbi három epizódjának) sztárja 
csak a televíziós munkásságáért már 
most ünnepelt személyiség. “Szemétnek 
nevezted Anthony-t? Rossz ember 
vagy!” mondta egy rajongónak, aki 
megemlítette az “It’s a Good Life”-ot, a 
második epizódot a Twillight Zone-ból, 
amit “a valaha készített legjobb sci-fi/
fantasy drámasorozat”-ként ír le. A 
harmadik epizódban, az “In Praise of 
Pip”-ben Mumy egy 18 éves amerikai 
katona szellemét játszotta, aki 
Vietnamban halt meg. ”Tudomásom 
szerint ez az első nemzeti tévéműsor, 
ami a Vietnamban meghalt vagy 
f ogságba  ese t t  amerik a iakkal 
foglalkozott – Rod Serling láthatólag 
nem félt attól, hogy biztosítsa a napi 
vitatémát.”  

Amikor Serling özvegye személyesen 
telefonált, hogy megkérje Mumy-t, hogy 
legyen rajta a készülő Twillight Zone 
filmhez készített tablón, boldogan 
megtette, de a nemrégi Lost in Space 
mozifilmre kapott szerepajánlatával 
nem volt megelégedve. “Ugyanakkora 
szerepre kértek fel, mint amekkorát 
Marta Kristen és Angela Cartwright 
csináltak, és ezt nem akartam 
megtenni” mondta, és hozzátette, hogy 
ha valaki neki adott volna 85 millió 
dollárt arra, hogy csináljon egy Lost in 
Space mozifilmet, “jobbat csináltam 
volna”. Mumy már írt egy Lost in Space 
képregény-sorozatot az Innovation-nek, 
amely a Robinsonok sorsát mesélte el, 
de a cég “kikerült az üzletből és eltűnt”, 
így az utolsó számokat nem adták ki. 
Mumy azt mondta, hogy nem érdekli, 
hogy fizetnek-e neki, de nagyon 
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mondani róla, amit már rengetegszer – 
hiszen a Babylon-t teljesen kibeszéltük 
a találkozókon (conokon), úgyhogy tu-
dom, hogy nincs szüksége valódi részle-
tekre, mert már hallotta őket. 
IGNFF: Őszintén szólva semmit nem 
hallottam belőle. 
JURASIK: Ez igaz? Hát, elmondom, de 
halálra fogom untatni. 
IGNFF: Elmondok egy nagyon szomorú 
történetet arról, hogy hogyan néztem 
végig a Babylon 5-öt. Három és fél nap 
leforgása alatt végignéztem az egész 
sorozatot. 
JURASIK: Úristen, de csodálatos! 
IGNFF: Nem tudom, hogy olyan csodá-
latos volt-e így végignézni… 
JURASIK: Megfeszített lehetett, de így 
kell csinálni – ha tíz epizódot láttam, 
már sokat mondok. Alig láttam valamit 
a Babylon 5-ből… Komolyan, ezt mindig 
mondom is Claudiának [Christian], egy 
barátomnak. „Fogalmam sincs, hogy 
mit csináltál a sorozatban, Claudia." 
"Jerry [Doyle], tudom, hogy te benne 
voltál, volt veled egy pár jelenetem az 
elején, de miután a karaktereink elvál-
tak, annyi.” Tudom, hogy én mit csinál-
tam, tudom, hogy Andreas [Katsulas] 
mit csinált, és tudom, hogy Stephen 
[Furst] mit csinált, mert mi együtt vol-
tunk. De ezen kívül minden nagyon 
gyorsan szétesik. Kik voltak a 
minbarik? Nem vagyok benne biztos. 
Tudom, hogy Mira [Furlan] volt az 
egyik és Bill [Mumy] volt a másik, és 
kb. ez minden. Úgyhogy maga sokkal 
többet tud, mint én… A rajongók azt 
mondják, hogy sorban kell megnézni, 
egymás után. Akkor az egész történet 
összeáll. 
IGNFF: Igen, nem tudom elképzelni, 
hogy hétről-hétre, évről-évre várni kell-
jen a folytatásra. 
JURASIK: Meglepetésekkel teli és jó 
volt így hétről-hétre megkapni a forga-
tókönyveket. Azt gondoltuk: „Vajon mi-
re készül?” Aztán, hú, a dolgok össze-
kapcsolódtak, és ez egy nagyon jó as-

pektusa volt a Babylonnak. Megintcsak 
JMS-é a dicsőség – az egész az ő fejéből 
pattant ki, az összes karakter tőle szár-
mazik. Ezt soha nem felejtem el. 
IGNFF: Meglepő, hogy ha megnézzük a 
B5 színészistállóját, nagyon sokuk már 
dolgozott Joe-val más műsoraiban. Ön 
egy nyílt meghallgatáson jelentkezett? 
JURASIK: Azt kezdtem el mondani, 
hogy a forgatókönyv nyár elején érke-
zett, és a feleségem figyelmeztetett, 
hogy olvassam el, és én azonnal – nem 
szoktam ezt csinálni; nagyon ritkán 
kedvelek meg igazán egy karaktert -… 
de Barbara azt mondja, hogy egy dara-
big kint ültem, aztán bejöttem, és azt 
mondtam: „Határozottan el akarom ját-
szani ezt a karaktert, ezt az embert. 
Imádom.”. Minden ráillik, amit Sid-ről 
(egy korábbi szerepéről a Hill Street 
Blues-ban – a ford.) elmondtam önnek. 
Imádtam a benne levő keserűséget és 
boldogtalanságot. És láttam magam 
előtt… a bevezető filmet, az egészet. „
Mert átalakultunk egy vidámparkká, 
nyitvatartás 9-től 5-ig, földi idő szerint.” 
Imádtam ezt. Imádtam, hogy milyen 
boldogtalan, ahogy ivott és futott a nők 
után, de nem volt egy szemétláda. Ab-
ból a szempontból, hogy hol kaptam el, 
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a karakter hangvétele tökéletes volt 
nekem. Már a kezdetektől imádtam azt, 
aki a karakter volt, de azt hittem, hogy 
ez csak egy tipikus „kezdjük jól az évet” 
hat hetes – vagy négy hetes – tévéfilm 
lesz. Ha visszamegy a karrieremben, 
majdnem minden júniusban és július-
ban talál egy ilyen tévéfilmet… Elmen-
tem, és négy hétig dolgoztam valahol 
valamin. Azt hittem, a B5 is ilyen lesz – 
nem gondoltam, hogy sorozat lesz. 
Ugyan azt mondták, hogy bevezetőfilm, 
de mint már mondtam önnek, addig 
már vagy 15 bevezetőfilmet forgattam – 
úgyhogy nem hittem, hogy tényleg men-
ni fog. Ez volt a bevezetőfilm tapaszta-
lata. Amikor leadták meg minden, 
megint csak félreálltam és figyeltem – 
hadd fejlődjön ki, történjenek a dolgok 
maguktól. 
IGNFF: A felolvasásnál a kiejtés az ön 
ötlete volt, vagy oda volt írva utasítás-
nak? 
JURASIK: Nem volt a papíron. Felhív-
tam a szereposztás-rendezőt, akit is-
mertem – Mary Jo Slater-t – és megkér-
tem: „Megkérdeznéd az írót, hogy hogy 
beszél ez a fickó? Elvégre földönkívüli.” 
A következő üzenet jött vissza: „Úgy 
beszéltetheti, ahogyan akarja.” Úgyhogy 
nekiadtam ezt a kiejtést. Az igaz törté-
net, amit mindig elmesélek a találkozó-
kon (conokon), az, hogy épp akkor fejez-
tem be egy darabot Los Angeles-ben - 
egy Tennessee Williams-darabot, és 
rossz kritikát kaptam a memphis-i kiej-
tésre, amit előadtam. Nagyon kemé-
nyen dolgoztam azon a memphis-i kiej-
tésen, és tökéletesen sikerült elsajátíta-
nom. Memphis-i emberek azt mondták, 
hogy „Wow, teljesen úgy beszél, mintha 
a szomszédban nőtt volna fel!”. Erre 
valami hülye kritikus azt írja, hogy „Ez 
nem valami jó memphis-i kiejtés.”! 
IGNFF: Los Angeles-i kritikus. 
JURASIK: Igen, Los Angeles-i. Egyéb-
ként sem ismeri a memphis-i kiejtést. 
De mivel az a bizonytalan színész va-
gyok, aki, a szívemre vettem. Ha az 

ilyesmi a Los Angeles Times-ban van, 
amúgy is fáj… Amikor megkaptam a 
Babylon-t, rájöttem, hogy ez egy remek 
lehetőség nekem. Én leszek az első 
centauri, úgyhogy úgy beszélhetek, 
ahogy akarok, és a kritikus nem fogja 
tudni azt mondani, hogy „A centaurik 
nem így beszélnek. Micsoda rémes 
centauri kiejtése van.”. Én vagyok az 
első centauri, úgyhogy úgy beszélek, 
ahogy akarok. Ezért kitaláltam ezt a 
kiejtést, különböző kiejtések egyfajta 
keverékét. Felhasználtam egy kicsit a 
szlovák nagymamámét, és már említet-
tem Írországot – imádom az ír nyelv 
ritmusát. Úgyhogy összekevertem őket 
és a sajátommá tettem. 
IGNFF: Nagyon jellegzetes. 
JURASIK: Tényleg jellegzetes volt, és 
nagyon vicces volt figyelni, ahogy má-
sok megpróbálják utánozni. Biztos va-
gyok benne, hogy Stephen mesélt arról, 
amikor először jött és megpróbált utá-
nozni - hamar feladta. Azt hiszem, Bill 
Forward – aki Refa-t játszotta – is meg-
kísérelte, de soha nem tudta teljesen 
úgy csinálni, ahogy én. A meghallgatás 
történetében az az érdekes, hogy tudja, 
mennyi színészt hallgatnak meg min-
den szerepre – rengeteget. Szóval a 
Babylon 5 meghallgatási procedúráján 
rengeteg ember ment át, és olyan 5, 10, 
12 napon keresztül tízperces időközön-
ként mindet kivágták. Engem az egyik 
nap 14:10-kor hallgattak meg, és a 
14:20-as meghallgatott Andreas 
Katsulas volt, aki egy másik szerepre 
jelentkezett. Ezt mindig érdekes egybe-
esésnek tartottam. A több száz színész-
ből 14:10-kor megtalálták Londo 
Mollarit és 14:20-kor G’Kart. Biztos azt 
gondolták: „Wow, ez egy jó félóra volt! 
Jó munkát végeztünk, nem?” Én mon-
dom, biztosan egy jó nap volt. Soha nem 
tettem rá megjegyzést, de azt hiszem, 
nagyon kész lehetett – egymás után 
hallani azt a két felolvasást nagyon jó 
lehetett. 
IGNFF: Azonnal tudta, hogy jól sikerült 
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templomban töltötte, és amikor 
megérkezett, ideges és visszahúzódó 
volt. A sorozat folyamán a Hadi Tanács 
tagja, nagykövet-segéd, az első Fehér 
Csillag pilótája és később Őrszem lett. 
Bár a Delenn iránt érzett szerelme 
viszonzatlan maradt, kivívta a 
legmélyebb bizalmát és tiszteletét. 
Mumy elmondta, hogy a sorozat 
alkotója, J. Michael Straczynski “talán 
azért, mert én is írok, talán azért, mert 
annyira bírom a sorozatot”, mindig 
meghallgatta a véleményét. Mumy 
bevallotta, hogy az ő ötlete volt, hogy 
Lennier szerelmes legyen Delenn-be. 
“Már a második szezon eleje óta úgy 
játszottam.”.  

A színész reméli, hogy a fejlődés 
folytatódni fog. “Azt hiszem, hogy a 
Babylon 5 el fog jutni egy mozifilmig – 
Joe Straczynski esküszik, hogy el fog, és 
mivel az ő kitartása hajtotta öt éven 
keresztül a sorozatot, úgy gondolom, ha 
ő azt mondja, hogy meg tudja csinálni, 
nem kételkedem benne. Azt tervezi, 
hogy a nagy telepata-háborúról forgat 
filmet; Joe azt mondta, hogy a teljes 
eredeti stáb szerepelni fog benne.” (ez 
sajnos nem egészen így történt – a szerk.) 

A Babylon 5 Mumy életének legtöbb 
aspektusára hatással volt a találkozó-
meghívásokkal kezdve a szóló-
albumának címéig – “Lost in Babylon” -, 
sőt még a Space Cases egy epizódjának 
eseményeire is, amelyben a sorozatban 
szereplő gyerekek egy lebegő macit 
találnak az űrben. “Peter [David] ötlete 
volt. Peter írta a Mindent a becsületért 
(There All the Honor Lies) c. Babylon 5-
epizódot” vallotta be bajtársa, és 
elmagyarázta, hogy David felesége 
ajándékként küldött egy plüss-
macit J. Michael Straczynski-
nek, és mivel Straczynski 
“szenve-délyesen utál minden 
cuki dolgot” (ellentétben 
Mumy-val, aki Beanie Babies-
figurákat gyűjt a gyerekeivel), 
az executive producer hozzáírt 

egy jelenetet az epizódhoz, amelyben 
azt a macit kihajítják az űrbe. “Joe 
mondta, hogy huss ki a medvével. 
Úgyhogy amikor körvonalazni kezdtük 
a Space Cases-t, hogy is ne lőttünk 
volna vissza? Írtunk egy jelenetet, 
amelyben a macit - ugyanazt az 
átkozott macit – megtalálják az űrben, 
és az egyik karakter megjegyzi, hogy 
“Miféle hülye dob ki egy teljesen jó 
játékmacit az űrbe?””  

David, aki hozzátette, hogy a macit 
az űr egy olyan szektorában találták 
meg, ahol egy Straczyn nevű szabotőr-
csoportot láttak, nevetett az olyan  
híreszteléseken, amelyek szerint az 
incidens törést okozott volna akár ő, 
akár Mumy és Straczynski között. A 
találkozókon Straczynski és ő valóságos 
“Játékmaci-háborút” folytattak - 
Straczynski éneklő macis táviratot 
küldött David-nek, aztán David 
bosszúból elsütött egy plüssmacikról 
szóló poént. Mumy a triblikkel 
poénkodott, és azzal heccelte David-et, 
hogy mint a legtöbb dologban, ebben is 
David Gerrold inspirálta.  

A színész elmondta, hogy mindig 
szeretett volna szere-

pelni a Star Trek-
ben, de ebben a 

szezonban le 
kellett mondania 
a lehetőségről, 
amikor a Babylon 

5 forgatási rendje 
megakadályozta, 

hogy behajtsa Ira 
Behr produceren 
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Bárki, aki a két főbb televíziós szerepé-
ről – a csodagyerek Will Robinson a 
Lost in Space-ből (az eredeti sorozat – a 
szerk.) és Lennier, a minbari nagykövet 
segédje a Babylon 5-ből – ismeri Bill 
Mumy-t, nem gyanítaná, hogy egy vad 
illető. Az egykori gyerekszínész - aki 
kiskorától kezdve folyamatosan dolgo-
zott a film- és televízió-iparban, több 
képregény írója és a Space Cases c. té-
vé-sorozat társalkotója - állítása szerint 
leginkább dalokat szeretne írni. A 
Barnes and Barnes duó egyik tagjaként 
alkotta a FishHeads c. számot, a Dr. 
Demento Show történetének legtöbb-
ször kért számát, amely a Rolling Stone 
magazin “Minden idők 100 legjobb 
videoklippje” listáján is helyet kapott.  

Több projektben is részt vett, 
például játszott a The Fantasy Worlds 
of Irwin Allen-ben, felvett egy új 
szólóalbumot, dolgozott  a The 
Jenerators nevű zenekarával és egy 
Aquaman képregényt írt az ismert 
íróval, Peter David-del, a Space Cases-
es írótársával. Nem ő az egyetlen, 
aki a családjából a show 
business-ben dolgozik: a 
nyolcéves kisfia, Seth már 
három filmben is feltűnt. 
“A lányom [Liliana] 
négy éves, és a kis lógós 
még nem filmezett!” 
tréfálkozott. (azóta 
Liliana is több filmben 
szerepelt - a ford.)  

Mumy elmondása szerint nagyon 
szerette Lennier-t játszani – a maszk 
felrakása ellenére is, ami nagyon 
sokáig tartott és fájt tőle a füle – de 
hangsúlyozta, hogy nem nagyon 
hasonlít a karakterre. “Egy 
kifejezetten impulzív, túl sokat 
beszélő, energikus valaki vagyok, 
Lennier pedig egy amolyan Zen-szerű, 

összeszedett, komoly, elhívatott, lojális 
jófiú – Lennier valóban nagyon 
különbözik tőlem.” nevetett. A Babylon 
5 forgatásának kezdetekor az egyik 
történetszerkesztő, aki tudta, hogy 
Mumy zenész, megkérdezte, hogy 
szeretné-e, hogy Lennier valamilyen 
hangszeren játsszon. “Beugrott nekem 
egy kép Spock-ról egy hárfával, és 
könyörögtem neki, hogy ne tegyen ilyet. 
Nem akartam Bill Mumy-t belevinni 
Lennier-be. Úgy érzem, tökéletesíteni 
tudom magam azzal, hogy eljátszom.”  

A karakter a Babylon 5 előtti 
életének nagy részét egy minbari 

Bill Mumy, a vadóc minbari 
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a meghallgatás? 
JURASIK: Már elég régóta vagyok szí-
nész ahhoz, hogy tudjam – már nincse-
nek rossz meghallgatásaim. Úgy értem, 
imádtam a meghallgatásokat, mindig is 
imádtam csinálni őket. Az a kötelessé-
gem, hogy imádjam a meghallgatásokat. 
Bementem és elvégeztem a dolgomat, és 
úgy tűnt, hogy jól fogadják – de tudja, 
az az igazság, hogy soha semmilyen jele 
nincs, hogy az ember megkapja-e a sze-
repet vagy nem. Jól ment, de az, hogy 
jól ment, nem jelenti azt, hogy megka-
pom a szerepet. Ha minden szerepet 
megkapnék, aminek a meghallgatása jól 
ment, örökké dolgoznék! Tudtam, hogy 
megcsináltam, amit akartam, és tud-
tam, hogy érdekli őket. Emiatt tartottak 
egy második kört. Én New Yorkban vol-
tam egy másik munkán. Felhívták az 
ügynökömet, aki felhívott engem, és azt 
mondta: „Vissza akarnak hívni erre a 
tévés bevezetőfilmre, a Babylon 5-re.” 
Mire én azt mondtam: „Tudod mit, 
mondd meg nekik, hogy nem tudok visz-
szamenni, mert New Yorkban vagyok. 
Felveszem nekik videóra itt New York-
ban, vagy az első meghallgatás alapján 
kell felvenniük a szerepre.” Erre büszke 
vagyok. Nagyon tudniuk kellett, hogy 
én vagyok a megfelelő ember, mert nem 
mentem el a második meg-
hallgatásra. Aki ezt csinálja, 
nagyon sokszor nem kapja 
meg a szerepet. Egyszerűen 
azt mondják: „Hát, ha nem 
tud eljönni a második körre, 
nem vagyunk biztosak ben-
ne.” Úgy értem, ott volt ne-
kik a videó, úgyhogy újra 
megnézhették; de soha nem 
mentem el a Babylon 5 máso-
dik meghallgatására, amire 
büszke vagyok. 
IGNFF: Utána csak azt hal-
lotta, hogy megkapta a szere-
pet. 
JURASIK: Igen, felhívtak és 
azt mondták, hogy az enyém, 

ha meg akarom csinálni. 
IGNFF: Ekkor már megmondták, hogy 
maszkírozott szerep lesz? 
JURASIK: Egyedül hagytak a meghall-
gató-szobában a vázlatokkal. Láttam a 
Londo Mollari-ról készült vázlatokat. 
Sokkal malacképűbb volt, mint én. Kis, 
gömbölyű figura volt nagy orr helyett 
pisze orral, és megvolt a frizurája – de 
sokkal rövidebb volt. A haj története, 
amit mindig elmesélek, az, hogy… vala-
hányszor egy parókát csinálnak Holly-
woodban, mindig nagyon hosszúra 
gyártják, hogy le lehessen vágni. Nem 
lenne jó, ha túl rövid lenne. Ez az izé 
nagyon hosszú volt, és szépen ki volt 
fésülve. Éppen teljes volt a káosz a be-
vezetőn… millió dolog ment egyszerre. 
Szegény Joe Straczynski ott ült az iro-
dájában, újraírta a jeleneteket és min-
denről kétmillió különböző kérdésre 
kellett válaszolnia. Tudja, „milyen a 
hangulat?” El tudja képzelni, Joe mit 
gondolhatott. Amikor behozták ezt a 
nagy, hosszú, vágatlan parókát, hogy 
felpróbáljam, úgy gondoltuk, a maszk-
mesterek és én, hogy vicces lenne, ha… 
megbeszéltük, hogy: „Ugorjunk be és 
kérdezzük meg Joe-t: „Hé, Joe, mit 
szólsz hozzá? Mért ne viseljük így?””. 
Úgy gondoltuk, hogy vicces lenne. Szó-
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val emlékszem, ahogy végigmegyek a 
folyosón, és az emberek vihognak, 
ahogy elhaladok mellettük. Aztán be-
dugtam a fejem Joe irodájába, és azt 
mondtuk: „Feltettük, és valahogy tet-
szik így. Mit gondolsz, Joe?” Erre a na-
gyon elfoglalt Joe Straczynski megállt, 
és azt mondta: „Igen, ez remek – hagy-
játok így.” És ez volt a vége a dolognak. 
IGNFF: És mit tanult ebből? 
JURASIK: Rajtam röhögtek. Vigyázni 
kell az okoskodással. És még pár mást 
is, nem tudom. Igen, határozottan én 
jártam rosszul. 
IGNFF: Milyen volt a légkör a bevezető-
film forgatásakor? 
JURASIK: Kétségbeesetten fel akarnak 
szállni, teljes káosz, lopások, halál, ké-
selések a folyosón – semmilyen igazi 
erőszak nem volt benne, de teljesen és 
tökéletesen kaotikus volt. Az összes be-
vezetőfilmem közül egyértelműen a leg-
rosszabb helyzetű. Szegény maszkmes-
terek bejöttek, egész éjjel aludtak és 
egész nap dolgoztak. Aludni… másnap 
reggel bementem 4-re - ott feküdtek a 
padlón, és aludtak. Vizet fröcsköltek az 
arcukra, és újra elkezdték felkenni a 
ragasztót az enyémre. Rengeteg kérdés 
volt a forgatókönyvvel kapcsolatban a 
részletekre és a technikai dolgokra vo-
natkozóan, amiről Joe-nak gondoskod-
nia kellett. És különösen szoros költség-
vetési kényszer alatt dolgozni sem vala-
mi jó Hollywoodban – egy kis ipari 
park-szerű stúdióban voltunk, ahol a 
Beverly Hills 90210-t forgatták. A vá-
roson kívül van, tehát messze voltunk a 
centrumtól. Senki sem tudta, mi törté-
nik. Statiszták, hogy néznek ki? Érti, 
mire gondolok? Minbarik, narnok, 
centaurik, emberek – teljesen kaotikus 
volt. 
IGNFF: Milyen hatással volt ez önre 
mint színészre? 
JURASIK: Ó, tudja mit? Imádtam. 
Azért jöttem a szakmába, mert olyan, 
mintha cirkuszban lennék. Ez a jó ben-
ne. Színházi háttérrel az ember hozzá-

