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� Vacit igazgató úr. � mondta Diamond 
enyhén remegő hangon. � Az ugrópont 
bezárul. Elmentek. 
� Nagyon jó, Mr. Diamond. � Vacit bele-
kortyolt a furcsa, zöldes teába, amit a 
vorlon élelemkészítő megtanult előállí-
tani. A gép általában jól dolgozott azok-
ból az emlékeiből, amelyeket az ízekről 
őrzött, de a kávét valahogy sosem sike-
rült eltalálnia. Vacit újra a pszi�
zsarura nézett. � Ön és a társai jól ját-
szották a szerepüket. � mondta 
Diamond�nek. � Tudom, hogy nehéz 
volt maguknak. 
Diamond beharapta az ajkait. 
� Uram, megint kérem, engedjen el 
minket. Szükség van ránk otthon a lá-
zadók elleni harcban. A Pszi Hadtest-
nek szüksége van ránk. 
� Itt van szükségem magukra. � felelte 
Vacit. � De ezt már megbeszéltük. 
Diamond arcán nem látszott meg a 
gyötrődés, de Vacit érzékei előtt úgy 
ragyogott, mint egy fúziós reaktor. 
� Igenis, uram. � mondta Diamond. 
Odakint erőteljes dobolás kezdődött. 
Nem hang volt, nem levegőben terjedő 
rezgés, hanem valami csodálatosabb, 
mélyebb, egy bármely szimfóniánál 
nagyszerűbb és szívbemarkolóbb zene. 
� Hallgassa csak, Diamond, megint éne-
kelnek. 
Diamond még nem szokta meg ezt, és le 
is volt gyengülve, úgyhogy idegesen ösz-
szerezzent. 
� Kérem, uram, ez fáj nekünk. Túl han-
gosak. Nem hallgattathatná el őket? 
� Megtehetném. De miért? Azt jelenti, 
hogy boldogok. Azok után, amiken a 
vorlonok miatt keresztülmentek, megér-
demlik, hogy a lehető legboldogabbak 
legyenek. Majd megszokják. 
Vacit felállt és kisétált. Az Óriások több 
csapata is kint álldogált; csodálkozó, 
nyílt szemekkel köszöntötték Vacit�et, 
önzetlenül és öntudatlanul felajánlva 
neki végtelen erejüket. Ha az Óriások 
tudtak valamit, az a vorlonoknak való 
engedelmesség volt, és Kevin Vacit elég-

gé vorlon volt ahhoz, hogy parancsoljon 
nem gondolkodó ragaszkodásuknak.  
Diamond mögötte állt; remegett a kisu-
gárzások nyers erejétől. 
� Képzelje el, milyen volt, amikor elő-
ször ideérkeztem! � mondta Vacit. � 
Több mint egymillió volt belőlük, szét-
szórtan éltek a bolygó szavannáin és 
erdeiben. A vorlon támadás az itteni 
néhány ezer kivételével mindet megöl-
te. Őket is kiirtották volna, ha nem lé-
pek közbe. Az Óriások nekem adták az 
erejüket, és az én vezetésemmel még a 
vorlonokat is meg tudtuk téveszteni. 
Elmentek úgy, hogy azt hitték, a te-
remtményeik mind meghaltak. � 
Diamond�re mosolygott. � A vorlonok 
után a maga emberei � és még Miss 
Alexander is � gyerekjáték voltak. 
� De uram, � Diamond�ot még mindig 
nyugtalanította valami. Még mindig 
reménykedett abban, hogy visszatérhet-
nek a Földre. � tőlünk mit akar? Miért 
nem enged minket hazatérni? Vagy még 
jobb lenne, ha visszajönne velünk. Hoz-
zon magával ezekből a lényekből! Velük 
napok alatt megtizedelhetnénk a láza-
dókat. A �civileket� is. Az egész emberi 
űr a miénk lehetne! 
� Túlságosan kicsiben gondolkozik, Mr. 
Diamond. � mondta Vacit szelíden. � A 
mi fajtánk jövője nem ott van. A bíbor-
csiga nem halad visszafelé a házában. A 
mi jövőnk itt kezdődik, és előre tart. � 
Végigmutatott az égen, a valaha a 
vorlonok által uralt megszámlálhatat-
lan világon, mögöttük a galaxis Perem-
vidékén, amin túlra az idősebb fajok 
húzódtak. � Ott van. � Vállon veregette 
a síró Diamond�ot. � És most jöjjön. 
Még sok a dolgunk. 
 

Fordította: Niko 
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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: Akkor melyik tetszik 
leginkább: Jerry, Mr. JD, vagy uram? 
Jerry Doyle: Az utóbbi kettő elfogadha-
tatlan. Van egy elméletem, hogy amikor 
uramnak szólítanak, az általában egy 
zsaru, vagy valaki, aki bankban dolgo-
zik, és ez azt jelenti, hogy valójában 
seggfejnek akarnak szólítani, ezért 
mondják helyette, hogy "uram." 
IGNFF: Ez valóban egy jó elmélet. 
JD: Igen, jellemző. Majd figyeld a követ-
kező hetekben, amikor valaki azt mond-
ja "Ő, uram", mondd azt, "Ne hívjon 
uramnak! Azt jelenti, seggfej." 
IGNFF: Ahogy az előző hónapokban 
minél többet néztem utánad, és minél 
többet beszéltem egykori munkatársaid-
dal, annál inkább összezavarodtam � 
Jobb, ha annyira az elejéről kezdjük, 
amennyire csak tudjuk � tudnál mesél-
ni a hátteredről? New Yorkban szület-
tél, igaz? 
JD: Ja, Brooklynban. Brooklynban szü-
lettem és nőttem fel. Apám egy New 
York-i zsaru volt, 42 évesen halt meg. 
Anyám háztartásbeli volt � ez ma már 
kiment a divatból. Az öcsém 11 évvel 
utánam született. Brooklyn király hely 
volt felnőni. Labdáztunk, rengeteg 
srác� a népességrobbanás nemzedéke 
voltunk. Nagyon jó hely volt. 
IGNFF: Ez volna a '60-as évek? 
JD: Ja. '56-ban születtem. '74-ben men-
tem főiskolára. 
IGNFF: Mikor döntötted el � ha ez egy 
ilyen konkrét döntés volt �, hogy mi 
leszel? 
JD: Szerintem még nem döntöttem el. 
Nézelődtem. Gimi helyett repülni men-
tem. Csak egy hobbi volt, úgy gondol-

tam, tök jó dolog. Sosem gondoltam úgy 
rá, mint hivatásra, de aztán megtud-
tam, hogy van repülőiskola Daytona 
Beachen, az Embry-Riddle Aeronautical 
University. Beiratkoztam, és, hál isten-
nek, bevettek. Nem tudom, miért tet-
ték. 
IGNFF: A kereskedelmi pilótai foglalko-
zást választottad? 
JD: Ja. Ma végigjárják az emberek a 
sulit, és szereznek egy állást valahol. 
De akkortájt olyan sok jó katonai pilóta 
jött vissza 'Namból, így nehéz volt jó 
állást találni. Próbálkoztam a Falcon 
Jet Corpnál. Nagyon szerencsés voltam, 
hogy sikerem volt. Eladással és termék 
tanácsadással foglalkoztam, és a mar-
keting-eladás oldalon végeztem. Elad-
tam pár vasat, és körbeutaztam a vilá-
got, és jó móka volt. Amikor 23-24 éves 
az ember, és valaki ad egy hitelkártyát, 
és repülőket, és limókat, és nem kell 
kifizetni a postázott számlát � az jó üz-
let. 
IGNFF: Sokan hasonlítanak téged 
Bruce Willishez. 
JD: Igen, sokan. De szerintem inkább a 
Moonlightingben [A sorozatot Cybill 
Shepherd-del vetítették magyarul is; 
eleinte nyomozásról szólt, később pedig 
a főszereplők kapcsolatáról. � a ford.] 
játszott szerepéhez, Addisonhoz. Habár 
hasonlóan nézünk ki, de ez nem min-
den. 