szokik a teljes káoszhoz, amíg fel nem 
megy a függöny, vagy a nyitóelőadá-
sig… A Hill Street-en én voltam a fiatal 
színész, ott nagyon könnyen kirakhat-
tak. A Babylonon én voltam a stáb nagy 
öregje. Andreas és én voltunk a legöre-
gebbek, úgyhogy mi csak ültünk a fene-
künkön, cigarettáztunk és mosolyog-
tunk. Ha az egész összeomlik, akkor is 
megkapom a fizetésem. Nem? Amint 
aláírom a szerződést, kifizetnek. És jól 
éreztem magam, úgyhogy tudtam a dol-
gom – ha bárkinek szüksége volt rám, 
kész voltam lelkesen segíteni, de alap-
vetően a legjobb, amit tehettem, az volt, 
hogy befogom a szám és félreállok, amíg 
az én jelenetem nem következik. Mulat-
ságos és érdekes volt. 
IGNFF: És hogyan kapta el a karak-
tert? 
JURASIK: Őszintén meg kell monda-
nom, ahogy mondtam, a feleségem azt 
mondja, hogy az első olvasástól kezdve 
tudtam, hogy imádni fogom a karaktert. 
Van néhány kapaszkodó, ami segít el-
kapni a karaktert. A karakterizáció kul-
csa számomra az a Garibaldinak mon-
dott szöveg:  „Nézze meg, mivé lettünk, 
ember”, a bevezetőfilmből. Ez a fajta 
keserűség és boldogtalanság – ebbe ka-
paszkodtam bele, hogy úgy mondjam. 
Amint megvolt ez a szöveg, megvolt 
Londo is. A hang és a hangzás tekinte-
tében a „Mr. Garibaldi” kifejezést hasz-
náltam arra, hogy a karakterré váljak. 
Amikor a bevezetőfilmet és később, 
amikor az első tíz epizódot csináltuk… 
el fogják mesélni önnek, hogy csendben 
járkáltam a díszlet körül a jelenet előtt 
azt mondogatva: „Mr. Garibaldi – Mr. 
Garibaldi”. Ismételgettem a Mr. Gari-
baldi-t, mint egy mantrát, és végül meg-
találtam a ritmust és ezen keresztül 
Londo érzéseit. 
IGNFF: Szóval amikor sorozat lett – 
csak általában, Londo Mollari szemé-
lyes történetéről szólva – nekem nem 
színészként nézve a dolgot úgy tűnik, 
hogy mindent eljátszott Londoként. 
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hogy a hajó szkennerei felfedezzék. 
Legfőképpen azt remélte, hogy a hajó 
nem fog egy ágyú-csápot növeszteni és a 
padlón füstölgő maszattá lőni őt. 
Megérintette a hajót. Természetellene-
sen hidegnek érződött az ujjai alatt. Az 
űr hidege volt. A halál hidege. Valami 
olyannak a hidege, ami végtelenül öre-
gebb és veszélyesebb nála. Épp azon 
kezdett gondolkozni, hogy tulajdonkép-
pen mi a fenét keres itt, amikor a hajó 
bőre megremegett. 
Megremegett. Mint egy hüllő bőre, 
amint felébred az első napsugártól. 
Tudja, hogy itt vagyok, gondolta 
Sheridan. 
Vagy működni fog a dolog, vagy olyany-
nyira halott leszek, hogy öt generációra 
visszamenőleg az összes ősömnek rette-
netes előérzete lesz a jövővel kapcsolat-
ban. 
A hajótest bőre enyhén felmelegedett az 
ujjai alatt. Aztán Sheridan inkább meg-
érezte, mintsem meghallotta az öbölben 
beállt változást; rejtett energiák feléb-
redését, szkennerek és szenzorok tapo-
gatózását, figyelését, hallgatózását, ér-
zékelését, érintését. 
Ahogy a szkennerek megérintik. 
Sheridan észrevette, hogy visszafojtja a 
lélegzetét.  
Aztán a hajótest megpuhult az érintése 
alatt; úgy tűnt, mintha visszahúzódna a 
hajóba. 
Sheridan visszarántotta a kezét, ahogy 
a hajótest egyre jobban elhúzódott tőle, 
majd összehajtogatódott és lassan-
lassan kinyílt. 
Egy pillanattal később a hajó bejárata 
már teljesen nyitva állt, de egyedül a 
benti sötétséget fedte fel. Sheridan-nek 
hirtelen egy bibliai idézet jutott az eszé-
be: És mikor felnyitotta a negyedik pe-

csétet, hallám a negyedik lelkes állat 
szavát, amely ezt mondja vala: Jöjj és 
lássd. És látám, és ímé egy sárgaszínű 
ló, és aki rajta üle, annak neve halál, és 
a pokol követi vala azt. 
Sheridan elindult a hajó bejárata felé. 
Mintha a nyílás azt suttogná: Jöjj és 
lássd. 
Sheridan belépett. 

Lochley fel-alá járkált a megfigyelő-
terem, azaz a legénység körében ismer-
tebb nevén a vezérlő, központi elemét 
adó hatalmas ablak előtt. Sheridan 
majdnem egy órája lépett be a 13-as 
öbölbe. Tudtam, hogy valaki mással 
kellett volna megcsináltatnom, gondolta 
rezignáltan. Az egyetlen gond találni 
valakit, aki valamikor részben vorlon 
volt - és a fenébe is, soha nincs egy sem 
a környéken, amikor igazán szükség 
lenne rájuk. 
Az izgatott Corwin hadnagy szólalt meg 
az állomásáról: - Sheridan elnök a né-
gyes csatornán, csak hangkapcsolattal. 
- Hallgatom. 
Lochley átment a főkonzolhoz és be-
ütötte a négyes csatorna kódját. - Elnök 
úr? Jól van? 
Egy pillanatig csak zajok hallatszottak, 
olyan zajok, amelyeket még nem hallott 
azelőtt. Ki-be hullámoztak a hallható 
tartományból, frekvenciák haladtak át 
egymás hegyén-hátán úgy, hogy viszke-
tett tőle a füle. Aztán végre meghallotta 
Sheridan hangját. 
- Jól vagyok.- mondta Sheridan. Bár 
csak pár fedélzettel volt a vezérlő alatt, 
a hangja millió mérföld távolról csen-
gett. - Odabent…vagyok. 
 

Folyt. Köv. 
Fordította: Niko 

 

1 A Földi Szövetségnek lehet szenátora, a Földerő katonai szervezet — a szerk. 
2 A Ganymedes-en volt, a Jupiter egyik holdján – Messages from Earth/Üzenet a Földről c. 
epizód – a ford. 
3 Utalás Lochley egyik kedvenc szövegére: I want that ship out of my sky – a ford. 
4 A Kumbaya egy spirituálé, de Mo.-on szinte senki sem ismeri – a ford. 
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amit csak alkotni lehet – kiengedték. A 
robotpilóta és az igazi tudat közti vala-
mitől irányítva a hajó a közeli csillag 
szívébe vetette magát, amikor nyilván-
valóvá vált, hogy a gazdája nem tér 
vissza. 
Ezután az öböl a Kosh utódját, Ulkesh-
t, egy sokkal sötétebb és fenyegetőbb 
vorlont, szállító hajó otthona lett. 
Ulkesh-t nem érdekelte úgy az emberi-
ség, mint Kosh-t; még az is kiderült 
róla, hogy az Árnyháború alatt az em-
beriség ellen dolgozott. A végén elkese-
redett harc alakult ki Ulkesh és 
Sheridan erői közt, amelyet egyedül 
Kosh tudatának Sheridan-ben tanyát 
vert utolsó maradéka billentett 
Sheridan oldalára. 
A csatában Ulkesh hajója elpusztult: 
hat, nagyjából ugyanakkora darabra 
tört. Sheridan a 13-as öbölbe szállíttat-
ta a darabokat tanulmányozásra. A kö-
vetkező, amit észrevett, az az volt, hogy 
a hat darabból öt lett, az ötből négy, és 
gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a hajó 
újjáépíti magát -  apró kacsokat nö-
veszt, hogy megjavítsa, és a helyükre 
illessze a törött részeket, és lassan újra-
alkotja azokat, amelyek elpusztultak.  
A hajó még mindig az önjavításban volt 
elmerülve, amikor az Árnyháború ered-
ményeként a többi vorlon az árnyakkal 
együtt a Peremvidéken túlra távozott. 
A későbbi vizsgálatok szerint a hajó 
aludt; látszólag meghalt. Sheridan fel-
tételezte, hogy mivel a gazdái meghal-
tak és a vorlonok elmentek, nem volt 
hova mennie, és egyszerűen… leállt. 
Mindenesetre az állomás teljes személy-
zete elől elzáratta a 13-as öblöt, és ő 
maga sem ment oda soha. 
Biztos, ami biztos. 
Mert keservesen tanulta meg, hogy a 
vorlonoknál a halál nem mindig olyan 
tiszta ügy, mint ahogy azt gondolnánk. 
Ezért aztán mindig nagy teret hagyott a 
hajónak. 
Épp ezt készült megváltoztatni. 
Beütötte a privát kódját, és az ajtó egy, 

az öbölben visszhangzó fémes kattanás-
sal a biztonsági zárakba csusszant. A 
hajó csendben, mozdulatlanul, élettele-
nül állt a korlátok között. 
Vár, gondolta halványan Sheridan. Ar-
ra vár, hogy valaki felébressze.  
Lesétált a rámpán a hajóhoz, ami még 
magasabban tornyosult fölé, mint 
ahogy emlékezett. A hajó fényes és si-
ma volt, egyik végén majdnem tintahal-
szerű, míg a másik vége finom szirmok-
ba ment át, amelyek nyíltak és csukód-
tak, hogy leadják a hiperűrugrásokkor 
keletkezett hőt. Nem volt látható ajtaja, 
de Sheridan már látta kinyílni az íriszt 
a hajó oldalán, amikor Kosh be akart 
lépni. 
A hajó a vörös egy olyan árnyalatában 
pompázott, amelyet se azelőtt, se az-
után nem látott; olyan csillogása volt, 
ami sötétebbnek tűnt annál, amilyen 
lehetne vagy lennie kellene. Sheridan 
tekintete mindig lecsúszott róla, mint-
ha a szemei nem tudnának teljesen a 
hajótestre fókuszálni. A hajó külsején 
sötét foltok húzódtak végig, amelyek, 
ha a hajó az űrben volt, úgy változtak, 
mint a kaméleon színe. 
Egészen biztos volt abban, hogy vannak 
védművei; Sheridan már látta őket mű-
ködés közben Kosh hajóján, amikor 
egyszer elkövette azt a hibát, hogy túl 
közel merészkedett. Akkor megfogadta, 
hogy soha többet nem követi el ezt a 
hibát. 
Ezt is meg készült változtatni. 
Közelebb oldalazott a hajóhoz. A hajó 
eddig nem reagált a közeledésére, sem-
mi jelét nem adta annak, hogy működ-
ne. Tökéletesen biztonságosnak lát-
szott. 
És ez még jobban aggasztotta Sheridan-
t. 
Kinyújtotta a kezét, és próbaképpen a 
hajó mellé lépett. Remélte, hogy a hajó, 
amelyet vorlonok építettek, megismer 
valakit, aki szintén közeli kapcsolatban 
állt a vorlonokkal. Remélte, hogy még 
volt benne elég Kosh jelenlétéből ahhoz, 
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JURASIK: Tudja mit? Az egész dicsőség 
Joe Straczynski-é - hogy eljátszhattam 
ezeket… Az ő fejében született meg ez a 
történet; ő tudta, hova megy. Én eljátsz-
hattam a teljes skálát és minden… Joe 
valahogy az elejétől tudta. Én meg bíz-
tattam… Azt mondtam neki: „Tedd 
olyan vaddá és komikussá az első sze-
zonban, amilyenné csak tudod, hogy 
átlendíthessük a gonosz figurás dolgok-
ba.” Tudtam, hogy arrafelé tart. Ha el 
akartuk olvasni „a Bibliát”, hogy merre 
tart a karakter, minden 
szezonban adott rá 
alkalmat. Én so-
ha nem éltem 
vele. Nem 
h i s z e m , 
hogy bár-
ki élt vol-
na vele. 
Tényleg vé-
gigjátszhattam az egész 
skálát Londoval, nagy-
szerű volt. 
IGNFF: Majdnem a karri-
erje mesterszerepének 
tűnik. 
JURASIK: Igen. 
Megintcsak olyan 
volt, mint 

Sid – egy szerencsés húzás. Ezt bóknak 
szántam - csodálatos dolog, hogy mes-
terszerepnek nevezhetem. Nagyon gaz-
dag volt lehetőségekben; de ha beleke-
rül egy sorozatba, csak azt remélheti, 
hogy nem ugyanabban a „hangnemben” 
játszatnak vele újra és újra és újra, tud-
ja. Ő lesz a jószívű, kedves lelkész - és 
minden rohadt epizódban, amiben ját-
szik, ő a jószívű, kedves lelkész. A ne-
gyedik szezon környékén már reméli az 
ember, hogy a lelkész viszonyt kezd egy 

sztiptíztáncosnővel, vagy valami, 
nem? Londoval sohasem 

kellett emiatt aggódnom. 
Folyamatosan válto-

zott – minden négy 
vagy öt epizód 

után egy majd-
nem teljesen 
más ember 
volt. Enged-
ték, hogy ma-

gánélete le-
gyen; a hazafiassága min-

denféle politikai intrikákba 
keverte… úgyhogy változott. 

Egy álom volt. 
IGNFF: Szerelmi jelenetek. 

JURASIK: Szerelmi jelenetek, 
pontosan. Nagyszerű volt. 

Ott volt az étvágya, 
ott volt a boldog-
talansága, ott 
volt a keserűsége. 
Ott volt az a cso-
dálatos kapcsola-
ta Stephen-nel 
[Furst] - mi ket-
ten egyfajta ko-
médiát tudtunk 
előadni, ha kel-
lett, vagy akár 
komolyabb dol-
gokat. 
An dreas -ba n 
igazi riválisa 
akadt – ő és én 
fo lyamatosan 
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összekerültünk egy-két menetre. Én 
udvariaskodom vele, ő udvariaskodik 
velem. Nem kívánhattam volna jobbat. 
Igaza van, minden benne volt. 
IGNFF: Nekem úgy tűnik, hogy a kü-
lönböző színészeket alkalmazó terüle-
tek – a mozi, a tévé és a színpad közül – 
egyedül a tévében lehet ilyenfajta ka-
rakterfejlődést megjeleníteni. 
JURASIK: Igen, ez tökéletesen igaz. 
Még egy minisorozatban sem lehet. Iga-
za van. De nem mindenki csinál ilyes-
fajta sorozatot. A Babylon egyedi volt – 
egyedi a tévé, mint médium felhaszná-
lásában, de a Babylon is egyedi a televí-
ziózásban. Nem sok ember van, aki 
ilyen  „hagyjuk, hogy a karakter elme-
sélje ugyanazt a történetet és követjük 
a karaktert” sorozatot csinál. Ha meg-
nézi a Hill Street-et vagy bármilyen 
sorozatot – az NYPD Blue-t vagy bármi-
lyen jó drámai sorozatot -, a karakterek 
mindig változnak. A karakterek egyepi-
zódos jellege miatt vagy egy helyben 
kell maradniuk, vagy hirtelen és dara-
bosan mozognak. Valahogy akadozva, 
ahelyett, hogy szép, folyamatos ívben. A 
Babylon karaktereinek változása a ka-
rakterek része volt, mert ilyen volt a 
történet… Az egészet egy szép kis ívecs-
ke fogta össze. 
IGNFF: Úgy végignézve, ahogy én tet-
tem – meg tudom érteni, hogy egyesek 
miért látják egy elérhetetlen sorozat-
nak, ha a közepébe akarnak beleugrani. 
JURASIK: Ó, határozottan az. Ez a 
rossz oldala, és ez majdnem megölte 
már egy párszor. Csak a már teljesen 
benne levők, az epizódról epizódra hala-
dás alatt függővé válók miatt – ezek 
miatt a rajongók és Joe Straczynski ki-
tartása miatt - nem, de ez az aspektusa 
majdnem megölte. Nem tudták megér-
teni, hogyan akarunk közönséget sze-
rezni. Ha valaki a harmadik szezon kö-
zepén ugrott bele: mi a fenéről beszél-
nek ezek a karakterek? Mikre utalnak? 
IGNFF: Még mindig azt próbálom fel-
fogni, hogy egy következő B5 filmről 

beszélnek – már ahhoz is 40 perc elő-
adás kéne, hogy elmagyarázzák. 
JURASIK: Megpróbálkoztak néhány 
tévéfilmmel, és az, amit én csináltam… 
nézze meg a természetét. Ott a negyven 
perces előadása. Leültették a karakte-
remet, hogy elmeséljen egy történetet a 
gyerekeknek, és ezzel a trükkel képessé 
tették arra, hogy rengeteg információt 
tegyen hozzá ott, ahol a történet, úgy-
mond, ugrott. Vágás vissza Londo-hoz 
és a gyerekekhez, adjunk neki egy hosz-
szú szöveget és próbáljuk utolérni a 
történetet. Igaza van, talán a jövőjében 
nincs semmi különleges. Egy bejáratott 
közönséggel, pl. a Star Trek közönségé-
vel… csodálatos és kialakult rajongói 
társaság, de nehéz volt beleugrani és 
tőkét kovácsolni belőle. Például azért, 
mert – és ez teljesen és tökéletesen hü-
lyeség – valamiféle riválisnak állítottak 
be minket; soha nem fogom tudni meg-
érteni, hogy láthatták ellenfélnek a 
Babylon-t. De ami még fontosabb, az az, 
hogy ők egyfajta epizodikus dologhoz 
vannak szokva. 
IGNFF: Önálló történetekhez, vagy leg-
feljebb kétrészesekhez. 
JURASIK: Pontosan. Szóval nehéz volt 
megszerezni – még akkor is, amikor az 
emberek megnézték, és elmondták a 
Star Trek-eseknek: „Tudod mit, menj és 
nézd meg, nem rossz.” -  nehéz volt be-
kapcsolódni. 
IGNFF: De kitartott. 
JURASIK: Ó, mint mondtam, ha az egé-
szet nézzük - egy csodálatos sorozat, és 
rengeteg elismerést kapott. Az a sok díj, 
amit nyert, mind magáért beszél, tu-
dom. Soha nem próbálom eladni a 
Babylon 5-öt. Azok, akik szeretik, úgyis 
beszélnek róla maguktól. Mindig „
mesterműnek” nevezik meg minden, és 
akik utálják, úgyis azt hiszik, hogy egy 
darab sz*r… 
IGNFF: Gyorsan vissza a karrierhez, 
hogy a filozofikus részekhez érhessünk. 
Azt a végén akarom megbeszélni. Végig 
fogok menni egy szereplőlistán, és arra 
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nak hívták. 
Lyta már hallotta ezt a nevet. Kevés 
telepatákkal kapcsolatos dolog volt, ami 
előbb-utóbb ne került volna a telepata 
pletykalánc terítékére, és Byron a 
telepaták földalatti mozgalmának egy 
majdhogynem mítikus figurája volt. 
Voltak olyan híresztelések, hogy régeb-
ben pszi-zsaru volt, azzal a megbízatás-
sal, hogy levadássza a „vadócokat”. Egy 
másik mese szerint minden idők egyik 
legrettegettebb pszi-zsarujának, Al 
Bester-nek a törvénytelen fia volt, de 
Lyta még belegondolni sem tudott abba 
a bizonyos pletykába. Az a gondolat, 
hogy Bester bármilyen, a tápláléklánc-
ban a varangyosbéka fölött álló lénnyel 
szaporodjon, már több volt, mint amit 
tele gyomorral el bírt viselni. 
Akárki is volt Byron, és akárhonnan 
jött is, mielőtt kitalálta volna a 
telepaták függetlenségének erőszak-
mentes elérését, azt nem lehetett ta-
gadni, hogy karizmatikus volt, sőt, egy-
fajta sötét, búskomor, a tizennyolcadik 
századi önkínzó költőkre valló módon 
még vonzó is. A Babylon 5-re beszivárgó 
szökevény telepaták hűséges gyerekek-
ként sereglettek köré, és úgy csüngtek 
minden szaván, mint egy… 
Lyta megrázta a fejét; elzavarta azt a 
vonzó szót, amelyet a Pszi Hadtesttel 
kapcsolatban gyűlölt meg, ám ami után 
a magánéletében vágyakozott: család. 
De onnan föntről egészen úgy tűnt neki, 
mint az, amit a Hadtest ígért, de soha 
nem teljesített. 
Család. 
Eljátszadozott a gondolattal, hogy le-
megy és bemutatkozik, mint egyik sza-
bad telepata a másiknak. Azt gondolta, 
mulatságos lenne párbajra hívni néme-
lyik ötletével kapcsolatban, megtudni, 
hogy tényleg mindaz-e, akinek látszik. 
Nem mintha lenne ideje a messianiszti-
kus figurákra manapság, persze - és 
nagyon jól tudta, hogyan végzi a legtöbb 
ilyen figura a végén. Jobb, ha egyszerű-
en kimarad az egészből. 

És mégis… 
Lenézett rájuk, az üdvözlő ölelésekre és 
csókokra - olyan dolgokra, amelyeket 
soha nem ismert, mivel a Hadtestben 
nevelkedett. A Hadtest volt az anya, a 
Hadtest volt az apa. Így kellett lennie.  
Figyelte az abszurdan boldog arcokat, 
miközben azt gondolta: Vagy így kellett 
volna lennie? 
Talán egyszer majd benéz Byron vala-
melyik beszédére. Ha nem ezen a hé-
ten, hát majd a következőn. Végülis 
nem volt sürgős. Csak odamegy és meg-
hallgatja. 
Végülis mi a legrosszabb, ami történ-
het? 
Épp kezdett elfordulni, amikor észre-
vette Zack Allen-t a könyökénél. Az 
utóbbi időben Zack  majdhogynem ter-
mészetfeletti képességet fejlesztett ki 
arra, hogy időről időre pontosan azon a 
helyen jelenjen meg. 
- Szeretne keresni valamennyit? - kér-
dezte mosolyogva. 
- Az attól függ. Nagy vagy kis munka? 
Zack elgondolkodott, mielőtt válaszolt 
volna. - Azt hiszem, attól függ, mit ne-
vez nagynak.- mondta. 
Lyta nevetett, majd megcsóválta a fe-
jét. - Rendben, elvállalom. Nagyobb, 
mint egy… bőrönd? 
- Igen. 
- Nagyobb, mint egy elefánt? 
- Igen. 
- Nagyobb, mint egy csillaghajó? 
Zack újra elmosolyodott, ezúttal széle-
sebben. - Úgy tűnik, Lyta, hogy a mun-
ka véletlenül éppen akkora, mint egy 
csillaghajó. 
Lyta úgy döntött, hogy egyáltalán nem 
tetszik neki az, ahogy mosolyog. 
 
Sheridan még egy pillanatig készülő-
dött, mielőtt belépett volna a 13-as 
öbölbe. Amikor Kosh vorlon nagykövet 
a Babylon 5-ön állomásozott, a hajója 
itt horgonyzott. Halálakor a hajót – ami 
nagyon fejlett szerves technikán ala-
pult, a legközelebb egy élő hajóhoz, 
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hogy tudjuk, hogy az az izé ott van, mit 
csináljunk vele? Pontosabban, a Szövet-
ség mit tud csinálni vele? 
Ezúttal Sheridan figyelt szótlanul a 
beszélgetésre, mielőtt hozzászólt vol-
na. - Pillanatnyilag nagyon kényes 
helyzetben vagyunk a Földdel - mondta 
végül. - Beléptek a Szövetségbe, de 
mindannyian tudjuk, hogy csak egy kis 
ösztönzés hatására. 
- Aha, a főváros felett repülő pár ezer 
teljesen felfegyverzett Fehér Csillagot 
én is egy kis ösztönzésnek nevezném.- 
jegyezte meg Garibaldi. 
- Pontosan. Látják az együttműködés 
előnyeit, de még gyanakodnak. Ha izzó 
puskacsövekkel besétálunk, és közöljük, 
hogy át kell építeniük a vadiúj, csúcs-
technológiás hadihajóikat a mi elvárá-
sainknak megfelelően, ezt arra fogják 
felhasználni, hogy kijelentsék, hogy a 
saját céljaink érdekében megpróbáljuk 
meggyengíteni a védelmüket, és hogy 
beleavatkozunk a belügyeikbe.  
- Röviden: megköveznek minket.- mond-
ta Franklin. 
- Akkor mit mondanak? - kérdezte 
Lochley - Hogy ne csináljunk semmit? 
Ivanova megrázta a fejét. - Kapásból 
megvétózom az ötletet. 
- Egyáltalán nem ezt mondom. Csak azt 
mondom, hogy óvatosan kell eljárnunk. 
Ahogy az elkövetkezendő pár évben a 
Szövetség nő, és ahogy azok, akik benne 
voltak Clark elnök árny technika prog-
ramjában, eltűnnek, mindkét világ leg-
jobb érdekében jobb emberek veszik át 
a helyüket - és mi megpróbálhatjuk úgy 
befolyásolni őket, hogy kivegyék azok-
ból a hajókból azt, amit egyáltalán nem 
lett volna szabad beléjük rakni. 
Garibaldi kuncogott. - Aha, és utána 
mind megfogjuk egymás kezét, 
altatódalt4 éneklünk, és a földi szenátus 
minden tagja jóéjtpuszit és alvómacit 
ad nekünk, mielőtt ágyba bújnánk. 
- Háborút akarsz kezdeni emiatt, Mic-
hael? - kérdezte komoly arccal 
Sheridan - Épp most fejeztük be éle-

tünk legnehezebb harcát. Máris újabbat 
akarsz kezdeni? 
- Nem kifejezetten. Mindössze nem hi-
szem, hogy az optimizmusunkra tá-
maszkodhatunk. Nekem legalábbis még 
soha semmi jót nem tett.  
- Egyetértek. Nézzétek, az első számú 
veszélye annak, hogy ezekben a 
hajókban árny technika van, az az, 
hogy kompromittálni lehet őket. Valaki, 
aki erősebb árny technikájú rendszert 
használ, átveheti felettük az irányítást, 
és ez sebezhetővé teszi a hajók 
parancsnokait. Pillanatnyilag a legjobb, 
amit tehetünk, az az, hogy elintézzük, 
hogy Susan-nek ne kelljen ezzel a 
problémával szembenéznie. Ha a többi 
Warlock elesik, biztosítanunk kell, hogy 
ő ura maradhasson a saját hajójának, 
és úgy tehessen, ahogy ő azt a 
legjobbnak látja.  
- A legjobb ötlet, amit ma hallottam.- 
mondta Ivanova. - De hogyan csináljuk? 
A szoba elcsendesedett. Minden más 
jelenlevő hirtelen nagyon érdekesnek 
találta a cipőjét. 
Végül Sheridan felnézett. Susan elkap-
ta a tekintetét és felismerte a szemében 
azt a kifejezést, amit valamikor a sze-
me mögött fellobbanó fénynek nevezett 
volna - leszámítva azt a tényt, hogy 
amikor Sheridan-ben még egy vorlon 
lakozott, a szeme tényleg világítani kez-
dett, és erre a részére nem igazán sze-
retett emlékezni. 
De ismerte ezt a tekintetet – félig takti-
kai zsenialitás és félig őrült zseni -, és 
elmosolyodott, mert tudta, hogy a férfi-
nak eszébe jutott valami. 
- Hol van Lyta? - kérdezte Sheridan. 

Lyta Alexander a Zocalo felett átíve-
lő fémhídon állt; észre sem vette az 
alatta étkező és vásároló tömeget – 
másra figyelt. Nézte, ahogyan az újon-
nan érkezett telepaták közül többen 
találkoznak a vezetőjükkel, egy férfival, 
akinek a nevét csak ma reggel tudta 
meg, bár már a hat nappal ezelőtti ér-
kezése óta érezte a jelenlétét: Byron-
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kérem, mondja el a benyomásait, vagy 
amilyen megjegyzést tenni szeretne az 
illetőről. 
JURASIK: Csak a Babylon 5-ösökön? 
Azt hiszem, ez egy veszélyes dolog. 
IGNFF: Már ketten túlélték… 
JURASIK: Hát, nagyon komolyan meg-
mondom, miért veszélyes. Nehéz az em-
bereket egy sorban jellemezni. 
IGNFF: Higgye el, a figyelmeztetést 
benne fogjuk hagyni. Michael O'Hare. 
JURASIK: Egek, micsoda kezdés. Ne-
héz, rossz szerepbe osztva – rossz sze-
repbe osztás - valószínűleg neki rosz-
szabb volt, mint bárki másnak… Rette-
netesen rossz választásnak gondoltam 
a „megpróbálok vezető lenni”-szerepben. 
Egy fiatal színész, olyasvalaki, aki még 
soha nem csinált sorozatot… hogy meg-
próbáljon belépni és „a hívólista élére” 
kerülni… megpróbáljon vezető lenni… 
valaki olyanra van szükség, mint Bruce 
Boxleitner, aki már csinált ilyet azelőtt 
és megvan hozzá a megfelelő személyi-
sége. Michael O’Hare túlságosan bi-
zonytalan volt… Annyiban maradok, 
hogy rettenetesen rossz helyre osztot-
ták, így neki valószínűleg rosszabb volt, 
mint bárki másnak. 
IGNFF: És most Bruce. 
JURASIK: Elegáns és fesztelen, tökéle-
tes vezető… 
IGNFF: Claudia. 
JURASIK: A stáb szikrája, vagy az az 
energia, ami működtette az egészet – 
mulatságos, szexis és tehetséges. 
IGNFF: Jerry. 
JURASIK: Teljesen bolond; annyira 
lojális, hogy az már hibának számít; 
karizmatikus és kopaszodik. 
IGNFF: Ezt kicsit túlkompenzálta, 
nem? 
JURASIK: Túl bizony. Az az igazság, 
hogy nem mondhatok eleget Jerry 
Doyle-ról – mindenkit lepipált  - azzal, 
hogy egy másik szakmából jött, aztán 
pedig belépett a világunkba, és olyan 
fesztelenül, kecsesen dolgozott… egy 
olyan ember, akinek jó a közelében len-

ni. Olyan kényelmes körülötte lenni, 
mint egy nagy, régi székben – és hűsé-
ges barát. Bármit rá mernék bízni –  
egy igazán remek, általában véve re-
mek ember. 
IGNFF: Akkor rá szavazott, ugye? 
JURASIK: Dehogyis! Már meséltem a 
politikai nézeteimről. Ezt komolyan 
megcsináltam, és elmeséltem neki – 
soha életemben nem szavaztam a re-
publikánusokra, úgyhogy elvittem ma-
gammal a fiam – akkoriban Ben két 
vagy három éves volt… Amikor Jerry 
lapjához értem, odaadtam a fiamnak a 
kis lyukasztókártyát, és azt mondtam: „
Lyukaszd át, lyukaszd át.” Úgyhogy 
megmondtam Jerry-nek: „A hároméves 
kisfiam rád szavazott.” Nem szavaztam 
az ellenfelére, de rá sem szavaztam. A 
hároméves kisfiam szavazott rá… Nem 
akartam ellene szavazni, de eszemben 
sem volt republikánusra szavazni. 
IGNFF: Mira. 
JURASIK: Mira – bonyolult, érzelmes, 
felsőbbrendű színésznő, csodálatos 
anya, jó barát. 
IGNFF: Richard Biggs. 
JURASIK: Tökéletesen megbízható, 
kiegyensúlyozó erő, és nagyon mulatsá-
gos. 
IGNFF: Billy. 
JURASIK: Igazi barát, rock & roller egy 
másik világból. 
IGNFF: Steve Furst – ezt össze kell ha-
sonlítanom azzal, amit ő mondott önről. 
JURASIK: Az egyik legviccesebb em-
ber - talán a legviccesebb, akivel együtt 
játszottam. Egyedi nézőpontja van. 
IGNFF: Ez elég ködös. 
JURASIK: Egyénien látja a szakmán-
kat… ő is egy barátom. 
IGNFF: Andrea Thompson. 
JURASIK: Egy nő, aki tudta, mit akar 
és nem szenvedheti a bolondokat. 
IGNFF: Néhány ember iránt nem biz-
tos, hogy bármelyik irányban is erős 
érzelmeket táplál. Jason Carter. 
JURASIK: Tipikus angol, a legjobb ér-
telemben véve - tipikus angol színész, 
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szabad és természetes. 
IGNFF: Tracy Scoggins. 
JURASIK: Roppant csinos valaki. Egy 
igazán kedves ember. 
IGNFF: Jeff Conaway. 
JURASIK: Túlélő és ösztönző – valaki, 
aki ihletet ad. 
IGNFF: Patricia Tallman. 
JURASIK: Talán a legerősebb nő, akit 
valaha ismertem - tettrekész nő. 
IGNFF: Walter Koenig. 
JURASIK: Jó humora van, a munkával 
kapcsolatban komoly. 
IGNFF: Ed Wasser. 
JURASIK: Lássuk csak, Ed Wasser. 
Jóképű, komoly, csinos fiatal színész. 
IGNFF: A végére tartogattuk a legjob-
bat ... Andreas. 
JURASIK: Elszabadult ágyúgolyó, és 
egy igazán veszélyes egyén. Csodálatos 
barát. Bármit megtenne értem, és én is 
bármit megtennék érte. Szükség esetén 
tényleg számíthatok rá. 
IGNFF: Volt már valaha ennyire szoros 
szakmai kapcsolata egy másik színész-
szel? 
JURASIK: Tudja, jó kapcsolatokat szok-
tam kialakítani. Szakmailag hasonlóan 
jó kapcsolatom volt Dennis Franz-cal – 
jónéhány más színész van, akikkel 
ugyanúgy összemelegedtem, mint And-
reas-szal. Ahogy igazán összebarátkoz-
tunk, az emberként volt – valami össze-
ért mélyen lent, a szívünkben. Azt hi-
szem, tökéletesen látta, ki vagyok, mint 
ember, és tisztelte és kedvelte azt, amit 
látott. Én is igazán láttam, ki ő, mint 
ember, és tetszett, amit láttam. Ennek 
egy része megvan Stephen-nel és Bill 
Mumy-vel is – úgyhogy ezek az emberek 
lesznek végül a barátaim. Andreas és én 
igazság szerint valahogy egyetértettünk 
abban, hogy mi ketten kik vagyunk; és 
ez túlnőtt a munkán. A munka könnyű 
volt… Igazán veszélyes egyénnek nevez-
tem – igazán veszélyes színésznek kel-
lett volna mondanom. Húzza ki az 
egyént. 
IGNFF: Már csak egy név maradt – 

Straczynski. 
JURASIK: Ó, Joe egy klasszikus író. 
Igazán szerencsés vagyok, hogy talál-
koztam vele a karrierem során – a mi 
szakmánkban nincs értékesebb, mint 
egy jó író. Egy bonyolult ember… de az 
alapján, hogy mit adott ki magából, sen-
ki nem lepődne meg ezen, azt hiszem. 
IGNFF: Ha Londo karakterét felélesz-
tik, újra elvállalná? 
JURASIK: Csak ha Joe írná. Ha Joe 
írná, biztosan elvállalnám. Joe 
Straczynski találta ki, az ő karaktere, 
és ha megkérne, hogy játsszam el újra, 
megtenném. Joe-n kívül bárki mással 
még csak fontolóra se venném. Nem 
hiszem, hogy bárhová el lehetne mozdí-
tani [Londot]. Azt hiszem, Joe lényegé-
ben végzett a karakterrel. Úgy értem, 
azt hiszem, talán visszaelmékez-
hetnének, vagy valami ilyesmit. 
IGNFF: Elég befejezett története volt. 
JURASIK: Azt hiszem. Ha Joe írna va-
lamit, megcsinálnám. 
IGNFF: Ezek szerint nem voltak prob-
lémái Joe-val… 
JURASIK: Nem voltak problémáim Joe-
val. 
(…) 
IGNFF: Akkor ezt befejezni olyan, mint 
elmenni otthonról. 
JURASIK: Nehéz megfogni. Megintcsak 
nem akarok visszatérni a Hanois ha-
sonlathoz, de talán épp ez az. Zavaros 
dolog volt a Babylon vége. Nem volt 
időnk… nem mondtuk el, amit el akar-
tunk mondani; nem jött ki jól, egyesek 
meg is bántódtak. Egyszerűen túl sok 
volt, hogy megpróbáljuk megtenni - va-
lóban az volt, elbúcsúzni annyi ember-
től. Elbúcsúzni a munkától, elbúcsúzni 
a keresettől… nehéz, tudja. Túl nehéz 
ahhoz, hogy igazán sikerüljön. 
IGNFF: Most minden álmom összetörte, 
Peter. Most rosszul érzem magam. 
JURASIK: Bármibe kapaszkodhat, ami-
be akar. Tudja, egy ötéves kisfiam van, 
az ő álmait nem töröm össze. Kitűnő 
vagyok tündérmesékből és történetek 
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csendben maradt és feszülten figyelt az 
elhangzottakra, mielőtt végül előreha-
jolt a székében: - Nem voltam benne az 
Árnyháborúban, úgyhogy meg kell bo-
csássák a tudatlanságomat ezen a té-
ren. Mi az az árny technika? 
Sheridan felállt és járkálni kezdett. -
Tudjuk, hogy a Földerő dolgozott azon, 
hogy árny technológiát vegyenek át a 
saját céljaikra, hogy technikai fölénybe 
kerüljenek más fajokkal szemben. Még 
egy titkos bázisukat is megtaláltuk a 
Jupiteren2, ahol megpróbáltak szétszed-
ni egy árny hajót, és rájönni, hogyan 
működik. Balszerencséjükre addig pisz-
kálták, amíg felébresztették, és dara-
bokra szedte a helyszínt, mielőtt végül 
kilőttük az égről3.  
- De nyilvánvalóan sikerült kiszedniük 
belőle valamit - mondta Ivanova -, mert 
néhány durva árny technikás hibridet 
már ránk eresztettek a polgárháború-
ban, amikor…- elhallgatott és a többi-
ekre nézett; nem bírta befejezni a mon-
datot: amikor Marcus meghalt. 
- Azt hittük, az minden - folytatta 
Ivanova, túltéve magát a dolgon. - Úgy-
hogy elképzelhetitek a reakciómat, ami-
kor rájöttem, hogy gyakorlatilag ott 
ülök az egész tetején. 
Nem mesélte el az álmait, amelyek egé-
szen azóta kísértették, hogy átvette a 
Titan parancsnokságát; erőszakos és 
nyugtalanító rémálmokat, amelyeket a 
gyenge, a világ többi része elől elrejtett 
látens telepatikus képességének tulaj-
donított, ahogy az hevesen reagált az őt 
körülvevő hajó közelségére. Nem volt rá 
szükség, azután már nem, hogy 
Sheridan megerősítette a gyanúját. 
- Furcsának tartom, hogy valamit, ami 
ennyivel fejlettebb a mi technológiánk-
nál, ilyen gyorsan adaptálni lehessen.- 
mondta Lochley. 
- Az árny technika bármilyen más tech-
nikával össze tud csatlakozni, amilyen-
nel csak találkozik. Volt egy kis inci-
densünk úgy egy évvel ezelőtt, amikor 
egy telepata, akit megváltoztattak, 

hogy egy árny hajó központi vezérlő-
rendszereként működjön, felébredt a 
Medilaborban. Beépült az állomás szá-
mítógépes rendszerébe, és az egész fe-
lett átvette volna az irányítást, ha nem 
állítjuk meg idejében. Az a tippem, 
hogy úgy tervezték, hogy bármilyen 
technológiához alkalmazkodni tudjon, 
akármilyen fejlett vagy elmaradott le-
gyen is az, és ott növekedjen - ahogy a 
gyomok is ellepik a kertet, ha az ember 
nem figyel oda eléggé, és nem tépi ki 
őket időben. 
- Nekem úgy tűnik, hogy elég sok prob-
léma van ezzel a dologgal.- mondta 
Lochley - Egy, ha ezt a Földerő csinálta, 
akkor elég sokban mernék fogadni rá, 
hogy tudják, hogy ott van; úgyhogy az-
zal semmit nem érünk el, ha megmond-
juk nekik, hogy ott van - hacsak nem 
finoman tudatjuk velük, hogy mi tud-
juk… amivel majdnem biztosan csak 
azt érnénk el, hogy Ivanova kapitányt 
áthelyezik egy másik hajóra.  
- Kettő, ha ez az árny technika szerves 
részét alkotja a hajó központi számító-
gépes rendszerének, nem mehetünk 
csak úgy oda és téphetjük ki. 
- Egyetértek.- szólt közbe Ivanova - 
Anélkül, hogy túl sokat mondtam vol-
na, a hajó minden részét átnézettem a 
karbantartással, hátha találnak valami 
rendelleneset. Bárhol is van az árny 
beépítés, nem találjuk.  
- És még ha meg is találnánk - folytatta 
Lochley -, ha megpróbáljuk eltávolítani, 
és nem sikerül - ami, azt hiszem, majd-
nem biztos -, a rendszer egész biztosan 
biztonsági problémaként mentené el a 
behatolást az adatbázisába. És akkor a 
legközelebbi alkalommal, amikor rá-
csatlakozik a Földerő központi rendsze-
rére az utasításokért és friss engedélye-
kért, az információ visszajutna a Min-
denkori Hatalmasokhoz, és… 
- Megintcsak kiraknak a parancsnok-
ságból - fejezte be Ivanova. 
- Szóval ugyanott vagyunk, ahonnan 
elindultunk. - mondta Garibaldi - Most, 
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mítógépálláshoz; a képernyő rejtett, 
sötét volt. - Számítógép, készüljön a 
vendég  adata inak  fogadására : 
Sheridan, John J. elnök, Csillagközi 
Szövetség. 
A képernyő életrekelt, a Titan címeré-
vel a Földerő embléma alatt. - Készen-
létben.  
Ivanova Sheridan-re nézett. - Egy utol-
só dolog, és készen vagyunk. Tedd a 
kezed a képernyőre, hogy a számítógép 
felismerjen. 
- Susan, mi a fene ez az… 
- Nem mondhatom el, amíg nem tudom 
biztosan, hogy igazam van. John, kér-
lek, tudom, hogy nem érted, de muszáj, 
hogy ezzel kapcsolatban megbízz ben-
nem. 
Sheridan egy pillanatig habozott, aztán 
eltökélt arccal keresztülment a szobán 
és a képernyő elé emelte a kezét. 
Ivanova látta a szemében, hogy vonako-
dik megérinteni, de leküzdötte. 
Megérintette a képernyőt. 
A képernyőn színes fények villantak fel, 
aztán örvénylő feketeség és felismerhe-
tetlen jelek töltötték meg, mielőtt telje-
sen leállt. 
A nő Sheridan-re pillantott. A férfi úgy 
festett, mintha álomból ébredt volna. 
Sheridan ránézett, és egy pillanatig 
még küzdött magával, mielőtt ki bírta 
mondani azt a szót, amiről Ivanova re-
mélte, hogy nem fogja kimondani; a 
szót, amely megerősíti a félelmeit, ame-
lyeket azóta próbált elhessegetni, hogy 
átvette a Titan parancsnokságát: 
- Árny technika. 

Több szó nem hangzott el Ivanova 
szállásán. Egyetlen bólintás után visz-
szatértek a felszállóöbölbe, és a Babylon 
5-re indultak, ahol Sheridan gyorsan 
összehívott egy megbeszélést Elizabeth 
Lochley kapitánnyal, Michael Garibal-
dival, a Szövetség frissen kinevezett 
titkosszolgálati főnökével és dr. Step-
hen Franklin-nel. 
Ez volt az első alkalom, hogy Ivanova és 
Lochley találkoztak, amióta az utóbbit 

kinevezték a Babylon 5 parancsnoká-
vá - és míg Ivanova arra számított, 
hogy feszélyezett lesz a hangulat, amíg 
a többiekre várnak, kellemes meglepe-
tésként érte, hogy Lochley szívélyes és 
barátságos egyéniség. Lochley vezetési 
stílusa teljesen más volt, mint 
Ivanováé, amely a „ha kétségeid van-
nak, ölj meg valamit” - elképzelésre 
épült. De mióta átvette a Titan pa-
rancsnokságát, Ivanova megtanulta, 
hogy néha a halk hang sokkal hatáso-
sabb és veszélyesebb lehet, mint a han-
gos. 
Miután megérkeztek a többiek, 
Sheridan elmesélte a Titanon történte-
ket. A szobában sokáig néma csend 
volt; legalábbis Susan-nél ez az időtar-
tam már nagyon hosszúnak számított, 
főleg ebben a társaságban. 
Jellemzően Garibaldi volt az első, aki 
megszólalt. - Még öt percre sem hagy-
hatunk egyedül anélkül, hogy bajba 
keverednél, ugye? 
- Menj a fenébe, Michael.- mondta 
Ivanova, és elmosolyodott. Jó volt visz-
szajönni. 
- Biztos vagy benne, hogy árny techni-
ka?- kérdezte Franklin. 
- Azt hiszem… úgy értem, pokolian 
olyan érzést keltett. 
- Ezért akartam, hogy a fedélzetre jöj-
jön.- mondta Ivanova - Úgy gondoltam, 
hogy miután olyan sokáig egy vorlon 
volt benne, ha bárki megérzi a lappan-
gó árny technológiát, az ő lesz. 
- Szinte már az első napon elkezdődött, 
amikor átvettem a Titan parancsnoksá-
gát.- folytatta -Volt egy telepata a fedél-
zeten, telepata-testőr volt egy Földerős 
szenátor1 hajón tett VIP-bemutatóján, 
és nem volt képes tíz percnél tovább a 
fedélzeten maradni. Folyamatosan azt 
mondogatta, hogy úgy érzi, valami 
nincs rendben valahol a hajóban. Ami-
kor azt mondta, hallott valamit sikol-
tozni a gondolataiban, rájöttem, hogy 
hát, határozottan baj van. 
Lochley az egész beszélgetés alatt 
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kitalálásából, de valódi dolgokból, mint 
mondjuk a búcsú volt a sorozat végén, 
nem. 
IGNFF: Mik voltak azok a nagy dönté-
sek, amelyekkel szembekerült – a B5 
mikor is ért véget, ’98-ban? 
JURASIK: Igen. Mint mondtam, egy 
kicsit olyan volt, mint kiszállni a Hill 
Street-ből. Csak meg kellett találni a 
következő munkát. Bejött a Third Rock 
from the Sun (3rd Rock from the Sun - 
Űrbalekok) - az jó volt, egy visszatérő 
szerep. Aztán jött a Sliders (Dr. Oberon 
Geiger), az is egy jó visszatérő darab 
volt. Aztán volt valami munka… az 
HBO film, egy nagyszerű munka volt, 
jól éreztem magam alatta. Aztán a sem-
miből jött ez a szívműtét, amire be kel-
lett feküdnöm, és ez igazán megváltoz-
tatta az életem – teljesen más irányba 
fordította a fejemet. 
IGNFF: Milyen irányba? 
JURASIK: Teljesen elfordította. A leg-

jobb hasonlat a fejem elfordítása helyett 
a szívem kicserélődése lenne… Nem 
volt semmilyen szívbetegségem, szóval 
nem arról volt szó, hogy szívrohamom 
lett volna, vagy ilyesmi, de a szívbillen-
tyűim elromlottak, ezért új billentyűket 
kellett beültetni – donor billentyűket. 
Tehát lényegében kicseréltek dolgokat a 
szívemben – ez a tökéletes hasonlat. 
Megváltozott a véleményem arról, hogy 
miről szól az életem, hogy mi benne a 
fontos, mi az első, stb. Beláttatta velem, 
hogy milyen sokat adtam, és milyen sok 
időt és energiát fordítottam a munkám-
ra, és azt is, hogy kibírom, ha – ahhoz, 
hogy felneveljem ezt a kisfiút – félre 
kell állnom, és 10 évet a feleségemnek 
és a kisfiamnak kell szentelnem az éle-
temből. 25 vagy 30 évet a karrieremnek 
adtam. Mi a fenének van a karrierem – 
miféle szülő vagyok, ha nem tudom a 
fiamnak adni? Ez változott meg ben-
nem. 