Mondtam mindenkinek, hogy "Megyek 
L.A. -be  sz ínésznek."  Erre  ők: 
"Megőrültél. Mit tudsz a színészetről?" 
Erre én: "Ugyanannyit, mint a Wall 
Streetről." 
Így jutottam ide, és emlékszem, hogy az 
első három vagy négy hónapban beszél-
tem Trey Kiel haverommal� Azt mond-
ta: "Hé, Bubba, mizújs?" Erre én: 
"Sosem dolgoztam keményebben ilyen 
kevés pénzért, és sosem éreztem ilyen 
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mindannyiunkat nem tudja. 
� De én igen. � szólalt meg csendesen 
Vacit. � Mr. Garibaldi, vegye el a fegy-
vereiket, gyorsan! 
Garibaldi pislogott. 
� Micsoda? 
Aztán látta, hogy Diamond szinte meg-
fagyott, mint egy szobor, és Vacit reme-
gett, az arca elsápadt. 
� Siessen! � mondta Vacit. � nem bí-
rom� 
Aztán Diamond újra megmozdult, és 
ismét elsütötte a fegyvert. A lövés mell-
kason találta az öregembert. A pszi�
zsaru Garibaldira célzott. Garibaldi szí-
ven lőtte. Egy másik zsaru rálőtt, de 
alaposan elhibázta, ahogy Garibaldi 
lebukott a kanapé mögé. Garibaldi fel-
támaszkodott, elsőre mellélőtt, aztán 
másodikra telibe találta a telepatát. 
A többi zsaru a földön feküdt és vér szi-
várgott a szemükből. Lyta gyengén, bi-
zonytalanul felállt. 
� Egek! � mondta Garibaldi; még min-
dig nem volt biztos benne, mi történt. 
Körbejárta a szobát, elrúgta a PPG�ket 
a mozdulatlan kezektől, és megnézte a 
pulzusokat. Mind meghaltak. 
Amikor végzett, csatlakozott Lytához, 
aki az öregember mellett térdelt. 
� Azt hiszem, mégis maradt bennem 
egy kicsi. � nyögte Vacit. � Lassan 
pislantott, mintha először látná Lytát. � 
Natasha? 
� Semmi baj. � nyugtatta Lyta. � Meg 
fog gyógyulni. Elvisszük a hajóhoz. 
� Hülyeség. � Vacit szemei kitisztul-
tak. � Szkennelt már haldoklót, ugye? 
Tudja, milyen a közeledő halál. Én is 
tudom. � köhögte. � Hagyják itt a teste-
met. Ide tartozom. Itt akarok maradni � 
ahol az egész igazán elkezdődött. Ahol 
véget ért. Ígérje meg nekem! 
� Megígérem. � mondta Lyta. Évek óta 
először Garibaldi könnyeket látott a 
szemében. 
 
� Sajnálom, hogy magammal rángatta-
lak erre a hiábavaló útra, Michael. � 

mormolta Lyta. A Torreádor épp most 
lépett ki a kapuból, és a Mars vörös 
gyöngyként ragyogott a képernyő jobb 
felső részén. A névtelen bolygó fél gala-
xissal elmaradt mögöttük. 
� Nem volt hiábavaló. � mondta Gari-
baldi. � Nyugodtabban alszom így, hogy 
tudom, hogy mije nincs a Pszi Hadtest-
nek. 
� És amink nekünk sincs. 
� Igen. Akárhogy is, a vorlonok felerősí-
tettek téged, és bármit is terveztek az 
ember telepatákkal, most már mindegy 
az egész. Hacsak vissza nem jönnek. 
De� � Garibaldi elgondolkozva hallga-
tott. 
� Mi az? 
� A korábbi beszélgetésünk a telepata 
anyavilágról. Még mindig biztos vagy 
benne, hogy jó ötlet? 
� Hát persze. 