Fordította: Niko 

1.14  To The Ends of Earth  
(A Föld végeihez) 
Gyártási szám: 114 Írta: JMS 
 
A forgatókönyv elkészült. Bemutatja a 
történet irányvonalát.  
Az árny-szerű hajó, amely elpusztította 
Gideon korábbi hajóját, a Cerebus-t, 
előkerül. Magában hordozza GALEN 
TITKÁT, hogy hogyan árulta el három 
technomágus Galen-t és Isabelle-t („The 
Path of Sorrows” – A bánat ösvénye), és 
hogy miért tűntek el a technomágusok 
olyan sietve az ismert űrből még az 
Árny Háború előtt. Egy átmeneti epizód 
a régiek és az újabbak között; az 
Excalibur befejezi küldetését és azonnal 
rendbehozzák. A legénység megrendez 

egy borzalmas balesetet a mosodában, 
hogy megszabaduljanak az egyenruhák-
tól. JMS szerint ebben a részben indul 
meg igazán a fő irányvonal, „Jelek és 
Előjelek” módra. Ha a Crusade eljutott 
volna a második szezonig, ez lett volna 
az első epizódja. 
 
1.15 Value Judgements (Értékítéletek) 
Gyártási szám: 115 Írta: Fiona Avery 
Vendégszerepben: Bester, a pszi-zsaru! 
 
A forgatókönyv elkészült.  
Bester megjelenik! Dureena valamiféle 
misztikus erőre tesz szert. Bester túlél-
te a Telepata Háborút és a Pszi Hadtest 
bukását, de menekülőben van. Itt egy 
idézet Bester-től a forgatókönyvből: „

 
 
 

Amit már sosem láthatunk... 



 16 

Valen feljegyzései #6                                                                     6. szám 

Azt tettem, amit kellett. A háború 
mindkét oldalán voltak áldozatok. A 
különbség annyi, hogy ha megnyered a 
háborút, akkor hős vagy, ha elveszíted, 
akkor háborús bűnös. Voltak dolgaim, 
amikkel a jelenlegi vezetés nem ért 
egyet, mert most ők a hősök és én va-
gyok a háborús bűnös. De ha megváltoz-
na a helyzet, én ugyanúgy megvádolhat-
nám őket. Nem, nem fogom feladni ma-
gam. Azt tettem, ami helyes. Nem tud-
ják bizonyítani az ellenkezőjét, mert 
végeredményben mindent a népemért 
tettem.” Az epizód elég borzalmas mó-
don fejeződik be, nyitva hagyva egy aj-
tót Bester számára a visszatérésre, akár 
főbb szerepben is. Ezt a részt február-
ban kellett volna felvenni. Walter 
Koenig (Bester) elolvasta a forgatóköny-
vet, és azt mondta, ez a valaha elkészült 
legjobb Bester forgató-
könyv! 
 
1.17 Tried and True 
(Kipróbált és Igaz) 
Gyártási szám: 117 
Írta: Fiona Avery 
 
Dureena-t előveszik a 
Liga más tagjai, akik 
tudni szeretnék, mit 
keres a Földi Szövet-
ség egyik hajóján. Ott 
ragad a Tolvajok Szö-
vetségének egyik űrál-
lomásán, és saját men-
tora, Mafeek hallgatja 
ki. Ez egy háromré-
szes, amelyben Du-
reena-t elrabolja egy „
nagy csigaszerű hajó 
vagy valami olyasmi”. 
Ezt az epizódot rész-
ben Larry DiTillio írta 
volna, és azzal végző-
dik, hogy Dureena 
meglátja a kardját a „
The End of the Line” 
című epizódban. 

 
1.22 The End of the Line (A vonal vége)  
A szezon befejező epizódja lett volna 
Gyártási szám: 116  Írta: JMS 
 
Ez utolsó megírt forgatókönyv. Egy ha-
talmas CGI kavalkád! Folytatja a „To 
the Ends of Earth”-ben megkezdett fő 
irányvonalat. A második szezon máso-
dik epizódja lett volna. 
 
Tervek: 
JMS megerősít egy népszerű elméletet: 
az árnyak technológiát kölcsönöztek a 
technomágusoknak. Ezért menekültek 
a technomágusok a háború elől - nem 
akarták kifizetni a bért. Ezen kívül 
Galen-t nem zárták ki a rendből, csak 
kiküldték a háború utóhatásait vizsgál-
ni és szemmel tartani a drakh-okat. 
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hogy megértette. – Rendben; hát, több 
mint szívesen látjuk a fedélzeten. Meg-
kérem Lochley kapitányt, hogy engedé-
lyezze a sikló dokkolását. 
- Igazság szerint, elnök úr, azt remél-
tem, hogy ön jön ide. Felnézve látta, 
ahogy az elnök arckifejezése vidámról 
zavarttá változik. - Csak… úgy gondol-
tam, hogy mivel még soha nem járt egy 
Warlock osztályú romboló fedélzetén, 
örülne az alkalomnak, hogy megnézhe-
ti. 
- Hát persze.- felelte, miután egy má-
sodpercig végiggondolta a kérést. Tud-
ta, hogy a nő nem pazarolná az idejét 
egy hajóbemutatóval, ha nem lenne va-
lami fontosabb a háttérben. Ez volt az 
előnye annak, hogy háborún, fájdalmon 
és szenvedésen mentek keresztül a ba-
rátaival: egy idő után éppolyan jól is-
merték egymást, akár önmagukat.  
- Rendben.- mondta végül. - Elfogadom 
a meghívását. Készüljenek, átszállok. 
A jel elhalt, és Susan észrevette, hogy 
az izmai olyan merevek, hogy már fáj-
nak. Legalább felfogta az üzenetet – 
gondolta. Hamarosan itt lesz, és akkor 
így vagy úgy, de tudni fogom, hogy nagy 
bajban vagyok-e. 

Susan a központi, nyomás alatt lévő 
leszállóöbölben várakozott, amikor 
Sheridan siklója áthaladt a zsilipeken, 
majd végül megállt a központi biztonsá-
gi öbölben. Kiegyenlítődő légnyomás 
szisszenése hallatszott, aztán a sikló 
ajtaja kinyílt, és Sheridan megjelent a 
nyílásban. Odabiccentett a nőnek, 
ahogy lejött a lépcsőn -- 
-- és megállt, épp mielőtt a fedélzetre 
lépett volna. Lenézett, majdnem úgy, 
mintha nem tudná megmagyarázni, 
hogy miért állt meg, miért vonakodott a 
repülési fedélzetre lépni.  
- Jól vagy?- kérdezte Susan. 
- Igen… jól – mondta - csak… valami 
furcsa érzésem volt, ennyi az egész.  
- Milyen érzés volt? 
- Mintha valaki átsétált volna a síro-
mon. 

Lerázta az érzést, lelépett az utolsó lép-
csőfokról a repülési fedélzetre és körül-
nézett. Starfury-k – légköriek és hagyo-
mányosak –  tö ltötték meg a 
felszállóöblöket.  
- Jó kis rendszered van itt - mondta, 
miközben megdörzsölte a karját.  
- Fázol? - kérdezte. 
- Egy kicsit.- mosolyodott el - Biztos 
nyitva van egy ablak valahol. 
- Lehet.- A vezérlőrész felé vezető lég-
zsilip felé intett - Erre. 
Átsétáltak a fémpadozaton a vöröses 
folyosóra, ami az egyik irányba a pa-
rancsnoki fedélzetre, másik irányba a 
legénységi szállások felé vezetett. Egy-
re kényelmetlenebb csendben menetel-
tek. Susan időről-időre hátranézett, és 
látta, hogy a férfi úgy néz körbe, mint-
ha valamiért ideges lenne.  
Amikor elérték a nő szállását, Susan 
félreállt, hogy beengedje Sheridan-t, 
aztán becsukta és bezárta az ajtót. 
Amint az ajtó becsukódott, John odafor-
dult hozzá. - Susan, mi a fene folyik itt? 
- Mire gondolsz? 
- Arra gondolok, hogy attól a pillanattól 
kezdve, hogy a fedélzetre tettem a lá-
bam, le kell küzdenem a késztetést, 
hogy visszarohanjak a siklóhoz és fel-
szálljak vele.  
- Tehát nem érzed barátok között ma-
gad. 
- Úgy érzem…- Sheridan küszködött, 
hogy szavakat találjon. - Nézd, Susan, 
tudod, hogy benned megbízom, de… 
nem, nem érzem úgy, hogy barátok kö-
zött volnék. Tudom, hogy nem logikus, 
semmilyen valódi okom nincs rá, de 
valami azt súgja bennem, hogy a lehető 
leggyorsabban tűnjek el innen.  
- Ez érdekes.- mondta a nő. 
- Ezt úgy mondtad, mintha számítottál 
volna erre. 
- Más reakciót reméltem, de ahogy álta-
lában lenni szokott az életemben, úgy 
tűnik, soha nem egészen azt kapom, 
amit remélek. 
Átsétált a szoba másik végén levő szá-



 44 

Valen feljegyzései #6                                                                     6. szám 

momra. 
- Hamarosan. De magának feküdnie 
kellene. Ne erőltesse meg a lábát! 
- Ne aggódjon semmi baja a lábamnak. 
- Mfffh! - közlöm a jelenlevőkkel. A nő 
levesz valamit az arcomról. Így egy ki-
csivel könnyebb kommunikálni. 
- Jó reggelt, harcos. Jól elaludtad a na-
pot! 
- Mi történt? - kérdezem. 
- Hát, rád zuhant a fél nyomáselosztó, 
meg még néhány tonna egyéb törmelék. 
Eltartott egy darabig, mire sikerült ki-
bányászni onnan. De megúsztad egy kis 
bordarepedéssel, meg néhány zúzódás-
sal. A többiek jól vannak, üdvözölnek. 
Patrick üzeni, hogy most nem kell jön-
nöd a pörifocira, de a jövő héttől várunk 
ügyeletbe. 
- Örülök – egyre tisztábban tudok gon-
dolkodni és beszélni. - És mi van a lá-
baddal? 

- Ne is mondd! Egyszer csak egy 
minbari beleszállt. Fejjel – fintorog. - 
Illene neki visszaadnom, nem gondolod? 
- Te tudod. És - teszem fel a legfonto-
sabb kérdést - Mi van Avalonnal? 
- A hajóval? - lepődik meg a kérdésen – 
Nyugodj meg, egy darabig nem kell ez-
zel foglalkoznod. Csak lábadozzál, és ha 
kijutunk, meghívlak egy Krimbosz-
minkerinre, a privát készletemből. Jól a 
fenekére nézünk, oké?  

Nem értette, mit akarok kérdezni, 
de nem is baj. Kevesen érthetik meg, 
amit láttam. A doktornő biztos azt mon-
daná, hogy hallucináció, vagy ilyesmi. 
De nem kell tudnia erről. Senkinek nem 
kell tudnia erről. De én csak felnyúlok, 
kezemet a falhoz tapasztom, és érzem a 
kezem alatt a generátorok ötszörös szív-
dobbanását, és elmosolyodok.  

VÉGE  
http://avalon.scifi.hu  

JMS novella 

REJTETT CÉLOK 
 

Írta: J. Michael Straczynski 
 

Susan Ivanova kapitány figyelte, aho-
gyan a Babylon 5 ismerős képe betölti a 
Titan, az egyik első elkészült Warlock 
osztályú romboló képernyőjét. A pa-
rancsnoki fedélzet képernyője minden 
elképzelhető szkenner- és kijelző-
rendszerrel betöltötte az egyik fal nagy 
részét. 

Az elsőtisztje, William Berensen 
parancsnok felnézett a konzoljától. A 
hangja élesen, tisztán és tárgyilagosan 
csengett. - Kapitány, a kapcsolat felvé-
tele folyamatban van. 
- Kérem a képernyőre, parancsnok. 
Egy pillanattal később Sheridan – 
Sheridan elnök, emlékeztette magát – 
jelent meg a képernyőn. Egy kicsit meg-
őszült a legújabb földi polgárháború 

alatti élményei miatt, de a mosolya 
klasszikusan John volt. 
- Susan, micsoda meglepetés! - mond-
ta. - Nem hittem volna, hogy hamaro-
san viszontlátunk. 
- Rossz pénz nem vész el. Mindig akkor 
kerülök elő, amikor senki sem keres. 
John felnevetett. - Hidd el, tudom. De 
akkor is, általában előre figyelmeztet-
nek minket, ha egy romboló úgy dönt, 
hogy beugrik egy kicsit. 
- Szándékosan nem jelentkeztem.- Szá-
razon elmosolyodott, és remélte, hogy a 
férfi kihallja az üzenetet a hanghordo-
zásából, és nem tesz fel több olyan kér-
dést, ami pillanatnyilag gondot okozhat 
neki. Nem, John, nem egyeztettem a 
repülési útvonalat a Földi Központtal; 
nem tudják, hogy itt vagyok, és ezt in-
kább nem mondanám a legénység előtt. 
John arckifejezése enyhén megválto-
zott, éppen eléggé, hogy Susan rájöjjön, 
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JMS eredeti tervei az első szezonnal 
kapcsolatban:  
Ep. 1.-5. -  Új egyenruhák.  
Ep. 6. - Appearances and Other De-
ceits – Nem a ruha teszi.  
Ep. 7.-11. - Régi egyenruhás epizódok. 
Ep. 12.-22. - Új egyenruhák.  

A „Patterns of the Soul – A lélek 
útvesztői” és a „Rules of the Game - Já-
tékszabályok” a szezon későbbi felébe 
kerültek volna be. 

Galen gyanítja, hogy az Apokalipszis 
Dobozáról („Racing the Night – Mene-
külés az éjből”) tud valaki más is, aki-
nek nem kellene (Matheson!). Amikor 
az Apokalipszis Doboz beszél, Gideon 
szintetikus hangján szól; JMS ezt előre-
vetítésnek nevezi. 

A gyógymódot valamikor a harma-
dik szezon környékén találták volna 
meg és az egész sorozat valami mássá 
fejlődött volna. 

A technomágusok eredetének és ké-
pességeik forrásának kérdései voltak 
azok, amelyekre lehetett volna építeni; 
ezekre végül az első szezon későbbi ré-
szeiben kaptunk volna választ. Ez kap-
csolatban lévőnek látszik Galen titkával 
a „To the Ends of Earth”-ből és a „The 
End of the Line”-ból. 

Galen és Dureena viszonyával kap-
csolatban semmi sem derült volna ki az 
első szezonban. 

JMS szerint Galen csak 2-3 epizó-
donként jelent volna meg, de a sorrend-
változtatás ezt összezavarta. 

A TNT 22 rész elkészítésére szerző-
dött, és megszegte ezt a szerződést, tud-
ván, hogy a Warner úgysem pereli saját 
magát ilyesmiért. 

Jelentések szólnak arról, hogy a 
TNT élesen elvágja a Crusade-et a 
Babylon 5-től… Sheridan, Lyta és Gari-
baldi ki lett vágva a Crusade világából, 

holott a szerződéseiket már aláírták. 
Lyta már le is forgatott egy Telepata 
Háborúra visszaemlékező jelenetet, de 
ezt helyettesítették egy hasonlóval, 
amelyben egy másik színésznő játszik. 
Egy irodát terveztek Garibaldinak, 
amely vele együtt szerepelt volna a „
Ruling from the Tomb - Pallosjog” c. 
epizódban, de aztán eltűnt a forgató-
könyvből. 

Az első öt epizód legyártása után 
megálltak a munkával. Inkább egyéb 
fejlesztésekkel foglalkoztak, mint példá-
ul a ruhákéval, amelyeket túl trekkis-
nek találtak. A hatodik epizódtól újított 
díszleteket és egyenruhákat használ-
tak, és ezt a hibát párbeszédekkel ma-
gyarázták ki. Ekkoriban terjedtek el a 
pletykák arról, hogy a TNT szeretné, ha 
a sorozat szexi lenne, és semmi köze 
sem lenne a Babylon 5-höz. 

Tracy Scoggins (Lochely) 7-8 epizód-
ra szerződött az első szezonban. Jeff 
Conaway (Zack Allen) is ugyanígy beke-
rült volna, de végül kiejtették. 

JMS eredeti ötlete alapján a Zathras 
testvérek egyike is szerepet játszott 
volna a sorozatban, ugyanígy egy Har-
cos kasztbeli minbari is. A sorozat fog-
lalkozott volna az Őrszemekkel is, vala-
mint látogatásokkal új bolygók mellett 
a Babylon 5-re, a Minbar-ra, a Centauri 
Prime-ra, a Földre és a Marsra. 

Vir vendégszereplőként tűnt volna 
fel néha, Ivanova a második szezonban 
csatlakozott volna be. Ezenkívül a leg-
több Babylon 5 szereplő megjelent volna 
néha vendégszereplőként. 

 
Fordította: Chris 

 
Eredeti forgatókönyvek letöltése:  

http://delenn.4u.hu 

JMS mondja: 
"A legfőbb ok, amiért érdemes a peremen túlra távozni... Egy nagy-nagy adag sült 
krumpli vár ott mindannyiunkra…" 
- Miért távoztak az elsők a galaxisunkból 1997. febr. 18.  
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Ebben a cikkben, az első szezonnak 
DVD-n történt kiadásának alkalmából, 
2002. őszén készült interjú összefoglaló-
ját olvashatjátok. Forrás: ign.com 
 
IGN FILMFORCE: Kezdjük a legelejé-
ről, ha lehet – Virginiában, Norfolkban 
született, igaz? 
STEPHEN FURST: Stimmel. 
IGNFF: Hogyan jellemezné a gyermek-
korát, főleg abból a szempontból, hogy 
mi vitte rá, hogy színészetet tanuljon? 
FURST: Csodálatos gyerekkorom volt, 
egy nagyon összetartó családban. Mind-
annyian túlsúlyosak voltunk, és azt hi-
szem, remekeket ettünk együtt. A szüle-
im mindketten 47 éves korukban haltak 
meg különböző betegségek komplikáció-
iban – az egyik a cukorbetegség volt. Én 
17 éves koromban lettem cukorbeteg, és 
az evést illetően 40 éves koromig jártam 
az önpusztítás útját. Aztán természete-
sen lefogytam. 145 kilóról fogytam a 
jelenlegi súlyomra, 79 kilóra. 
IGNFF: Mi volt az utolsó csepp a pohár-
ban, ami segített meghozni a döntést? 
FURST: Én inkább mélypontnak hívom. 
40 éves voltam, és kórházba kerültem, 
mert a lábamon egy vágás elfertőződött, 
és arról volt szó, hogy amputáni fogják 
a lábamat. Ez volt az egyik. Amikor a 
kórházban diétára fogtak, azonnal ren-
deltem egy házhoz szállított kínai ebé-
det és a nővér rajtakapott. Úgyhogy 
bejöttek és elkobozták a kínai kajámat, 
és a telefont is kivitték a szobámból, 
hogy ne tudjak rendelni. Azt gondol-
tam: „Egek, tényleg diétáznom kell.” 
(…) 
IGNFF: A karrier szempontjából valam-
ennyire beskatulyázták emiatt? 
FURST: Azt hiszem. A Babylon 5 har-
madik és negyedik szezonja között is 
fogytam. Bementem dolgozni, és a jel-
mezek csak úgy lógtak rajtam. Nem 

szóltam, hogy leadtam valamennyit, 
úgyhogy a negyedik szezon első pár ré-
szében soha nem állok háttal a kamerá-
nak, mert tele voltam biztosítótűkkel. 
IGNFF: Meglepte a többi színészt? 
FURST: Igen – az Interneten azt írták, 
hogy rákos vagyok. „Stephen Furst-nek 
biztosan rákja van, hirtelen nagyon le-
fogyott.” 
IGNFF: Be kell vallanom, tényleg feltű-
nő változás volt. 
FURST: Igen, néha még most is alig 
ismerek magamra. 
IGNFF: Nehéz tartani a súlyát? 
FURST: Igen, örökös küzdelem. Nem 
csak tartani a súlyom, hanem egyszerű-
en csak egészségesnek maradni… meg-
tartani az egészséget egyre könnyebb, 
mert életformává válik. Már nem is 
gondolok rá többet. 
IGNFF: Míg azelőtt… 
FURST: Ó, állandóan – hát, mármint 
állandóan az ennivaló jár a fejemben. 
Mit ehetek, hogyan lehetek tele anél-
kül, hogy túl sokat ennék. Mi fog jobban 
megtölteni, tudja, tészta vagy rizs? 
Ezek közül valamelyik. 
IGNFF: A magam részéről határozottan 
rokonszenvezni tudok ezzel a harccal. 
Biztos vagyok benne, hogy jónéhány 
emberre ösztönzően hatott a példája. 
FURST: Hát, az Amerikai Diabétesz 
Szövetség képviselője lettem, és utána 
közvetlenül az Amerikai Szív Társaság 
szószólója lettem egy, A diabétesz szíve 
nevű kampányban, ami a cukorbetegek 
figyelmét hívja fel a szív- és érrendszeri 
megbetegedésekre. 
IGNFF: Miből áll ez a munka – ki kell 
állni és beszélni? 
FURST: Igen, az ország különböző ré-
szeiben beszédeket tartani. Most volt a 
kampány-nyitó rendezvény New York-
ban; még kb. hét másik városba me-
gyünk. 

Interjú Stephen Furst-tel (2002) 
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reaktor. Mellette egy kicsivel magasabb 
hangon rátesz egy valamivel gyorsabb 
pulzálás, a gravimetrikus reaktoré. Fo-
lyamatos zenéjük alaphangot ad az 
egész koncertnek. Aztán a szervók zize-
gése, ahogy a fegyvereket mozgatják. 
Majd egy mély moraj, mintha egy bar-
lang mélyén búvó sárkány bömbölne. 
Eltart egy ideig, míg rájövök, hogy mi 
ez: Egy lövés, csak a tompa dobbanást 
felerősíti a fém. Majd szépen sorban, 
különböző hangszíneken hallani a többi 
ágyút is, mintha egy egész falka óriási 
lény vitatkozna egymással, mindegyik 
túl akarván üvölteni a másikat. 
A következő hangot akkor ismerem 
meg, mikor megváltozik a magassága. 
Az ionhajtóművek tombolása húrként 
rezeg a mellkasomban. Valószínűleg az 
Avalon gyorsít, majd kanyarodik. Aztán 
ahogy a fordulóban a kiálló részekre, 
amikre kevésbé hat a mesterséges gra-
vitáció, hatalmas erők hatnak, és érzem 
a tartóelemek sivítását, nyögéseit, pat-
togását. Hatalmas durranás, ahogy 
egyik csőnél megreped valami, de ér-
zem, hogy a hajótest könnyedén viseli 
ezt az irgalmatlan nyomást. 
Apró neszeket hallok. Lépéseknek tű-
nik, mintha sokszáz ember rohanna 
valahová. Valószínűleg így is van. Az 
emberek zaja ott van mindenhol, átjárja 
az Avalont, amely védelmezi és kiszol-
gálja őket. Látom magam előtt a hidat, 
ahol a vezérkar irányítja ezt a gigász 
monstrumot, ami minden egyes utasí-
tásra érzékenyen reagálva ront az ellen-
ségre. 
Már nem is tudom, mióta figyelek egyre 
feszültebben, a fülemet egyre jobban 
szorítom a padlóhoz. Minden egyes 
neszre kíváncsi vagyok. Olyan erősen 
koncentrálok, ahogy csak tudok, ez az 
egyetlen kapcsolatom a külvilággal. A 
találat teljesen váratlanul ért. 

Úgy érzem, mintha szétrobbanna a 
dobhártyám. Ahogy sikolt a fém az 
Avalon külsején, úgy sikoltok én is, 
mindketten érezzük a fájdalmat. Ér-

zem, ahogy mindent megtesznek a seb 
enyhítésére, tűzoltókészülékek hűsítik 
az égő kínt, szorgos emberek (olyanok, 
mint én) tesznek fémbőrt a sérült ré-
szekre. Közben a fegyverek dübörgése 
egyre sűrűbben követi egymást, a hajtó-
mű üvölt, a generátorok ritmusa fel-
gyorsul, Avalon kegyelmet nem ismerve 
indul a harcba. Drót idegein halk 
csippanásokkal hullámzanak a gondola-
tok. Látom, ahogy az orra előtt megjele-
nik egy cél, majd két nagy részecske-
ágyú vakító fehér fonalat sző felé, mi-
közben a vadászok, mint Avalon ujjai 
összefonódnak az ellenfél ujjaival, izma-
it megfeszítve döngöli a földbe ellenfe-
lét. A drák hajó alulmarad a küzdelem-
ben: hallom, és érzem, ahogy halálra 
sebezve hörög. De mögötte nagyobb ha-
jók tűnnek fel, el akarnak söpörni. El 
jött a menekülés ideje. Ultrahangú siví-
tás masszírozza az egész testemet, és 
valahol elöl megjelenik a kék fényjáték, 
és én megindulok felé, miközben a va-
dászaim fölzárkóznak mellém, és beszá-
guldunk, a nagy feketeségbe, ahol... 
minden... olyan... furcsa... elmosódott...  

Az eszmélés lassú, nem is tudom 
meghatározni a pillanatot, mikor tör-
tént. Valami határozottan megváltozott. 
A csukott szemhéjamon keresztül is 
látom a fehér fényt. Puha ágyban fek-
szem, körülöttem orvosi műszerek zaja. 
Egy orvosi asszisztensnő hangját hal-
lom, ismerem őt, szemrevaló leány. Ép-
pen magyaráz valamit. 
- A mellkasán és a fején levő sérülések 
nem súlyosak, bár egy hétig nem fog 
vele ugrálni. Ami kicsit veszélyesebb, az 
az oxigénhiány, ami a füst és a súly mi-
att lépett fel az agyban. A műszer nem 
mutatott ki semmilyen maradandó ká-
rosodást, de soha nem lehet tudni. Dr. 
Stonwell még egyszer meg akarja vizs-
gálni, de valószínűleg utána elengedi. 
- Mikor tér magához? - hallom Prisz 
jellegzetes orrhangját. Valahogy meg-
próbálom a tudtára adni, hogy ez már 
megtörtént, legalábbis úgy tűnik szá-
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hiba, nem is nehéz, mert néhány veze-
ték még izzik. - Jól van, én ezt rendbe 
rakom, ti menjetek tovább! - Oké - bó-
lint Patrick, - Csak semmi hősködés – 
teszi hozzá Gaina és robognak tovább. 
Még hallom ahogy Fermin bemondja, 
hogy itt vagyok, nehogy később elfeled-
kezzenek rólam.  

Hirtelen nagyon csend lesz. Itt nem 
jár senki, csak egyedül vagyok. Sietni 
kell, minden figyelmemet a feladatra 
összpontosítom. Nem lehet kikapcsolni 
a rendszert, meg áramtalanítani, így 
csak szigetelt szerszámokkal nyúlok 
hozzá. Levagdosom a sérült részeket, 
miközben derékig eltűnök a panelban. 
Két vezeték között rögzítem a lámpát, 
hogy mindkét kezem szabad legyen. 
Hála istennek nem sérült semmi olyas-
mi, ami ne lenne nálam. Gyorsan kicse-
rélem a hibás részt, aztán leszigetelem, 
amit le kell, majd Fermint hívom. 
- Itt Finánc. Úgy néz ki, kész. Ha tudjá-
tok ellenőrizzétek le! 
- Rendben, várj egy kicsit – hangzik a 

válasz. 
Ahogy várok, hirtelen egy pillanatra 

elfog egy baljós érzés. Körbenézek, de 
semmi. Mintha valami fura hangot hal-
lanék… Aztán rám zuhan a feketeség. 

Azt hiszem, elájulhattam. Ahogy 
feleszmélek, konstatálom, hogy tökéle-
tes feketeség borul rám. Valami a mell-
kasomon fekszik, és halvány fájdalom 
szűrődik belőle. Megpróbálok a kezem-
mel tapogatózni, de beleütközik valami-
be, ami tapintásra olyan, mint a folyosó 
fala. Valószínűleg rám omolhatott az 
egész. Nehéz a lélegzés, azt hiszem, el-
tört az egyik bordám. Hívni akarom a 
többieket, de nem találom a kommuni-
kátort. Szép lassan kezd elfogni a páni 
félelem. Talán megvakultam volna, 
azért nem látok? A kezemnek alig van 
mozgási szabadsága, de azért betuszko-
lom a mellemen fekvő valami alá, és 
megpróbálom lelökni magamról. Fáj a 
bordám veszettül, ahogy erőlködök, de 
sikerül egy hajszálnyit megemelni. Az-

tán valami csikorgó hang kíséretében 
megmozdul, és valami nagy, és nehéz 
dolog esik a fejemre. 
Pár pillanatig azt hiszem, meghaltam. 
A fejem iszonyatosan fáj. Valami ke-
mény esett rá, de az utolsó pillanatban 
megakadt. Szerencse, hogy oldalt fordí-
tottam a fejem, különben kásává lapítja 
a koponyámat. De így is kőkeményen 
odaszorítja a padlóhoz. A mellkasomon 
fekvő valami még jobban rám csúszott, 
és alászorult a kezem is. Szinte egyálta-
lán nem tudok mozdulni, és alig kapok 
levegőt. Ráadásul mintha füstöt érez-
nék. Köhögnék, de a bordámtól és a raj-
ta levő súlytól nem tudok. Okulva az 
előzőből, megpróbálok nem előidézni 
egy újabb omlást. A legzavaróbb az, 
hogy nem látok semmit, mintha megva-
kultam volna. 
Ahogy múlnak a percek, úgy kezdek 
megnyugodni. A szívem vad dübörgése 
lassan nyugodt, lassú és egyenletes dob-
banásokká szelídül. Majd ahogy a látá-
som helyett a többi érzékszervem las-
san élesedik, meghallom azt a nyöször-
gést. 
Talán valaki rajtam kívül beszorult va-
lahova, és az ő hangját hallom? De nem, 
ez nem emberi hang, mintha ezer és 
ezer "valami" jajongana. Ráadásul – 
csak most veszem észre – nem csak hal-
lom, hanem érzem is, az egész testem-
mel. Szinte bennem remeg. Aztán rájö-
vök, hogy mit hallok: a hajó zaja, az 
Avaloné. Ahogy a fülem a fémnek ta-
pad, és a törmelék szinte beleprésel a 
padlóba, közvetít nekem minden apró 
zajt és remegést, amit a csönd és a felfo-
kozott állapot miatt olyan tisztán hal-
lom, mint talán senki soha. És a sok 
apró nesz, hang, ami végighullámzik a 
hajón, összeolvad egy ilyen furcsa kako-
fóniába. 
Bár mintha kezdenének az egyes han-
gok megkülönböztethetőek lenni. Az a 
suhogó zaj a vezetékekben áramló leve-
gő, víz hangja. A folyamatosan hullám-
zó négyütemű mély zúgás a négy fúziós 
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IGNFF: Milyen típusú diabétesz volt? 
FURST: Nekem II-esem van. 
IGNFF: Az nem a súly-függő, ugye? Az, 
amelyik hízás után jelentkezik? 
FURST: A felnőttkorban kezdődő. A 
legtöbb beteg tényleg túlsúlyos. 
IGNFF: A súly csökkenésével enyhül-
nek a tünetei? 
FURST: Igen. 
(…) 
IGNFF: Amikor végül megkapta az első 
szerepét az Animal House-ban, mennyi 
volt a várakozási idő a forgatás megkez-
dése előtt? 
FURST: Körülbelül egy hónap. Úgyhogy 
bár az enyém volt a Universal egy film-
jének főszerepe – nem tudva, hogy nem-
csak a Universal egy filmjének főszere-
pe, hanem siker is lesz – pizzákat kel-
lett kihordanom. Elmondtam a baráta-
imnak: „Képzeljétek, megkaptam egy 
film főszerepét!”, erre ők: „Aha, és akkor 
mért hordasz ki pizzákat?” Szóval folya-
matosan szállítottam a pizzákat, egé-
szen három nappal az indulásom 
előttig. Ez volt az ünneplésem – három 
szabadnap a pizzakihordásból. 
(…) 
IGNFF: El se hinné, mennyi frusztráci-
ót kell elszenvednem ezzel a riporteri 
munkával… Nem érdekel, ha az embe-
rek visszahívnak és nemet mondanak, 
már a visszahívás gesztusától is boldog 
lennék. Nagyon sokan egyszerűen csak 
átnéznek az emberen. 

FURST: Tudom, ez a kedvenc bosszúsá-
gom Hollywood-ban, és ezért próbálok 
más lenni, és… El kell mondanom, sci-fi 
találkozókra (conokra) is járok, mint 
vendég. A hírem szerint Mr. Rendes 
vagyok, és valahogy kedvelem ezt a hír-
nevemet. Annyira más vagyok, mint sok 
más színész! Főleg mint azok, akik utál-
ják a találkozókat, tudja? Szereti a 
GalakTitkos Küldetést (Galaxy Quest)? 
Legtöbbjük olyan, mint Alan Rickman a 
GalakTitkos Küldetésben. Utálják a 
rajongókat, mert, tudja, a rajongók né-
ha kicsit bolondosak és nincs társasági 
modoruk, legalábbis nagyon sok sci-fi 
rajongónak nincs. Nem tudják, mikor 
kell elhallgatni, nem tudják, mikor jön-
nek túl közel és tolakszanak az ember 
személyes zónájába. 
IGNFF: A visszajelzés, amit a rajongók 
adnak, lényegében a csodálat. Olyan 
meglepő, hogy ez sokakat taszít! 
FURST: Ez egy másik lebilincselő világ, 
amiről interjút készíthetne. Ahogy né-
hány ilyen színész, meg kell mondjam… 
nagyon nagyra nőnek a kis sci-fi tere-
pen. Amikor a hotelben vannak a talál-
kozón (conon), szupersztárok. Ők John 
Lennon, Barbra Streisand, George 
Clooney, tudja. Nem engedik, hogy 
fényképezkedjenek velük. Van egy 
olyan sci-fi színész is, aki fegyveres őrt 
kér maga mellé. Amint kilépnek abból a 
hotelből, és a reptérre mennek, megint 
olyanok, mint bármelyik másik fickó a 
sorban. 
IGNFF: Azt hiszem ilyenkor játsszák el 
azt, amit mindig is szerettek volna, 
hogy olyan sztárok legyenek, aki meg-
követelheti a kíséretet és a „tartsd távol 
magad”-mentalitást. 
FURST: Egyszerűen nem értem. Az 
nem én vagyok. 
IGNFF: Meglepő, úgy értem, nem vág a 
témába, de meg kell kérdeznem – be-
szélgetett már erről valakivel, aki már 
mindezen keresztülment, például Wal-
ter Koenig-gel? 
FURST: Igen, éppen tegnap. Mert volt 
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egy Star Trek színész a találkozón 
(conon); ő volt a szenzáció, tudja, és va-
laki odament hozzá és megszólította: „
Helló, a fiával dolgozom együtt és úgy 
tíz éve rendeztem önnek egy jótékonysá-
gi vacsorát. Nem bánná, ha a barátom 
lefényképezkedne magával?” Mire ő: „
Nem, nem fényképezkedek.” Pont egy 
ilyenfajta dolog volt – egyszerűen sértő 
dolog. 
IGNFF: El nem tudom képzelni – már-
mint, nincsenek ilyenek a B5 színészek 
között, ugye? 
FURST: Nem, egyáltalán nincsenek. 
Igazán őket ismerik a legjobb találkozós 
(conos) színészekként. Mindannyian 
nagyon nyitottak és közvetlenek. 
IGNFF: A bakikat elnézve – mivel azok 
mindig kicsit többet árulnak el a színfa-
lak mögötti világról – mindannyian na-
gyon közvetlennek tűnnek. 
FURST: Igen, azt hiszem, azok va-
gyunk. Tudja, rendeztem néhány epizó-
dot a Babylon 5-ből. 
IGNFF: Igen – három epizódot, vagy 
kettőt? 
FURST: Három epizódot a Babylon 5-
ből és kettőt a Crusade-ből, a spin-off-
ból. Volt néhány színész… akikkel ki-
csit nehezebb volt együtt dolgozni. De 
tudja, legtöbbször mind egyformák vol-
tak… 
IGNFF: A „szakmai szempontból bonyo-
lultak de vásznon kívül rendben van-
nak”-dolog? 
FURST: Azok, akik a kamera előtt tem-
peramentumosak, általában a színfalak 
mögött sincsenek rendben. Tudja, a sze-
mélyiség nem áll meg a kamerával 
együtt. Házassági, családi és gyermek-
tanácsadásból is van képesítésem – te-
rapeuta vagyok. 
IGNFF: Szóval ez egy olyan dolog, amit 
felismer az emberekben. 
FURST: Igen. Nem praktizálhatok, 
mert nincs engedélyem, de nagyon so-
kat segített, hogy kezelni tudjam nem-
csak a színészeket, de a stáb tagjait is – 
tudja, hogy hogy bánjak velük. Azt hi-

szem, többet ki tudok hozni egy stábból, 
mint valaki, akinek nincs ilyen tapasz-
talata. 
IGNFF: Lenyűgöző néha, amikor azok-
ra a színészekre gondol az ember, akik 
rosszul viselik azokat az embereket, 
akiknek köszönhetően fenn tudják tar-
tani a karrierjüket vagy rendszeres fi-
zetést kapnak. 
FURST: A másik, ami miatt sci-fi talál-
kozókra (conokra) járok, az az, hogy 
alkalmanként hallom a többi színészt 
beszélni - némelyikük feláll a színpadra 
és őrülten prédikál a művészetéről és 
szakértelméről. Gumimaszkot viselsz, 
és úgy ordítasz a kék háttérrel, mintha 
kergetne. Gyerünk, szállj már le a föld-
re! Tartsd meg a verseid felolvasását a 
Reneszánsz Vásárra vagy valami... Na-
gyon cinikus vagyok a túl művészies 
viselkedéssel szemben. 
IGNFF: Az is ironikus, hogy azok, akik 
úgy utálják a találkozókat (conokat), 
szükségét érzik, hogy elmenjenek rájuk. 
FURST: Hát, ez a pénz miatt van. 
IGNFF: Ha akkora sztárok lennének, 
akik megvethetik a rajongókat, mert 
nincs szükségük rájuk, nem lennének 
ott. 
FURST: Nem, de úgy értem, nagyon sok 
embert lát, akik azért csinálják, mert 
jól fizet. 
IGNFF: Mi volt az ön által látott leg-
rosszabb dolog, amit valamelyik ilyen 
ember egy rajongóval szemben tett – 
nevek nélkül, természetesen? Vagy csak 
az általános viselkedésről van szó? 
FURST: Csak az általános viselkedés… 
Nem követem nyomon a sci-fi-t… szóval 
van ez a pasi… a híre alapján nagyon 
gonosz és kegyetlen a rajongókkal. Mint 
Alan Rickman volt a GalakTitkos Kül-
detésben. Nem tudom, miért – a talál-
kozókra (conokra) természetesen azért 
jár el, mert $25,000-t kap egy hétvégé-
ért. 
IGNFF: Tehát alapvetően az a típus, 
aki csak ott bent van, és utána meg el-
tűnik a fenébe. 
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HÉTKÖZNAPOK OTTHONA 
 

Írta: Szaky 
 

Folytatás az előző számból… 
 
Nem véletlenül gyakorlatoztattak any-
nyit. Most is, miközben a jól ismert je-
ges érzés szorítja össze a gyomromat, 
minden késlekedés nélkül vágom be a 
helyére a kezemben levő szerszámot, és 
kiveszem a harci csomagot, amiben elő-
re össze van állítva minden amivel bár-
milyen sérülést gyorsan ki lehet javíta-
ni. Fermin és Patrick gyors mozdulatok-
kal készíti elő a szkafandert, mert elő-
fordulhat, valakinek ki kell mennie. 
Kivágódik az ajtó, és hét-nyolc ember 
rohan be, hogy ők is felkészüljenek, köz-
tük van Prisz is. -Mi történt? - üvölti, 
miközben rángatja magára a tűzálló 
felszerelését.  
- Biztos megleptek minket - kiáltom 
vissza. Én lettem készen a leghama-
rabb, úgyhogy odaugrok a terminálhoz, 
ahol sorjáznak az adatok. A hajó még 
csak most kezd felkészülni a küzdelem-
re, a legtöbb fegyver még csak most me-
legszik be. A generátorok maximális 
teljesítményt adnak le, mindenhol be-
kapcsoltak a tartalék áramkörök, hogy 
baj esetén átvegyék a sérült részek 
funkcióit. A dokk nyitva, valószínűleg a 
vadászok felszállására vár. A várható 
sérülésről, az ellenséges fegyverekről 
nincs adat, valószínűleg kisebb dolguk 
is nagyobb annál, hogy ilyenekkel törőd-
jenek.  

Fermin beállítja a kommunikátorát 
a közös hiba-csatornára, így hallhatunk 
minden nekünk szóló bejelentést. Jelen 
pillanatban a csoportok jeleneznek be. 
Fermin is bemondja: delta-2 a kijelölt 
helyére indul! Nekünk ilyenkor a lét-
fenntartók vezérlőjébe kell menni, mi 

vagyunk a felelősek hogy a többiek kap-
janak levegőt, és ne fagyjanak csonttá. 

A folyosón szervezett káosz tombol, 
mindenki a harcálláspontja felé siet. 
Éppen egy drazi robog el mellettünk, 
hogy majdnem fölborít, mikor az első 
becsapódástól megremeg az egész hajó-
test. A minbari gravitációs ketyere nem 
tudja teljesen tompítani az erejét, így 
majdnem lever a lábamról. Lyn Shela 
hangját hallom Fermin kommunikáto-
rából: Kárjelentést! Kárjelentést! Egy-
más után futnak be a hibák: Itt egy el-
szakadt vezeték, ott egy megrepedt fal, 
semmi különös. Ez a páncél felfogta a 
nagyját.  

Egy szervizalagúton rohanunk a 
hajótest közepe felé. Az egyik oldaljára-
ton látjuk ahogy az egyik impulzuságyú 
kezelőszemélyzete (két fő) éppen próbál-
nak valamit befogni, majd tompa dob-
banásként érezni, ahogy tüzelnek.  

Az alagút a hajótest szélén helyez-
kedik el. Alattunk-mellettünk vannak a 
különböző hatalmas gépek, amik ener-
giát, gravitációt, és az Avalonnak szük-
séges egyéb erőforrásokat előállítják. 
Valahonnan messziről (még vagy egy 
kilométer) halk morajként hallani, 
ahogy a hajtóművek teljes erővel gyor-
sítják a hajót.  

Hirtelen Prisz felkapja az orrát. - 
Ózonszag van. - közli. Nagyon érzékeny 
a szaglószerve, úgyhogy elhisszük neki. 
Fermin beleszól a hibacsatornán: - Béta 
kettő, ózonszag a 3-k fő szervizalagút-
ban, - megnézi a falra pingált számo-
kat – 450 méternél. 
- Vettem, szól bele egy ismeretlen hang. 
Háttérben beszélgetés hallatszik, 
majd – Hiba valószínűleg a másodlagos 
ionkeltőben. Ellenőrizzék, nehogy ez 
miatt szálljon el az ágyú! - még be sem 
fejezte a mondatot, én már csavarozom 
ki az egyik panelt. Rögtön látom, mi a  

AVALON PROJEKT 
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A Special Edition jeleneteiből né-
hány: 
- Sinclair a Casinoban figyelmeztet egy 
ember férfit, hogy az idegen nő, akit 
megpróbál elcsábítani, megeszi a hímet 
a nemi aktus után. 
- Sinclair megold egy krízishelyzetet, 
amikor egy drogárus túszul ejt egy 
utast a vámnál. 
- Laurel Takashima Dr. Kyle-t megkí-
nálja egy csésze kávéval, amelyet illegá-
lisan az állomás kertrészlegében ter-
meszt. 

- Carolyn Sykes-nak nézeteltérése tá-
mad Delenn nagykövettel annak tartóz-
kodó szavazata miatt. 
- Delenn (pontosabban egy eléggé ma-
gas férfi dublőr) megmenti Garibaldit, 
amikor a minbari orvgyilkos a biztonsá-
gi tisztet az Idegen szektorban hagyja 
légző maszk nélkül. 
- Kosh Entil’zha Valen-ként üdvözli 
Sinclair parancsnokot (pontosabban, 
akit annak hisz a zsilipben), és a fekete 
bőrkesztyűs kéz helyett fénylő kezet 
nyújt felé. 

 
Fordította: algi 

Átdolgozta: Lennier és Delenn 

„Nevek megnevezése” I. 

Emberek I. 
 
John Sheridan 
Philip Henry Sheridan (1831-1888) a 
szövetséges (déli) hadsereg egyik pa-
rancsnoka volt az amerikai polgárhábo-
rúban. Többször is kitüntettette magát. 
Texas katonai kormányzójaként elég 
kemény volt ahhoz, hogy elérje, hogy 
áthelyezzék Missouriba. (Sheridan volt, 
aki azt mondta: „Ha mind Texas, mind 
a pokol az enyém lenne, Texast kiad-
nám, és a pokolban laknék.” Szintén 
tőle származtatják a „Csak a halott in-
dián jó indián.” mondást.) 

John Sheridan monogramja meg-
egyezik Joe Straczynski-ével. Szintén 
meg kell említenünk, hogy az utónév-
könyv szerint a „Sheridan” szó kegyet-
lent illetve dühöset jelent. 
Jeffrey David Sinclair 
Jeff Sinclair monogramja utódjáéhoz 
hasonlóan megegyezik Joe Straczynski-
ével. A „Sinclair” szó fényt jelent. 
Michael Garibaldi 
A Michael (Mihály) héber eredetű, je-
lentése „aki Istenhez hasonlatos”; a zsi-
dó, keresztény és iszlám vallásokban a 

legnagyobb angyal neve. Mihály a ha-
gyomány szerint nagyon hatalmas, és 
az angyalok seregének vezére. 1950-ben 
XII. Pius pápa a rendőrök védőangyalá-
nak nevezte ki. 

Giuseppe Garibaldi olasz nemzeti 
hős, aki a tizenkilencedik században 
egyesítette az országot. A vörösingesek 
vezére volt (a Star Trekben a biztonsá-
giak a vörösingesek). Ha valakit érde-
kel, a „Garibaldi” egy vendéglátóipari 
szleng kifejezés is egyben; amikor a pin-
cér a szakácsnak kiáltja, természetesen 
azt jelenti, hogy „egy olasz hősszendvics 
rendelve”. 
Susan Ivanova 
Susan teljes neve Susan Anderjevna 
Ivanova. A második név az ún. apai 
név, amely egész egyszerűen azt jelenti, 
hogy Susan apját Andrej-nek hívták.  
Stephen Franklin 
A nyilvánvaló Benjamin Franklinre 
való utalást leszámítva semmit nem 
lehet kihozni ebből a névből. 
 