� De gondold csak végig. Ha Vacit�nek 
igaza volt � mármint ha a telepátia 
tényleg az intelligencia ellenpontja� 
� Te magad mondtad, Michael. A kőkor-
szak óta nem lettünk jobb faj. Igen, jobb 
eszközeink lettek; mint kultúra, ta-
lán; � de mint egyének? Nem. Az evolú-
ció alkalmazkodás a környezethez. Az 
ember evolúciója megszűnt, amikor a 
környezetet kezdtük megváltoztatni, 
hogy megfeleljen az igényeinknek. Le-
gyünk �civilek� vagy telepaták, de nem 
fejlődünk tovább. És nem vagyunk olya-
nok, mint azok a lények a bolygón. Mi 
először intelligensek voltunk. 
� De akkor is, úgy egymillió évig egye-
dül� � Garibaldi vállat vont. 
� Ezt a kockázatot el kell fogadnunk. � 
felelte Lyta. 
� Igen. � De Garibaldi nem tudta kiver-
ni a képet a fejéből. Egy bolygót tele 
olyan lényekkel, amelyek isteni képes-
ségekkel rendelkeznek, de csimpánz-
agyuk van. A kép még sokáig vele ma-
radt a beszélgetés után. Évekkel ké-
sőbb, amikor a telepata anyabolygó kér-
dése újra felmerül, élénken emlékezni 
fog rá. Akkor majd számítani fog. 
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hogy honnan tudott erről a helyről. 
Vacit újra elmosolyodott; sovány, kopo-
nya�szerű mosoly volt. Nem valami jó 
kedvet tükrözött. 
� Tudtam, hogy az árnyak jönni fognak, 
és tudtam, hogy szükség lesz ránk, 
telepatákra. Azzá tettem a Pszi Hadtes-
tet, amivé, hogy megfeleljen ennek a 
szükségnek. Majdnem elértem életem 
végére, és mindenki, akit szerettem, 
meghalt már. Az ellenségeim a kor-
mányban és a Hadtestben rengetegen 
voltak, és tudtam, hogy idővel elkap-
nak, amikor egyedül vagyok és nem fi-
gyelek. Úgy éreztem, van egy utolsó 
dolog, amit megtehetnék. Magukhoz 
hasonlóan úgy jöttem ide, hogy azt hit-
tem, megtalálom a felerősítésünk titkát, 
és azt hittem, egy utolsó felfedezést te-
szek a népemért. Amint látják, tettem. 
De már vége. Semmi nem maradt a 
vorlon feljegyzésekből vagy laboratóriu-
mokból, csak a csontok. Talán ki lehet-
ne vonni belőlük a DNS�t, de szerintem 
csak azt a szekvenciát találnák, ami 
minden telepatában megvan. 
Garibaldi bólintott. Ettől az egésztől 
felfordult a gyomra. Egykor azt gondol-
ták, a vorlonok a jófiúk. Ahogy később 
kiderült, az olyan fogalmak, mint a jó és 
a rossz, éppen ugyanannyi jelentéssel 
bírtak az árnyak és a vorlonok számára, 
mint annak az alvilági söpredéknek, 
akiket biztonsági főnökként üldözött. 
Garibaldi már egy ideje tudta, hogy va-
lami gyanús neki, de csak most jött rá, 
mi volt az. 
� Mr. Vacit. � legyen szíves, mondja el 
még egyszer, honnan tudta, hogy le-
győztük az árnyakat! Elszigetelten élt 
itt a háború kezdete előtt, és már az 
előtt sem kaphatott híreket. Akkor vi-
szont honnan tudott a közelmúlt esemé-
nyeiről? 
� Nem volt egészen őszinte magukkal. � 
szólalt meg egy új hang.  
Mind megfordultak. Garibaldi egy pilla-
natig azt hitte, Bester áll ott, de nem ő 
volt, csak egy középkorú pszi�zsaru a 

kesztyűvel kiegészített teljes egyenru-
hában, akit még sohasem látott. Hét 
másik is megjelent; olyan ajtókból buk-
kantak elő, amelyek vagy elkerülték 
Garibaldi figyelmét, vagy nem is voltak 
ott azelőtt. Mindegyikük PPG�vel volt 
felfegyverezve. 
� Ne hibáztassák Mr. Vacit�et. � foly-
tatta a kerek arcú fickó nyájas mosoly-
lyal. � Igazán nem tehet róla. Az én ne-
vem Mr. Diamond, és szeretném, ha 
mindketten nyugton maradnának. Mr. 