Fordította: Niko 
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FURST: Igen, nem fényképezkedik a 
rajongókkal. Nagyon sok rajongó megy 
oda, és ők alá is írnak nekik egy képet, 
de tudja, olyan szabályaik vannak, 
mint „Nem írok személyre szóló autog-
ramot, úgyhogy nem lesz ’Jeff-nek’ vagy 
’Mary-nek’.” „Nem állok ki fényképezés-
re, nem fényképezhetnek” vagy „Csak 
egy óráig osztok autogrammot, nem ér-
dekel, ha valaki nem kerül sorra” – ott 
álltak a sorban… gyerekek várnak egy 
óráig a sorban, és mikor véget ér az órá-
ja, felkel és elmegy. Tudja, ilyesmik. 
IGNFF: Furcsa elgondolni, hogy egye-
sek megteszik. De azt kell gondolnunk, 
hogy ez egyszer még visszaszáll rájuk. 
FURST: Igen. Úgy értem, Shatner-nek 
(William Shatner - Kirk kapitány, ST:
TOS – a szerk.) is ilyen híre van, tudja. 
Nem tudom megerősíteni vagy valami, 
de azt mondják róla, hogy mindenkivel 
szemét módon viselkedik. 
IGNFF: Azt olvastam, hogy ennek jó 
része legenda, legalábbis valamilyen 
fokon. 
FURST: Igen, talán. 
IGNFF: Bár nem zörög a haraszt, ha 
nem fújja a szél. 
FURST: Igen. Nem tudom. Csak azt 
tudom, hogy az összes többi Star Trek 
színész utálja. 
IGNFF: Tudom, hogy Walter-nek 
(Walter Koenig – Bester, B5/Chekov, 
ST:TOS) sok baja van vele, nem? 
FURST: Igen, nekem pedig Michelle 
Nichols-szal (Uhura, ST:TOS) van sok 
bajom. Ő az a színésznő, aki azt képzeli 
magáról, hogy a sci-fi istenasszonya, 
vagy bárminek is képzeli magát… 
IGNFF: Dolgozott már vele? 
FURST: Együtt turnéztam vele, a tur-
nét Nagy Négyesnek hívták, és négy 
eredeti Star Trek-es színész és én, az 
egyetlen Babylon 5 képviselő csináltuk. 
Nagy Négyesnek hívták, és mindig az-
zal poénkodtam, hogy én vagyok a Kö-
zépszerű Egy. 
IGNFF: Ugyan már! Voltak belső vesze-
kedések a négy turnézó között? 

FURST: Úristen, rengeteg. 
IGNFF: Szóval, máshogy kifejezve, tel-
jesen olyan volt, mint a GalakTitkos 
Küldetésben… 
FURST: Pontosan – például, ki lesz ott 
ezen a vacsora-dolgon este? Ő (Nichols) 
meg mindig elkésett, mert nagy belépőt 
akart… Soha nem akarja, hogy felis-
merjék, de a nyilvánosság előtt 
feltűnősködik. 
IGNFF: Imádom ezt a típust. 
FURST: Igen, megszólal: „Nem enged-
hetem meg, hogy egy rajongó észreve-
gyen”, és aztán a nyilvánosság előtt na-
gyon hangosan, nagyon hivalkodóan 
viselkedik… Egy liba. Az egész turnét 
végigcsináltam velük, 12 várost… Any-
nyi veszekedés volt a négyes közt, hogy 
inkább távoltartottam magam tőlük – 
az egyik nem akart egy színpadon lenni 
a másikkal, a másik túl sokáig válaszolt 
egy kérdésre – úgyhogy végül külön-
szedték őket. Régen együtt mentek 
mind a négyen. 
IGNFF: A B5 szereplők között nincs 
ilyesmi, igaz? 
FURST: Nem. Egyáltalán nincs. 
IGNFF: Meglepné, ha ez valaha meg-
történne a B5 szereplők között? 
FURST: Ó, el se tudom képzelni. Mind-
annyian együtt csináltunk egy találko-
zót (cont) Angliában (Con The Alliance,  
17 B5 színész, JMS és John Copeland 
voltak a vendégek — a szerk.). Angliá-
ban olyanok voltunk, mint a Star Trek. 
Mint a Beatles, tudja? Ötezer ember… 
Sikítozó rajongók… Mi meg csak élvez-
tük az egészet. Ha bementünk egy kol-
légánk fellépése közben, a tömeg meg-
őrült. Egyszerűen felmentünk a szín-
padra és viccelődtünk velük – az egész 
egy nagy, élvezetes buli volt. 
IGNFF: És aztán ránéz a Star Trek-
esekre. 
FURST: Ó, az „Nem megyek föl előttük, 
azt akarom, hogy engem mutassanak be 
utoljára”, ilyesmi. Teljesen új hozzáállá-
som van az élethez: az élet túl rövid – 
én meg annyira konfliktuskerülő va-
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gyok. Alaposan megválogatom a csatái-
mat, és elhiheti, nincs sok olyan, amit 
érdemesnek tartok megvívni. 
 (…) 
IGNFF: Hogyan hasonlítaná össze a 
dinamika szempontjábó l a  St. 
Elsewhere stábjával és a B5 stábbal 
végzett munkát? 
FURST: Attól függ, kiről van szó a B5 
szereplők közül… Nehezen hinném el 
másnak, hogy ilyen jók, de engedj And-
reas Katsulas-szal vagy Peter Jurasik-
kel dolgozni, és a hetedik mennyország-
ban leszek. Kettő a legjobb színészek 
közül, akikkel valaha is dolgoztam. Köz-
vetlenül sokkal híresebb emberek, pl. 
Denzel Washington (a St. Elsewhere-ből 
ismeri – a ford.) mellett. 
(…) 
IGNFF: Meg kell kérdeznem, most ju-
tott eszembe… Mivel mindketten MTM 
sorozatokon dolgoztak abban az idő-
ben – ön a St. Elsewhere-en és ő a Hill 
Street Blues-on – összefutott valaha 
Peter Jurasik-kel akkoriban? 
FURST: Igen, találkoztunk. 
Minnesotában csináltunk 
egy Tűz és Jég Feszti-
vál nevű valamit. 
Először találkoz-
tam vele és 
azonnal meg-
ke d ve l t e m, 
de nem tar-
tottuk a 
k a p cs o l a -
tot. De tud-
tunk egy-
másról. 
(…) 
IGNFF: A 
Gyilkosság a 
h o b b i j a 
(Murder She 
Wrote) volt az 
első kapcsolata 
vagy találkozása J. 
Michael Straczynski-vel? 
FURST: Nem, akkoriban 

nem is ismertem. Nem is találkoztam 
vele… Soha nem találkoztam Joe-val 
azelőtt. 
IGNFF: Úgy tűnik, megjegyezte magá-
nak azokat, akik vele együtt dolgoztak 
műsorokon. Mint például Wayne Ale-
xander. 
FURST: Nem, akkoriban nem ismer-
tem... 
(…) 
IGNFF: Nos, a B5-ben fontos szerepe 
volt, ami egy jó időre lefoglalta. Nem 
volt benne a bevezető filmben, ugye? 
FURST: Nem, nem voltam benne, és 
nagyon fura volt, mert nem ismertem 
különösebben a science fictiont. Szóval, 
hallottam erről a meghallgatásról vala-
mi Babylon 5-re, bementem a meghall-
gatásra, és ott volt vagy tíz ember a 
szobában, és mindegyiknek legyezősze-
rűen fel volt zselézve a haja. Azt gondol-
tam: „Mi a fene folyik itt?” Bementem a 
szobába és azt mondtam: „Tudják, na-
gyon sajnálom, nem tudtam erről a haj-

dologról, ha tudtam 
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(Michael O’Hare) és szerelme, Carolyn 
Sykes (Blaire Baron) között. Az eredeti 
változatban a jelenet azzal kezdődik, 
hogy Sykes nézi Sinclair medálját, ame-
lyet a Vonal csatáért kapott. Sinclair 
elmeséli, hogy van huszonnégy óra az 
életében, amire nem emlékszik. Mikor 
magához tért a csata után, tudatták 
vele, hogy a minbarik megadták magu-
kat. A Special Edition-ban pedig a jele-
net azzal kezdődik, hogy Sinclair pakol 
a Vorlon őshazába történő átszállítása 
miatt. Megtalálja a medálját, és elhajít-
ja a szoba másik végébe. Az ajtó közelé-
ben ér földet, ahol Carolyn Sykes lép be. 
- A fenébe Carolyn! Adj egy hajót, és 
engedj el, hogy senkit ne veszélyeztes-
sek magamon kívül! – mondja Sinclair. 
Ha bajba kerülök, nem menekülök el, 
hanem küzdök. De itt nem tehetem. 
Carolyn felveszi a dobozt, kinyitja és 
meglátja a medált. Ez átvezet az eredeti 
változatban látott jelenetbe – bár kiegé-
szítették egyéb felvételekkel. A múlt 
kísértetei c. epizódban visszaemlékszik 
Sinclair az elveszett huszonnégy óra 
alatti történésekre. 

A jelenet úgy folytatódik, mint az 
eredeti változatban. Majd Carolyn fel-
szólítja, hogy maradjon és harcoljon 
(ismét a Special Edition).  

- Nem hallottad? – válaszol Sinc-
lair – Az egész rajomat elpusztították. 
Ez nem történhet meg még egyszer.  
- Szóval erről van szó, Jeff? Ezzel aka-
rod enyhíteni bűnödet? Mert azt gondo-
lod, a történelem megismétli önmagát? 
A te csapatod döntött úgy, hogy elmegy 
a Vonal csatába. És mi döntöttünk úgy, 
hogy ide jövünk. A mi döntésünk, és a 
mi kockázatunk. Nem a tiéd. Ha marad-
ni akarsz és harcolni, mi melletted ál-
lunk. Csak tedd azt, amit helyesnek 
gondolsz! 

Mikor Michael O’Hare-nak elmond-
ták, hogy vissza teszik ezt a jelenetet 
(aki az iterjúig még nem látta a Special 
Editiont), azt mondta: „Ezt hívná egy 
színész egy olyan jelenetnek, amelyben 

megmutathatja színészi képességeit. A 
többi jelenet inkább arról szól, hogy 
megmutassák a nézőknek, hogyan néz 
ki a Babylon 5 állomás. Örülök, hogy 
visszakerült, mert érdekes volt eljátsza-
ni. Ez a fickó egy csillogó medált kapott 
hősiességéért, mégis, még mindig e tud-
ta feldolgozni az emberei halálát, és 
nem tudja, hogy megfelel-e a feladatra, 
hogy felelős legyen más emberekért.” 

Egy problémát azonban nem lehe-
tett Compton-ra kenni. A PTEN több 
reklámszünetet akart, így a bevezetőfil-
met kilenc részre osztották. A TNT csak 
hat részre vágta, szóval mindegyik rész-
let hosszabb volt. 

Aztán még ott volt a Bábok állat-
kertje. A bevezetőfilm elején Sinclair 
végigkíséri Lyta Alexandert az Idegen 
szektoron. „Nem tetszettek azok a bá-
buk a plasztik falak mögött.” – mondta 
O’Hare. És senki másnak sem. A felújí-
tott változatban Sinclair ugyanúgy át-
kalauzolja Lyta-t a szektoron, csak nem 
látjuk a bábokat, kivágták. 
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Ez egy ritka példa arra, hogy Joe Mic-
hael Straczynski hibát vétett a Babylon 
5-ben. 

1994. januárjában, egy az Interne-
ten küldött a „The Gathering” esetleges 
átszerkesztésével kapcsolatos kérdésre 
a következőt válaszolta: 

„Az esélye nulla, mivel a bevezető-
film eredeti verziója egy számítógépes 
technikával szerkesztett film volt. Nem 
volt megszerkesztve filmen. Be kellene 
mennünk, és teljesen átszerkesztenünk 
az egészet, ami nem hiszen, hogy meg 
fog történni.” 

Pontosan négy évvel később, a „The 
Gathering” egy teljesen felújított válto-
zatát – a Special Edition-t – bemutatták 
a TNT-n (televíziós csatorna, amely le-
hetővé tette az ötödik szezon elkészül-
tét – a szerk.) az Egyesült Államokban. 
Az ötödik szezonnal kapcsolatos tárgya-
lások egyik feltétele az volt, hogy felújít-
ják a bevezetőfilmet. Straczynski és 
John Copeland kinyomozták, és megke-
resték a Warner Bros. raktáraiban az 
eredeti tekercseket, felújították a szá-
mítógépes effekteket, és megbízták 
Christopher Franke-t, hogy írjon hozzá 
egy új zenét, amely passzol a sorozat 
hátralévő szezonjaihoz is. 

Normális körülmények között egy 
alkotó nem törődne a sorozat bevezető-
filmjével, amit már oly rég sugároztak. 
De a B5 nem egy egyszerű sorozat. Ez 
egy tévé-regény, és a „The Gathering” a 
prológusa. Mivel a TNT megvette a jo-
got arra, hogy újra vetítse a sorozatot, 
Straczynski úgy érezte, hogy át kell ala-
kítania a bevezetőfilmet, hogy az elérje 
a sorozat színvonalát – kijavított né-
hány nagyobb hibát. 

„A visszajelzések többnyire pozitívak 
voltak.” – idézi fel Straczynski. „Volt 
néhány negatív vélemény a film törté-
netének menetéről és lassúságáról, me-

lyek szerintem igazak voltak; bár sze-
rintem ez inkább a vágás hibája, sem-
mint az enyém.”  

Harlan Ellison, a koncepciós konzul-
táns, Richard Compton rendező elé tár-
ta a negatív véleményeket. Ellison, 
mint mindig, most sem válogatta meg 
szavait. „Kivételesen alkalmatlan mun-
kát végzett az én meglátásom szerint. 
Ez csak az én véleményem, de az újra-
vágott verzió nagyot lendített a soroza-
ton.” 

„Egy dolgot megtanultam producer-
ként,” - mondja Straczynski – „ez nem 
rendezési hiba, mivel a lényeg az, hogy 
a karakterek érthetővé váljanak.” 

Straczynski elmondta, hogy röviddel 
a The Gathering sugárzása után: „
Lementem a ConDor-ra, egy San Diego-
ban rendezett conra, ahová vittem há-
rom vagy négy kimaradt jelenetet. Le-
vetítettük a közönségnek. Gyakorlatilag 
mindenki, akinek negatív véleménye 
volt a bevezetőfilmről, azt mondta: „Ha 
akkor láttam volna ezeket, akkor jobb 
lett volna a véleményem.” Csak arra 
tudtam gondolni, ahogy ott ültem, 
hogy: „Jobb lett volna az ösztöneimre 
hallgatni. Korábban sosem szerkesztet-
tem át filmet, vagy bármely sorozat egy 
epizódját sem, és bizonyos mértékig úgy 
éreztem, hogy nem tudom mit csinálok, 
és féltem attól, hogy elrontom.” – ma-
gyarázta Straczynski. „Részben attól 
féltem, hogy hibázom, és bolondot csiná-
lok magamból.” 

Mások szerint a gond az volt, hogy 
rossz helyre tettük a hangsúlyt. Több, a 
bevezetőfilmen dolgozó ember elmond-
ta, hogy Compton úgy érezte, hogy a 
bevezetőfilm arra való, hogy bemutassa 
a világot, és nem arra, hogy kövesse a 
karakterek fejlődését.  
Ennek legfőbb példája egy kritikus jele-
net Jeffrey Sinclair parancsnok 
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volna, természetesen megcsinálom…” 
Mentegetőztem. Egymásra néztek és 
kijelentették: „Istenem, ez Vir.” Úgy-
hogy csak egyetlen jelenetet kellett fel-
olvasnom és azt mondták: „Azt akarjuk, 
hogy maga játsszon a sorozatunkban.” 
IGNFF: Ilyen meghallgatást nem lehet 
lepipálni. 
FURST: Bementem, és én voltam Vir, 
tudja? Anélkül, hogy ismertem volna a 
karaktert. Emlékszem valaki másra, 
aki szintén indult a szerepért. Valószí-
nűleg sorozata volt, még akkoriban le-
hetett, amikor még néztem a sorozato-
kat – Bill Kirchenbauer-nek hívták. Az 
ABC hála Istennek, Péntek (utalás a 
Robinson Crusoe egy jelenetére, Ameri-
kában gyakran idézett rész, saját rövidí-
tése is van – a ford.) című péntek esti 
műsorában volt, a Perfect Strangers és 
a Full House mellett – egy családi soro-
zat volt, és egyszerűen rettenetes volt 
nézni. Ő is indult ellenem. Csináltam 
egy bevezetőfilmet Bob Einstein-nek. 
Emlékszik a Byle and Einstein-re? Ők 
csinálták a Smothers Brothers Show-t. 
Azt hiszem, Allan Byle az HBO-nak 
csinált valamit. Bizarre volt a címe, és a 
bevezető filmben, amit csináltam, Ri-
chard Dawson szerepelt  - az az alak a 
Family Feud-ból. Steve Martin volt a 
legjobb barátja, úgyhogy Steve Martin 
eljött vendégszerepelni. Nagyon érdekes 
volt Steve Martin-nal dolgozni. Majd-
nem olyan, mint egy vígjáték-sorozat 
jeleneten. De Allan Byle-lal és Bob Ein-
stein-nel is érdekes volt dolgozni. 
IGNFF: El tudom képzelni. És Steve 
Martin… 
FURST: És Steve Martin – istenem, 
igen. És tudja, ’96-ban Aspenben, 
Coloradoban volt egy éves vígjátékfesz-
tivál, és Steve Martin és az Animal 
House szereplőgárdája volt a díszven-
dég. Úgyhogy akkor újra találkoztam 
vele. Ember, úgy bántak velünk, mint a 
királyokkal! Annyira király volt… aztán 
volt az a barbecue-parti Jon Peters 
ranch-én Aspenben. Nagyon király volt 

Steve Martin-nal együtt lenni ott... 
(…) 
IGNFF: Beszállni a B5-be, mint az első 
sci-fi-jébe – egy olyan színészgárdába, 
akiknek csak a fele játszott a bevezető 
filmben, mivel nagyon sok karaktert 
megváltoztattak – milyen volt egy ilyen 
helyzetbe megérkezni? 
FURST: Nem volt olyan nehéz. 
IGNFF: Nagy volt a feszültség a sorozat 
kezdetekor? 
FURST: Nem vettem észre, én csak jól 
éreztem magam. Mindig egy laza társa-
ság voltunk. A főmufti, aki eredetileg 
játszotta a főszerepet (Michael O’Hare – 
a szerk.) – ő nem volt laza. Nagyon fe-
szült, nagyon ideges, állandóan vele 
volt egy magán párbeszéd-olvasó. 
Amint ő kiment és Bruce, egy amolyan 
Jerry Doyle-típusú illető bejött, nagy 
buli volt. 
IGNFF: Nos, hogy megkönnyítsük a 
dolgot, ahelyett, hogy kerülgetnénk… 
Azt gondoltam, a legjobb lesz, ha végig-
megyek a szereplőlistán, ön pedig el-
mondja róluk, amit szeretne. Eszerint a 
lista szerint fogok menni. Először is 
Michael O’Hare – bármi más azon kí-
vül, hogy feszült? 
FURST: Egy nagyon furcsa ember, 
csendes fajta. Azt hiszem, nagyon bi-
zonytalan. 
IGNFF: Érezhető volt, hogy nem illesz-
kedik jól a többiekhez? 
FURST: Igen. 
IGNFF: Bruce Boxleitner? 
FURST: Kiváló ember – igazán remek, 
jó öreg John Wayne. Ő John Wayne re-
inkarnációja. Jó öreg Bruce… lendüle-
tes, rengeteg karizmával… Egyszerűen 
imádtam. 
IGNFF: Claudia Christian? 
FURST: Claudia – nagyon nem szeret-
nék egy sötét sikátorban találkozni ve-
le. 
IGNFF: Miért? 
FURST: Vagány csaj. De azért imád-
tam. Abszolút az egyik legjobb színész-
nő, akivel valaha dolgoztam. Voltunk 
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együtt találkozókon (conokon) és csinál-
tunk együtt színdarabokat a találkozó-
kon – nyilvánvalóan egy csodálatos szí-
nésznő. A Clean and Sober-ben is szere-
pel Michael Keaton-nal. 
IGNFF: Csalódott volt, amikor kilépett? 
FURST: Igen. Igen. 
IGNFF: Jerry Doyle. 
FURST: Jerry egy vad figura. Emlék-
szem – örökké elmeséli ezt a történe-
tet… Hihetetlen áhítattal tekintett rám. 
Egyszer rajtakaptam, amikor a lakóko-
csija sarka mögött beszél a mobilján és 
épp ezt mondja: „El se hiszem, a ki-
****ott Flounder-rel játszom együtt!” 
Befordultam a sarkon és odaintegettem 
neki, ő pedig rettentő kínosan érezte 
magát. Imádta az Animal House-t, és 
alig tudta elhinni, hogy velem játszik 
együtt. 
IGNFF: Jerry-nek ez volt az első igazi 
színészi munkája, nem? 
FURST: Igen, azt hiszem, tőzsdeügynök 
volt, vagy valami ilyesmi. 
IGNFF: Mira Furlan? 
FURST: Mira – nehéz közel kerülni hoz-
zá. 
IGNFF: Lehet, hogy csak a kulturális 
különbség miatt? 
FURST: Azt hiszem, amiatt… egyszerű-
en soha nem barátkoztunk össze annyi-
ra. Nem olyasvalaki, akivel elmennék 
bulizni. 
IGNFF: Nem nagyon kelt bulizós benyo-
mást. 
FURST: Nem, nem az. Talán a kulturá-
lis különbség… A férje viszont Mr. Ba-
rátságos. Régebben pókereztem vele. 
Ami érdekes bennük, az az, hogy egyi-
kük – nem emlékszem, melyikük me-
lyik – horvát, másikuk szerb. (Mira a 
horvát – a ford.) 
IGNFF: A jelenlegi politikai viszonyok 
közepette elég vegyes pár. 
FURST: Igen, érdekes dolog. De Mr. 
Boldog (Goran Gajic) folyamatosan mo-
solyog. 
IGNFF: Richard Biggs. 
FURST: Richard Biggs – kitűnő színész, 

mulatságos. Azok egyike, akikhez ren-
dezés közben odamehetsz, hogy „Nyomd 
meg a harmadik sort!” – „Rendben!” 
Csak semmi hülyeség, mondd meg, mit 
csináljak, megcsinálom, és jól csinálom 
meg. 
IGNFF: Bill Mumy. 
FURST: Bill Mumy – itt a maga embe-
re, a légies fajta. Nagyon művészies és „
nézzük, mi a motivációnk”-stílus. Nagy-
szerű zenész. Egyszer elmentem hoz-
zá – lenyűgöző gyűjteménye van min-
denből. És mind ki vannak állítva, pl. a 
játékfigurák. Aztán egy másik szobában 
vagy 1000 Pez-tartó, tökéletesen rend-
szerezve. A háza a kiállított gitárokkal 
van szegélyezve. Ő és Bruce folyamato-
san politikáról vitatkoznak, mert Bill 
ultra-liberális, Bruce viszont ultra-
konzervatív. 
Úgyhogy távol kellett tartanunk őket 
egymástól. 
IGNFF: Hányan nem folytak bele a po-
litikai vitákba? 
FURST: Én egy voltam közülük. Hatá-
rozottan egy voltam közülük. Emlék-
szem, hogy egyszer Angliában elmen-
tünk vacsorázni. Előjött ez a vegetaria-
nizmus és vadászat – téma.  Bill nagyon 
dühös volt, és Bruce is nagyon dühös 
volt. Istenem, de feszült volt a hangulat 
annál az asztalnál! Ez volt az egyetlen 
alkalom, amikor feszült volt a hangulat. 
Istenem, de furcsa volt! De meg kell 
mondjam, Billy meséli a legviccesebb 
történetet arról, hogy hogyan dolgozott 
Hitchcock-kal. Hitchcock fenyegette, 
mert Billy még gyerek volt, hat vagy 
hét éves lehetett, és Hitchcock azt akar-
ta, hogy maradjon a jelzésén – Billy 
annyival jobban meséli ezt a történetet, 
mint én! Hitchcock odament hozzá, és 
lényegében azt mondta neki, hogy ha 
még egyszer elmozdul a jelzéséről, ak-
kor odaszögezi a lábát a padlóhoz és 
nézi, hogy hogyan szivárog a vér a cipő-
jéből. Ezt mondta Hitchcock a hétéves 
gyereknek. Billy nagyon viccesen mesé-
li, mert remekül utánozza Hitchcock-ot. 
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megmentéséhez, hogy a Hadtest majd 
kiképezhesse őt. Matthew és Fiona rá-
bízzák a gyermeküket Stephenre, aki 
otthagyja őt egy másik kislánnyal, hogy 
megmenthesse Dexterék életét. Kudar-
cot vall; Matthew és Fiona felrobbant-
ják magukat, hogy elkerüljék a fogsá-
got. Visszatérve a rejtekhelyre Stephen 
látja, hogy a lány és a baba eltűnt, elvit-
te őket a Hadtest. 
 
Kevin Vacit meglátogatja az unokáját a 
Hadtest bölcsődéjében, és büszke arra, 
hogy a gyermek majd abban a tapaszta-
latban nőhet fel, hogy a Hadtest az any-
ja és az apja. Kedvenc sci-fi írója után 
Alfred Bester-nek nevezi el... 
 
Jegyzet: Az "Illusion of Truth"-ból 
(Kiforgatott szavak) egyértelműen kide-
rül, hogy a Hadtestet 2161. április 12-
én alapították, amely pontosan egybe-
esik az ebben a könyvben adott időpont-
tal. A HSH mindenek előtt csupán mint 
megfigyelő egység működött, ami illesz-
kedik Robinson Elnöknek a "The Psi 
Corps and You!" c. Babylon 5 képre-
gényben kiadott rendeletéhez. William 
Karge erőfeszítései, amelyekkel meg 
akarta menteni az életét, ugyancsak 
említődnek (de lásd még a "Deadly Re-
lations"-t is – Pszi trilógia második kö-
tete). Az idegen Shalako-k természete-
sen a vorlonok. 
 
Visszatérő karakterek: A könyvből meg-
ismerjük Alfred Bester származását, 
születésének körülményeit és azt, hogy 

hogyan került a Hadtest gyámságába. 
Találkozhatunk a sorozat néhány ka-
rakterének az őseivel: Az Alexander 
családdal (Desa Alexander, az ő lánya, 
Brenda, Brenda lánya, Mitchelle, és az 
ő lánya, Natasha. Natasha kapcsolata a 
vorlonokkal megmagyarázza Lyta vá-
gyát, hogy eljusson a vorlon őshazába 
("Divided Loyalties" – Megoszott hű-
ség), és a rákövetkező "változásokat", 
amiken keresztül ment (Secrets of the 
Soul – A lélek titkai). Feltűnik még egy 
Ironheart (lásd "Mind War" - Agyhábo-
rú) és egy Winters is (lásd Talia). 
 

Fordította: Sheridan 

Legions of fire: Out of the Darkness 
Javítás (Valen feljegyzései #4) 

 
Hibás mondat: „Amikor megérkezik, Londo dühösen ráront Durla-ra emiatt az alan-
tas terv miatt, és miután meglátja mit tett Mariel-el, megöli Durla-t.” 
Javított: „Amikor megérkezik, Londo dühösen ráront Durla-ra emiatt az alantas terv 
miatt, és miután meglátja mit tett Mariel-el, összeveri Durla-t.” 
Elnézést a durva hibáért! - a szerk. 



 36 

Valen feljegyzései #6                                                                     6. szám 

telepata halálát, ha a leletek vizsgálatá-
ban szorosan együttműködnek a HSH-
val. Vacit és Davion kapcsolata bensősé-
gessé válik. 
 
2156: A centaurik kapcsolatba lépnek a 
Földdel, melynek következtében a Föld 
egyre inkább elkezd összetömörülni 
egyetlen kormány vezetése alá. A gya-
nakvás növekszik, amikor a telepa-
tákról szárnyra kap a pletyka, hogy ide-
gen kémek, vagy idegen kormányoknak 
a földi kultúra fejlődésébe való beavat-
kozásának következményei. 
 
2161: Elizabeth Robinson elnökasszony 
Crawford Szenátort nevezi ki a HSH-ból 
kifejlődött új alakulat, a Pszi Hadtest 
élére. A Hadtest feladata, hogy rendsze-
rezze és segítse a telepatákat. Crawford 
kér egy találkozót a centauri nagykövet-
tel, mivel régóta szeretett volna már 
találkozni egy földönkívülivel. Út köz-
ben megöli őt Majom egyik bombája. 
Kevin Vacit volt az a gyermek, akit Ma-
jom felnevelt. Majom eltitkolta a gyer-
mek telepatikus képességeit azért, hogy 
annak végül lehetősége legyen előre 
lépni: Crawford halála után Vacit kerül 
a Hadtest élére. Megkéri Majmot, hogy 
nevelje fel az ő és elhunyt felesége, 
Davion gyermekét, Fionát biztonság-
ban, távol a Hadtesttől. 
 
2180: Majmot megölik, miközben a 
Hadtest elől menekül. Fiona fogságba 
esik, és egy átnevelő táborba kerül. Itt 
megismerkedik egy másik fogollyal, 
Matthew Dexterrel. Vacit Stephen 
Walterst, egy rabnak álcázott ügynököt 
küld a táborba, hogy kiszabadítsa 
Fionát. Így is történik, és magukkal 
viszik Matthew-t is. Stephen beépül a 
Telepata Ellenállásba, mialatt Fiona és 
Matthew annak vezetői lesznek. 
Natasha Alexander elkezd együtt dol-
gozni Vacittel, miután rájön, hogy a 
telepaták angyal/idegen-imádó szekták 
tagjai között jelentek meg először, a 

2060-as évek elején. Yucatanba utaz-
nak, ahol egy fennmaradt szektás pap 
megmutat nekik egy, a Marson talál-
takhoz hasonló ereklyét. 
 
2182: Vacit és Natasha elmennek az 
Antarktiszra, ahol a földi telepaták elő-
dei állítólag "eltűntek" néhány napra. A 
jég alatt, egy barlangban, Vacit megérzi 
a Shalako jelenlétét - ott, ahol az ősök 
egyike látszólag gyors és brutális halált 
halt. 
 
2185: Stephen egyik kollégája hírt hoz, 
hogy a küldetésnek vége, és hazatérhet. 
Stephen másképp dönt: Az Ellenállás-
ban eltöltött évei alatt elkezdte tisztelni 
őket, és becsüli Fiona Dextert, aki im-
már Matthew felesége. Stephen min-
dent bevall nekik, és velük marad. 
 
2189: Vacit és Natasha elutaznak a 
Marsra, ahol hasonló jelenségek ját-
szódtak le, mint egykor az Antark-
tiszon. Kapcsolatba lépnek egy idegen 
hajóval, és Vacit kideríti, hogy a népe 
legendás Shalako-i a felelősek a 
telepata gén bevezetéséért az emberek 
vérvonalaiba, hogy az így létrehozott 
telepatákat később fegyverként hasz-
nálhassák majd egy erős ellenséggel 
szemben. Az Ellenség megtalálta az 
antarktiszi idegen bázist, és megölte az 
egyik idegent, akinek az életenergiája 
Vacit családfáján vándorolt felfelé, 
Vacittel bezárólag. 
 
Vacit úgy dönt, hogy vége az Ellenállás-
sal szemben tanúsított türelmének: Ha 
a telepatákból fegyvert kell kovácsolni, 
akkor egy erős szervezetre van szüksé-
gük, olyanra, mint a Hadtest, nem pe-
dig farkastörvényekre és mindennapos 
túlélőharcra az Ellenállás keretein be-
lül. Egy elfogott szökevénytől, Jenny 
Winters-től, megtudja az Ellenállás bá-
zisának helyét. Arra is rájön, hogy van 
egy unokája. Parancsot ad a bázis sem-
legesítésére, ám ragaszkodik a gyermek 
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IGNFF: Wow. És még azt mondják, 
hogy Hitchcock nem volt egy színész-
rendező. A sorozatban mutatott kapcso-
latuk mennyire tevődött át a valóságra 
is? 
FURST: Nem álltam túl közel Billy-hez. 
A legközelebb Peter Jurasik-hoz és And-
reas Katsulas-hoz voltam. Nekem gya-
korlatilag Andreas és Peter voltak a 
legjobb színészek a sorozatban. 
IGNFF: Öt év alatt be is igazolódott. 
FURST: Tökéletesen. El tudja képzelni, 
milyen nehéz az alatt a rengeteg gumi 
alatt játszani, amit Andreas-nak kellett 
viselnie? 
IGNFF: És azt a széles érzelmi skálát 
bemutatni… 
FURST: Úristen, egyszer volt egy 
közös jelenetünk a liftben, 
amikor azt a fajt irtották. 
Elővesz egy kést, én 
meg azt hiszem, hogy 
le fog döfni, de a 
saját kezét vágja 
meg. Hagyja, 
hogy a vér lecsö-
pögjön, és min-
den csepp vérre 
azt mondja: „
Halott”. Megcsi-
náltuk a jelenetet, 
függöny, ő meg csak 
megy, leül és rágyújt 
egy cigarettára, én 
meg… Olyannyira a 
hatása alatt voltam, 
hogy sírni kezdtem. 
Neki nem nagy 
dolog – csak 
lement a dísz-
letről és rá-
gyújtott. 
IGNFF: Hát, 
ha már And-
reas-ról van 
szó, sokaktól 
h a l l o t t a m , 
hogy amíg a 
maszk rajta 

volt, addig a karakter volt. Igaz ez? 
FURST: Nem, nem hinném. 
IGNFF: Akkor ez is csak a legendák 
egyike? 
FURST: Igen. 
IGNFF: Minden közös jelenetüket él-
vezte? 
FURST: Úristen… Azt kívánom, bár 
több közös jelenetünk lett volna. De 
lényegében senki nem volt, akivel ne 
szerettem volna együtt dolgozni. Volt 
egy remek jelenetem Claudiával, imád-
tam, nagyon vicces volt. 
IGNFF: A következő a listán Tracy 
Scoggins. 
FURST: Nem ismerem annyira Tracy-t. 
Rendeztem őt, és vele sem szeretnék 

sötét sikátorokban ta-
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lálkozni. Nagyon jó erőben van és na-
gyon félelmetes. 
IGNFF: Patricia Tallman. 
FURST: Egyszerűen Amerika Kedvence 
(utalás a tavalyi filmre – a ford.), tudja. 
Nagyon kedves és édes és aranyos, és 
mindig valamilyen cél érdekében dolgo-
zik, tudja. Valahányszor felém jött, min-
dig megjegyeztem: „Úristen, most mihez 
kell hozzájárulnom?” Ilyesmi. 
IGNFF: Ő járkált körbe a petíciókkal? 
FURST: Igen, azokkal a petíciókkal, 
tudja, hogy segítse a hajléktalanokat, 
védje az állatokat… 
IGNFF: El tudom képzelni, hányszor 
került összeütközésbe Bruce-szal és 
Jerry-vel. 
FURST: Úristen, mindig elküldték a 
pokolba. 
IGNFF: Akkor Bill és ő szövetkeztek? 
FURST: Nem, egyedül volt, és mindig 
csinált valamit. Egy nagyon-nagyon 
kedves valaki. 
IGNFF: Jeff Conaway. 

FURST: Mondhatom, hogy "No com-
ment?" 
IGNFF: Ha akarja. 
FURST: Igen – az anyám azt mondta, 
hogy ha valakiről nem tudok jót monda-
ni… 
IGNFF: Semmi jót sem? 
FURST: Jó haja van. A felesége ara-
nyos. 
IGNFF: Legalább megpróbálta. 
FURST: Valaki, akivel nem szeretnék 
újra együtt dolgozni. 
IGNFF: Hát, a nagyot a végére tarto-
gattam. 
FURST: Peter? 
IGNFF: Igen. 
FURST: Nos, szívesen csinálnám min-
den munkámat Peter-rel… Szerepelt a 
Baby Huey-ban. Valószínűleg az egyik a 
legőszintébben rendes emberek közül, 
akikkel találkoztam. Már arra is gon-
doltam, hogy biztos valami baj van vele, 
mert túl kedves. Élete „szerelme” az 
örökbefogadott gyermeke, az egész 
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Pszi trilógia 1. kötet 
Írta: J. Gregory Keyes 
ISBN:  
0-345-42715-7 Del Rey 
Books (1998. október)  
0-752-22112-4 Boxtree 
(1998. november)  
 
A regény a 2115. és 2189. 
közötti éveket öleli át. 
 
2115: A "Biokémiai érzé-
kelés és közlés nyomá-
ban" c. értekezés megje-
lente az "Új Angol Orvosi 
Napló" c. folyóiratban 
jelzi, hogy a telepátia egy 
valós és megfogható em-
beri képesség. Gyűlölet 
és bizalmatlanság alakul 
ki a telepatákkal szem-
ben. Sok tényleges, vagy 
gyanított agyolvasót tá-
madnak vagy lincselnek meg.  Lee 
Crawford szenátor csatlakozik a Tech-
nológiai és Magánéleti Bizottsághoz, és 
velük együttműködve segít a telepaták 
irányításának és kézbentartásának mi-
kéntjét leíró irányelvek megteremtésé-
ben és alkalmaztatásában. Crawford 
kideríti, hogy a telepaták hirtelen meg-
jelenése egyfajta genetikai manipuláció 
következménye lehet - melyet feltehető-
en idegenek hajtottak végre. 
 
2116: Egy fiatal gyermek és az anyja - 
mindketten telepaták - üldözőik elől 
menekülnek. Az anya meghal, és a 
gyermekre hagyja Shalako ajándékát, 
néhány áldott, angyalszerű szobrocs-
kát - a hitük megtestesítőit. Vér (Desa 
Alexander), Majom (Jack O'Hannlon), 
Kegyelem, Farok és Füst - mind 
telepaták, akik arra használták az ere-
jüket, hogy egy szektát hozzanak létre. 

Amikor a normálisok 
eljönnek, hogy leva-
dásszák őket, el kell 
menekülniük a templo-
mukból. 
 
2117: Crawford lesz a 
vezetője egy új kor-
mányzati ágnak, a 
Hiperérzékelést Szabá-
lyozó Hatóságnak 
(HSH), amely megkö-
veteli, hogy minden 
telepatát regisztrálja-
nak. Az öt telepata 
(Vér, Majom, Kegye-
lem, Farok és Füst) 
kompromisszumra ké-
szül Crawforddal, hogy 
magas pozíciókba ke-
rülhessenek a HSH-n 
belül. Majom kifogásol-
ja a helyzetet, majd 

elhagyja a csoportot, és magával viszi 
azt a fiatal gyermeket, akit védelmükbe 
vettek. Mindeközben nem tudja, hogy 
Vér az ő gyermekét várja. 
 
2132: Desa Alexander immár egy vezető 
HSH végrehajtó, Crawford szenátor 
jobbkeze. Desa egy menekülő telepata 
családra vadászik Prágában, ahol 
[valakik] megölnek egy normálist és egy 
szökevényt. Kevin Vacitet kinevezik 
Crawford szenátor asszisztensévé. 
 
2148: Kevin Vacit, és egy Ninon Davion 
nevű telepata elutaznak San Diegoba, 
hogy egy meggyilkolt kereskedelmi pszi 
ügyében nyomozzanak, aki az IPX-nek 
dolgozott. Rájönnek, hogy a Marson 
talált leletek idegen szerves technika 
részét képezik. Vacitnél a maradványok 
erős érzelmi reakciót váltanak ki. Meg-
egyezik az IPX-el, hogy eltussolják a 

Könyvismertető 
Dark Genesis - The Birth of the Psi Corps 
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technológia, legalábbis információ for-
májában; újra megépíteni megfelelő 
ipari háttér nélkül csak szenvedés len-
ne, de másik hasonló kapacitású számí-
tógépet találni sem éppen triviális fel-
adat. 

Az a tény, hogy Pilóta megmentette 
a tartalék Power energiapáncélokat is, 
lehetőséget adott arra, hogy néhány 
megölt csapattagot helyettesíteni tudja-
nak. 

Egy csomó lehetőség volt a sorozat 
folytatására, bár a megoldás az egészre 
elég egyértelmű -  pont az, ami ráhúz-
ható a Terminátor jövőre is. Ha egy vi-
lágméretű elektronikus teremtménnyel 
van dolgod, amit nem tudsz megölni és 
valószínűleg szükséged lesz a segítségé-
re a világ újjáépítéséhez, akkor nem 
elpusztítod, hanem összebarátkozol ve-
le. 

Mivel Agyközpont őrültsége nyilván-
valóan az interface tökéletlenségéből 
fakadt, amivel Taggart elméje és az övé 
össze lett kötve, amikor Taggart meg-
őrült, a legjobb megoldási lehetőségnek 
az kínálkozik, ha elfogják Taggart-ot, 
kikezeltetik egy pszichiáterrel, és segít-
ségül hívják Agyközpont ellen, hogy 
aztán Agyközpont újra létrehozza az 
összes bedigitalizált embert, visszahoz-
va a sok áldozatot - remélhetőleg miu-
tán a BioDread-ek és Centurion-ok újjá-
építették a civilizációt. Egy másik alter-
natíva lehet, hogy a Mentor program-
mal kijavítják Agyközpontot, elég időt 
hagyva neki a képességei tökéletesítésé-
hez és Agyközpont eléréséhez. 

…És akkor talán szembekerülnének 
egy, az öngyilkosság gondolatáig de-
pressziós Agyközponttal, amikor az fel-
ismeri, mennyi intelligens életet vett el 
őrültségének ideje alatt. 

Ó, igen, volt ott hely többévnyi cse-
lekménynek is. Power apja is ott lehe-
tett még a gépben valahol bezárva. 

Bocs, hogy ilyen hosszúra sikeredett 
a válasz, de ha JMS félórás gyerekjáték 
reklámokat ír, akkor ő *JÓ* félórás gye-

rekjáték reklámokat ír, még ha a képer-
nyőn látható dolgok nem is passzolnak 
mindig össze a dialógusokkal (még ha a 
folytonosság néha nem is tökéletes, lásd 
például: több biztos dátumról is tudunk 
Power apjának halálát illetően…). 

A Power Kapitány főleg azért volt 
érdekes, mert értelmes történeteket 
tudott elmondani 22 perces vagy még 
rövidebb adásidő alatt. A legtöbb Holly-
wood-i bunkó még a gondolatát is eluta-
sítja annak, hogy esetleg össze lehet 
hozni egy 20 perces elfogadható drámai 
forgatókönyvet. Talán minden dráma-
írónak el kellene töltenie egy kis időt 
félórás műsorok megírásával, hogy 
megtanuljanak gazdaságosan bánni az 
idővel… 

Fordította: Chris 
 

Kapcsolódó weboldalak: 
http://www.captainpower.com/ 

http://www.geocities.com/
Hollywood/6213/index.html 

http://www.geocities.com/
tim_dunigan 

http://www.jessicasteen.com/ 
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hollywood-i életet feladta ezért a gyer-
mekért… 
IGNFF: Azt hiszem, ez csak egy jól meg-
alapozott elsőbbség. 
FURST: Tökéletesen – elköltözött Hol-
lywood-ból. Belefáradt Los Angeles kis-
szerű küzdelmeibe, tudja. Ő is egy azok 
közül, akik kiöregszenek. Nem találni 
nála jobb színészt. De ő azt mondja: „
Bemegyek egy szobába, ahol húsz szí-
nész vár a meghallgatásra, mondjuk a 
Gyilkosság a hobbija egy szerepéért - és 
mindannyian meg tudjuk csinálni, úgy-
hogy ezek után mind mennyiért, 5000 
dollárért futunk ez után a szerep után?” 
IGNFF: A baki-gyűjtemény is megmu-
tatja, hogy Peter-rel remekül szórakoz-
tak együtt. 
FURST: Azt sem tudom, melyik baki-
gyűjteményről van szó, de egyszer el 
kellett énekelnünk egy centauri ope-
rát – ezt a kitalált operát (Kettős párbaj 
c. epizód – a szerk.). Sikítoztunk a neve-
téstől, egyszerűen sikítoztunk. Peter és 
én egyszerűen sikítoztunk a nevetéstől. 
IGNFF: Még egyvalaki maradt… Be-
széljünk Joe-ról. 
FURST: Joe nagyon rendes, élveztem. 
Csendes. Nehéz közel kerülni hozzá.  
IGNFF: Mint a B5 egyik rendezője, az 
ön szemszögéből nézve Joe mennyire 
ellenőrizte a munkáját, hogy rendező-
ként mit próbált kihozni egy epizódból? 
FURST: Igazából soha – soha nem avat-
kozott bele. Azt hiszem, tetszett neki, 
amit csináltam, különben beleavatko-
zott volna. 
IGNFF:  Tudna mondani egy példát, 
hogy hol avatkozott volna bele a rende-
zésbe? 
FURST: Nem, nem mintha tudhat-
nám… Amikor színész voltam, akkor 
szigorúan csak színész voltam. Legtöbb-
ször egyetértettünk a színészekről és 
egyebekről. Soha nem jött oda és kér-
dezte, hogy mért úgy vettük fel. 
IGNFF: Akkor azt hiszem a szerkesz-
tésnél mindig olyanná tudta alakítani, 
amilyenné akarta. 

FURST: Igen, lehet. Miénk volt az első 
vágás. Az első vágás mindig a rendezőé. 
IGNFF: Észrevett valaha valamit, ami 
megváltozott? 
FURST: Apróságokat, és általában főleg 
az idő miatt. 
IGNFF: Szóval nem olyasmi volt, ahol 
mondjuk más beállítást választott… 
FURST: Nem, mert mielőtt leforgatjuk 
az epizódot – az utolsó napok egyikén – 
tartunk egy ún. összehangoló értekezle-
tet. Csak a rendező és Joe. Végigme-
gyünk minden jeleneten, és megkérdez-
zük: „Van valamilyen különleges hang-
vétel, amit ide szeretnél? Össze legyen 
fogva a haja? Úgy gondolod, hogy hiva-
talosabb…” Ha bármilyen kérdésem 
van, vagy neki, mint írónak van bármi-
lyen elgondolása… ekkor beszéljük 
meg. Később nincs kérdés. És ha mégis 
lenne kérdésem a díszleten, akkor ott 
van. Felhívom és megkérdezem: „
Rendben van, ha megváltoztatjuk ezt a 
sort?” 
IGNFF: Feltételezem, hogy ha észrevett 
volna valamit, akkor odament volna és 
beszélt volna önnel. 
FURST: Igen. Nem szerette, ha a tudta 
nélkül megváltoztattuk a szövegeit. 
IGNFF: Voltak olyan színészek, akik 
gyakran improvizáltak vagy szerettek 
volna improvizálni? 
FURST: Nem, mindannyian követtük a 
forgatókönyvet. 
IGNFF: Hát, azt hiszem, nagy meglepe-
tés volt, hogy visszatértek az utolsó sze-
zonra, az ötödikre. A sorozat lezárását a 
negyedik szezon végén forgatták, tehát 
feltételezem, hogy a negyedik szezon 
végén még nagyobb volt a kérdés. 
FURST: Igen, és aztán kiderült, hogy 
megújítottak minket, és az egész előre 
el volt tervezve. Ha nem újítanak meg, 
leadjuk azt, ha igen, akkor eltesszük… 
ugyanaz volt, mint minden más szezon-
nál. 
IGNFF: Ön két tévéfilmben is szerepelt, 
vagy csak egyben? 
FURST: Tudja, nem emlékszem. 
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IGNFF: A Thirdspace volt, nem? 
FURST: Nem emlékszem a címekre. Az 
a néhány cím, amire emlékszem, azok-
nak az epizódoknak a címei, amiket én 
rendeztem. Egyetlen más rész címére 
sem emlékszem. Tudom, hogy az, ami-
ben nagyon nagy szerepem volt, a 
Schindler listája-felújítás, a Vir üzelmei 
(Sic Transit Vir) volt. 
IGNFF: Ha már itt tartunk, kitűnő epi-
zód volt. Amikor a B5-nek vége lett, 
mondtak bármit is arról, hogy nyitva 
hagyják az ajtót, hogy bármikor újra 
eljátssza a szerepet? 
FURST: Nem. Mindig is volt szó egy 
egész estés filmről és talán néha tévéfil-
mekről. Tudom, hogy az Őrszemek (a 
Legend of the Rangers-re gondol – a 
ford.) sorozatban egyelőre Andreas az 
egyetlen visszatérő karakter. 
IGNFF: Szívesen eljátszaná újra a sze-
repet? 
FURST: Eljátszanám? Igen, imádtam 
azt a szerepet. Nagyon szeretnék ren-
dezni, ha tényleg sorozat lesz belőle. 
IGNFF: Mi az ön személyes meghatáro-
zása Virről? 
FURST: Úgy érezte, hogy ő a főnöke élő 
lelkiismerete. Nagyon hűséges volt 
Londohoz, és ő volt Jiminy Cricket 
Londo vállán. (Jiminy Cricket a cilinde-
res tücsök a Pinocchio c. Walt Disney-
rajzfilmből – a korrektor) 
IGNFF: Megmutatta, hogy valószínűleg 
hol tévedt meg? 
FURST: Ó, igen, vagy hol állt az egója 
vagy a hatalomvágya az útjába. 
IGNFF: Amit végül váratlan módon 
teljesített be. 
FURST: Igen. Úgy gondolom, hogy az 
egyik legjobb színész a sorozatban az a 
fickó volt, aki öt epizódot csinált. Bob 
Krimmer-nek hívták – vagy Wortham 
Krimmer-nek, ezt is használja – és a 
Cartagia nevű karaktert játszotta. 
IGNFF: Igen, az őrült császárt. 
FURST: Igen. Milyen csodálatos – 
olyasmi, mint Joaquin Phoenix volt a 
Gladiátorban. 

(…) 
IGNFF: Újra kellene adniuk a St. 
Elsewhere-t valahol. 
FURST: Igen, az jó lenne. 
IGNFF: Meg vagyok lepve, hogy sehol 
nincs adásban. A B5, azt hiszem, folya-
matosan megy a Sci-Fi Channel-en. 
(2003. áprilisában kezdődik egy újabb 
ismétlés, de a sorozat kezdete óta, szinte 
minden évben vetítették az ismétléseket - 
pl. 2001-ben, a Sci-fi Channel angol 
székhelyű adóján különböző napokon 
kánonban ment a sorozat két szezonja 
egy szezonnyi csúszással – a szerk.) 
 (…) 
IGNFF: Mi a jelenlegi célja? Amikor 
munkát keres, a rendezésre koncentrál 
jobban? 
FURST: Igen, határozottan. Nem va-
gyok egy nagy rendező. Nagyon szeret-
nék egy olyan filmet, ami kijön a mozik-
ban. Alapvetően olyan filmeket rendez-
tem, amiket nekem adtak rendezésre, 
és… tudja, nem valami remek forgató-
könyvvel kezdtek, én pedig megpróbál-
tam a tőlem telhető legjobb filmet elké-
szíteni. Legnagyobb álmom, hogy vala-
mi olyat rendezzek, amit különlegesen 
a szívemen viselek. Amiről azt hiszem, 
hogy egy csodálatos darab, egy csodála-
tos történet. Nem kell, hogy A zongora 
vagy Az angol beteg legyen – egyáltalán 
nem. Csak adjanak nekem valamit, ami 
egy csodálatos történet, jól van megírva, 
adjanak néhány színészt, és varázslatot 
csinálok belőle. 
IGNFF: Sokkal jobb valami kicsin kí-
sérletezni. 
FURST: Igen, amíg a drágaságom meg 
nem érkezik. És azt hiszem, előbb-
utóbb meg fog. Ha nem hinném, kilép-
nék. De tudja, az Amerikai Diabétesz 
Szövetség szóvivője lettem. Tavaly 
gyártottam egy kazettát – én vagyok az 
írója, producere, rendezője és Stuart 
Pankin-nel együtt a főszereplője is.  
 

Fordította: Niko 
A Power Kapitány és a jövő katonái 
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a cukrot; senki sem csinált ennyire 
sorozathoz kötődő interaktív tévés 
játékokat az ötvenes évek óta, ami-
kor egy fazon, aki a Winky Dink-et 
csinálta, azért árult Special Magic 
Fóliát és zsírkrétát, hogy be lehes-
sen jelölni a képernyőt a képcső 
összefirkálása nélkül… 
De nagyon sok késleltető panasz 
jött elismert szülői szervezetektől, 
akik úgy érezték, az ő drága kicsi 
tökmagjuk agymosáson esik át, 
amellyel játékok vásárlására veszik 
rá olyan félórás hirdetésekkel, mint 
a He-man, She-ra, G. I. Joe és ilye-
nek… De a Power Kapitány volt az 
egyetlen, ami drága volt, mert színésze-
ket alkalmazott, szóval könnyű volt fél-
reállítani és azt mondani, LÁTJÁTOK? 
Mi lettünk felelősnek kikiáltva a szülők 
aggodalmai miatt. (Ne zavarjon senkit, 
hogy az USA-ban eladott legtöbb tévé-
készüléket KI kapcsolóval együtt árusít-
ják.) 
Meg kell jegyezni, hogy a Power kapi-
tány játékok iránti kereslet hatalmas 
volt a főbb városi piacokon, és az igé-
nyek jóval felülmúlták a készleteket, 
még azután is, hogy a műsort elég lehe-
tetlen időpontokra tették át. (Például 
Reno-ban csütörtök reggel 03:00-kor 
adták; Sacramento-ban 10:30-kor vasár-
nap reggel…) 
(A ’90-es évek elején  a pécsi Fema bevá-
sárlóközpontban is lehetett kapni az Erő 
Bázis összerakható modelljét a szereplő-
ket imitáló figurákkal és egy külön do-
bozban Dread hajóját — a szerk.)  
 

jms 
 
Power Kapitány Kérdés 
1996. október 31. 
Igen, „Pilóta/Jennifer Chase”, akit 
Jessica Steen (Julia doktornő, Föld 2 – 
a szerk.) játszott, tényleg meghalt, mi-
vel a színésznő elment egy nagyobb sze-
repet játszani a Wise Guy c. sorozatban. 
Soaron és Behemót mindketten Bio-

Dread-ek voltak, vagyis volt szerves 
javítórészük, melynek segítségével újra 
tudták építeni magukat bármilyen sé-
rülés után; csak sok időbe telik az ilyes-
mi, ha nagyon szétestél. (Manapság úgy 
mondanák ezt, hogy nanorobotokból 
álltak molekuláris szinten, nagy önjaví-
tó kapacitással; akkoriban ez még nem 
volt jellemző szóhasználat.) 

Pilótának volt esélye arra, hogy digi-
talizálják és eltárolják, mielőtt még a 
Bázis felrobbant volna Behemót körül, 
szóval ott van az a lehetőség, hogy Be-
hemót újra létrehozhatja őt, elég közel 
az orvosi segítséghez ahhoz, hogy kezel-
hessék, mielőtt belehal a sérüléseibe. 
(Ez a lehetőség részben meg is valósult 
a sorozatban; Jonathan Power egyik 
régi barátnőjét hozták vissza, hogy 
csapdába csalják vele.) 

Taggart/Lord Dread annyira megsé-
rült, hogy a robot szolgái elvitték egy 
teljes Kiborg adaptálásra; nyilvánvaló-
an úgy tért vissza, mint egy elég csúnya 
robot egy kissé zavart emberi elmével.  

A második szezon Powerrel és csa-
patával foglalkozott elsősorban, ahogy 
megpróbálják túlélni és folytatni a há-
borút. Emlékezz csak, Pilóta szerzett 
nekik egy teljes másolatot Mentor me-
móriájáról, vagyis csak hardware kell, 
amibe bedughatják a memóriamodult és 
megvan nekik az egész Power/Taggart 
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BJM: Hogy létrehozzák A Fajt? 
JMS: Igen. 
BJM: Aha, szóval ők amúgy összeültek. 
JMS: Igen – itt van ez a kis… és a ’A 
Summoning Of Thunder’-ben, talán em-
lékszel, volt egy jelenet, amelyben 
Soaron (Szoron-nak ejtve emlegették a 
magyar nyelvű epizódokban – a szerk.) 
beszél a fiatal Jonathan Power-hez (akit 
Dylan Neal alakított – David Martel, 
B5:Legend of the Rangers – a szerk.)… 
BJM: Igen, megvan – sötét volt… azt 
hiszem, egész idő alatt… 
JMS: Van valami a programozásomban, 
amit nem értek… 
BJM: Igen – van benne valami belső 
konfliktus… mintha nem ölhetne meg 
senkit a cég alkalmazottai közül, amíg 
ki nem rúgják őket… 
JMS: Nos, én megmondhatom, mi volt 
az… ami eredetileg az elképzelésünk 
volt… van egy kis apróság a programo-
zásában, miszerint ha Dread valaha is 
rájön Agyközpont valódi tervére… 
Meg kell ölnie őt… 
BJM: Mint egy mini-Robotzsaru – ha 
kirúgnak a cégtől, meghalhatsz. 
 
Megjegyzés: Katherine Lawrence két 
CP forgatókönyvet írt, amelyeket isme-
retlen okból sosem forgattak le. Az öt-
epizódos ’The Archers’ Christy Marx 
tollából származik, aki a ’Freedom One’-
t és a ’Gemini and Counting’-ot írta az 
első szezonban (Christy Marx Peter 
Ledger felesége, ő írta az első Babylon 5 
hírlevelet 1992-ben a sorozat promóciós 
anyagainak egyikeként – a szerk.). 
 
J. Michael Straczynski vezető konzul-
tánsként dolgozott a Power Kapitány c. 
sorozaton, és nagyrészt ő volt felelős az 
első szezon történetvonaláért. A Power 
Kapitány iránti érdeklődés újjáéledését 
követően JMS több hírcsoportban is ka-
pott kérdéseket a témával kapcsolatban. 
Az alábbiak kivonatok a válaszaiból. 
 
JMS! SEGÍTS! VÁ: B5-Capt Power 

1994. november 9. 
Nagyon kevés közöm volt a Power Kapi-
tányhoz miután kisétáltam belőle, mert 
úgy gondoltam, túl sok energiát fektet-
tek az eladási szférába. Nem tudom, 
mit mondhatnék el; Larry DiTillo (a 
Babylon 5 számára is írt forgatóköny-
vet – a szerk.), aki utánam lett történet-
szerkesztő, összeszerkesztett egy egész 
szezonra elég forgatókönyv-mennyisé-
get; 24 forgatókönyv vár elfekvőben a 
megfilmesítésre. Én igazából csak átad-
tam neki az alapelemeket, amikkel még 
szerettem volna foglalkozni a sorozat-
ban, és eljöttem. (Rémlik valami 
Starlog interjú, amiben pár éve Larry 
azt mondta, hogy a történet fő vonalát a 
második évre már kialakították.) 
 
Vá: JMS: Pozíció a Power Kapitánynál? 
1996. július 1. 
Én voltam a Power Kapitány történet-
szerkesztője. A sorozatot eredetileg 
Gary Goddard alkotta, nem én. Azért 
vontak be, hogy továbbvigyem a törté-
netet, miután ő leadta. Ezen a téren 
többé-kevésbé békén hagytak, csinál-
hattam, amit akartam (bár az első epi-
zódon erősen ott van Gary keze nyoma). 
Néhány esetben egész jól sikerült amit 
csináltunk; más esetekben nem bán-
nám, ha a negatívok vízbe esnének va-
lami hídról és sosem látná őket többé 
senki. 
 
Vá: Power Kapitány, lehet, hogy újra 
előkerül? 
1995. június 13. 
>….. Nem. A Power Kapitány törölve 
lett a költségek miatt, amik túllépték 
sok, akkoriban főműsoridőben futó soro-
zat költségét. 
 
>>Hmmm, én azt hittem, azért törölték 
a sorozatot, mert a játékokat nem vásá-
rolták. Ez volt a sorozat fő célja, játéko-
kat eladni. 
 
Valójában a játékokat úgy vették, mint 
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(Captain Power and the Soldiers of the 
Future) c. sorozat 1987-ben készült. 
JMS íróként és producerként vett részt 
a készítésében, Douglas Netter-rel 
(speciális effektusok) és John Copeland-
el.  
 
A sorozat 2147-ben játszódik. A Földön 
atomháború zajlott le a XXII. század-
ban. Néhányan megpróbáltak kiutat 
keresni a háborúból. Két tudós, Lyman 
Taggart és Stuart Gordon Power (a had-
sereg tudósai) létrehoztak egy intelli-
genciával rendelkező gépet, amely min-
den addig létező fegyvernél erősebb volt. 
A gép segítségével akarták megnyerni a 

háborút, hogy azután végül 
békét teremtsenek a Földön, 
azonban Taggart-ot magával 
ragadta a hatalom mámora, 
és a gépet saját céljaira hasz-
nálta fel.  
A gép öntudatára ébredt, és 
Taggart-ot a hatása alá ke-
rült, ez után következett a 
fémháborúk korszaka. "Az 
emberiség megvívta harcát a 
gépekkel, de a gépek győze-
delmeskedtek…" A fémlények 
birodalmának központja 
Vulkánia lett. Stuart Power 
közben titokban, egy titkos 
bázison, kikísérletezett egy 
különleges páncélt, amely 
hatásos védelmet nyújtott a 
fémlények támadása ellen. 
Stuart Power a fiára hagyta a 
különleges páncélokat, és egy 
hajót, amely az azóta meg-
semmisült hadsereg köteléké-
be tartozott korábban. 
Vulkániába ment, megpróbál-
ta megállítani Taggart-ot, de 
nem sikerült, mindketten 
meghaltak. Azonban a gép 
"újjáélesztette" Taggart-ot, de 

már inkább gép volt, semmint ember, a 
neve ezek után Lord Dread lett.  

15 évvel ez után játszódik a tulaj-
donképpeni történet; Power fia, Jona-
than Power vezeti a maroknyi csapatot, 
akik sorozatosan keresztülhúzzák 
Dread számításait. Öten vannak, bár 
vannak más ellenállási mozgalmak is, 
de ők okozzák a legtöbb kárt Lord 
Dread a gépek uralmáról szőtt álmai-
nak: 
- Jonathan Power kapitány 
- Matthew Masterson őrnagy (Sólyom), 
a páncéljához tartozik egy repülőegy-
ség. A kapitány jobb keze, és a család 
régi barátja. 

Power Kapitány és a jövő katonái 
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- Michael Ellis hadnagy (Tank), az ő 
páncélja a legerősebb. A Babylon 5 nevű 
kolónián genetikai kísérletek által "jött 
létre", erősebb egy átlag embernél. 
- Robert Baker százados (Scout), páncél-
ja segítségével bárki alakját magára 
tudja ölteni. 
- Jennifer Chase tizedes (Pilóta), a fegy-
verrendszerek kezelője, és mindenes. 

 
Eredetileg ezen sorozat is több szezonos 
lett volna, a B5-höz hasonlóan, de végül 
csak egy szezont ért meg. A második 
szezonban, új szereplők is megjelentek 
volna, mint például.: Christine 
O'Connor (Ranger-Őrszem). Ő vette vol-
na át a tragikusan elhunyt Pilóta he-
lyét. Azonban sosem forgattak le több 
szezont, csupán néhány forgatókönyv 
készült el… 

Tudomásom szerint – pontosabban, 
ahol én láttam - eredetiben az azóta 
megszűnt angol nyelvű Super Channel-
en, a német nyelvű Sat1-en (hajnali idő-
pontban); magyarul az azóta szintén 
megszűnt magyar TV4-en és később a 
magyar ATV-n láthattuk ezt a soroza-
tot. Az ATV-n levetítették a sorozatból 
készült 60 perces összefoglaló filmet is, 
amely az első szezon epizódjainak törté-
néseit dolgozza fel. 

Ezen kívül, a ’90-es évek elején, a 
TVR-Hét műsorújságban is reklámoz-
ták a magyar szinkronos változat meg-
rendelési lehetőségét videókazettán, 
amely a videótékákban is megjelent. 
 
Néhány feltűnőbb (a sok közül) hasonló-
ság/egyezés a Babylon 5 és a Power ka-
pitányban: 
- Babylon 5, itt egy kolónia neve, ahol 
genetikai kísérletek folytak. 
- Mentor azt mondja a Power kapitány 
egyik epizódjában: "And so it begins". 
- Mentor Tennyson Ulysses c. verséből 
idéz, ahogyan Sinclair Delenn-nek. 
 

Írta: Delenn 
A következő interjú JMS-sel 1988-ban 

készült, körülbelül egy hónappal az utol-
só epizód levetítése után, amikor már 
tény volt, hogy a sorozatnak nem lesz 
több szezonja. 
 
JMS: Négy szezon elkészítését céloztuk 
meg – egy négyéves történet tervei fo-
rogtak a fejünkben, szóval tudtuk, mit 
akarunk csinálni a jövőben… és jó pár 
furcsa dolog felmerült, mondhatom… 
BJM: Én még mindig szívesen várnám 
ezeket… várjunk csak, nekünk kell még 
több szórakozás! 
JMS: A kérdés, hogy mi fog történni 
Power anyjával… 
BJM: Igen, azt mindig tudni szerettem 
volna… Úgy értem, volt pár sejtésem az 
Írói Útmutató alapján, de az nem iga-
zán... na, mondd már… volt köze 
Taggart-nek a halálához? 
JMS: Nos, nem is halt meg. 
BJM: Még él? Be van digitalizálva az 
Agyközpontba? 
JMS: Szóval, na – amibe belekezdtünk, 
annak van egy kis háttere is… sokat 
foglalkoztunk vele a második szezon-
ban… Taggart-nek volt velük kapcsola-
ta… Morganna, Power anyja… 

És hát… elvitte őt Vulkániára… 
hogy a beleegyezésével vagy sem, az egy 
levegőben lógó kérdés… ez akkor volt, 
amikor felmerült benne egy tökéletes 
emberekből álló jövőbeli faj ötlete… és 
Power anyja lett volna az első gép és 
ember keverékéből álló személy és… de 
hogy berakják őt a testbe… nem igazán 
működött a dolog… 

Szóval a Vulkánia szívében van ez a 
fehér szoba, fehér függönyökkel, fehér 
huzatú elfüggönyzött ággyal… és a füg-
göny mögött ott van ez a mocorgó, cso-
szogó fémes dolog, ami valaha 
Morganna Power volt. 

És egy ponton, kb. a második szezon 
harmadánál, sikerül visszaállítani az 
elméjét, de a személyazonossága nélkül 
behelyezve egy testbe, amilyen pl. Be-
hemóté, csak humanoid formájú… és 
felhasználta őt… hogy megölje Jona-
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than Power-t – a pokolba is, ez a saját 
anyja, aki megpróbálja megölni… és 
aztán meghibásodik… 
BJM: Rendben – Ötös osztályzat jár 
neki… 
JMS: Igen – és persze a szezon első ré-
szében Power teljesen kivan Pilóta ha-
lála miatt… 
BJM: Ó igen, gondoltam, hogy így lesz… 
igen. 
JMS: Az első epizód címe „Vendetta”, 
ami elég sokat elárul a tartalmáról is… 
megpróbálja megölni Locke-t… azért 
amit tett… 
BJM: Igen – tetszik is, amit olvasok 
erről… mi magunk is mind ki akartuk 
nyírni Locke-t, és én azt mondtam, ol-
vassatok erről J. Michael Straczynski 
Bibliájában… Locke családját bebörtö-
nözték, ugye? 
JMS: Igen, úgy gondoltuk… az epizód 
első felében Power nem szól egy szót 
sem, érted?... Keresi a fickót… nem bo-
rotválkozott, nagyon sovány… érted… 
elkapja és szó szerint puszta kézzel öli 
meg… és ott van az a két kölyök, akik 
útban vannak, és akkor rájön, nem volt 
sok választása – ezért is csinálta – mert 
Dread kezében voltak a gyermekei… 
JMS: És akkor visszamegy, hogy meg-
keresse Dread–et, aki mostanra teljesen 
mechanikussá vált… erről szólt a 
Retribution c. epizód vége… 

Itt van a legizgalmasabb rész az 
egészben… Van egy kérdés, amit egy 
rajongó sem kérdezett meg tőlem a soro-
zattal kapcsolatban… amivel a harma-
dik szezonban számoltunk volna el… A 
második szezon végén szövetségre lép-
nek az Éden 2 embereivel, egyesítve az 
erejüket… egy második frontot Dread 
ellen. De a harmadik szezonban… itt 
egy kérdés neked… Agyközpont nyil-
vánvalóan kedveli a logikát. Szóval mi 
értelme illogikus érzelmekkel teli embe-
reket digitalizálni és halhatatlan robot 
testekbe helyezni őket… 
BJM: Még egy sem volt, amelyik… 
JMS: Még egy sem volt, amelyik műkö-

dött volna… 
BJM: Szükségtelen erre vesztegetni az 
időt… és a memóriahelyet. 
JMS: Szóval, miért érdemes csinálni? 
Felfedezzük… ahogy már észrevehette-
tek erre utalásokat az első szezonban… 
Agyközpont kémkedik Dread után… 
JMS: Erre szolgált Lackki (a kis guru-
lós robot, amely nem kívánt mellékter-
mékként jött létre, amikor Powerék meg-
akadályozták a Behemóthoz hasonló 
lények sokszorosítását – a szerk.)… 
BJM: Igen – ’A nevem Lackki, a segg-
nyalásért élek’, ’A Nevem Lackki, a 
seggnyalásért élek’ – Elnézést! Megvál-
toztattuk a szöveget… annyira utál-
tuk… 
JMS: Igen tudom… mi, hát… ezért is 
sütöttem meg… 
BJM: Köszönöm. 
JMS: Sajnos utólag hozzátették ezt a 
mondatot: ’Még nem haltam meg’ – ami 
eredetileg nem volt a forgatókönyvben. 
De, bárhogy is, Dread rájön, hogy Agy-
központ tervei nem egyeznek az övéivel 
és látja, hogy Agyközpont a valós világ-
ra való kiterjeszkedéshez használja őt… 
hogy embereket szerezzen, digitalizálja 
és eltárolja őket. De Agyközpont terve 
szerint… ha mindenkit megszereztek, 
csak megnyomják A Faj nevű gombot és 
újra benépesítik a világot Agyközpont 
elképzelései szerint… 

…és végül Dread rájön erre, és meg-
rémül… neki nem ilyen tervei voltak… 
BJM: Igen – társak voltunk vagy mi… 
fele-fele arányban kellett volna osztoz-
nunk a dolgokban… 
JMS: Így van! Szóval a harmadik év egy 
erős szövetség Power és Dread között 
Agyközpont ellen. 
BJM: Ó – ez tetszik. Azért van egy má-
sik kérdésem is, hogy kicsit eltérjünk a 
tárgytól – Gary említette, hogy a Dread 
Ifjak magasabb szintű terveiről is volt 
egy elképzelés, melyek szintén nem 
egyeztek Dread terveivel… 
JMS: Hát igen, ők összedolgoztak Agy-
központtal… 