Garibaldi, a helyében nem számítanék 
az embereire. Mindegyiküket lefegyve-
reztük. Ugyanez áll a szökevényeire, 
Miss Alexander. 
� Vacit, mi folyik itt? � kérdezte dühö-
sen Garibaldi. 
Az öregember lehajtotta a fejét. 
� Egy másik sikló is volt. Ez alatt az 
épület alatt van elrejtve, a reaktor kö-
zelében, mert tudták, hogy ott nem fog-
ják észrevenni. Sajnálom, hogy becsap-
tam magukat, de természetesen figyel-
ték a gondolataimat. Lyta, tényleg saj-
nálom; ennél jobbal tartozom a csalá-
dodnak. De meggyengültem. 
� Hülyeség. � mondta Garibaldi. � Al-
kut kötött a Hadtesttel. Elvégre a maga 
gyermekei. 
� Ennyi elég volt, Garibaldi. � figyel-
meztette Diamond. � Üzenetet kell kül-
denem a hajójára és� � Hirtelen meg-
fordult és elsütötte a PPG�t. A lövés 
Lyta vállát érte. A nő fájdalmasan felsi-
koltott, és félig kábultan hátraesett. 
Garibaldi szitkozódott és elindult, hogy 
segítsen Lytának, de egy figyelmeztető-
lövés épp a lábai előtt érte a padlót. 
� Álljon meg és éljen, Mr. Garibaldi. � 
mondta dühösen Diamond. � Miss Ale-
xander, meg ne próbálja még egyszer! 
Lehet, hogy nem vagyok olyan erős, 
mint maga, de P10�es vagyok, és telje-
sen képzett. Elolvastam az aktáját, va-
lószínűleg meg tudja akadályozni, hogy 
még egyszer elsüssem ezt a fegyvert. 
Valószínűleg két vagy három embere-
met is meg tudja akadályozni. De 
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jól magam." Erre ő: "Csak így tovább � 
meg fogod csinálni." Üzletként kezel-
tem. Ez filmipar, nem filmművészet. 
Tudtam, hogy telefonálnom kell, hogy 
kilincselnem kell, és mozgásba kell hoz-
nom a dolgokat. Tudtam, hogy nagyot 
hazudok, de beraktam a referenciámba 
a The Dancer Theatert. De tudod, mi a 
vicces? Soha senki nem kérdezett rá. 
IGNFF: Általában úgysem igaz a fele 
sem a referenciáknak. 
JD: Tudom, de a Harlemi Táncszínház? 
Egy fehér srác, aki táncolni sem tud? 
Ugyan már! 
IGNFF: Mi volt a szerencsés pillanata? 
JD: 1992-ben válogatták a szereplőit a 
Babylon 5 pilotjának, és úgy 350 000 
embert láttak, és úgy 4 vagy 5 ember 
tetszett nekik, de keresték még a karak-
tert. Odamentem, és bosszankodtam, 
mert nem ment jól nekik, és a meghall-
gatások felvételéhez szükséges felszere-
lés tönkrement stb. Végül az író-
producer odafordult hozzám: "Melyik 
szerepért jött?" Erre én: "Amelyiket 
megkapom." Erre ő: "Garibaldi!", ez volt 
a karakter neve. Erre én: "Magának, 
Mr. Garibaldi", és ő épp így képzelte el 
a karaktert � a cinikus, elcsigázott, nem 
politikus, nem finom, jóbarát, ellen-
ségnek a legrosszabb fajta. 
Richard Compton rendező mesél-
te később, "Mind a szobában 
ültünk, erre � Ez az. Ez a mi 
emberünk." Erre én: "Tyű!" 
Nem volt második meghall-
gatás, nem volt felvételpró-
ba � semmi nem volt. Visz-
szamentem úgy egy hét 
múlva, és ott voltak a jel-
mezesek és a szerződésesek, 
és én: "Ezt igennek veszem." Sze-
rencse. Sokakat újraválogattak, de en-
gem nem. Öt éven keresztül voltam 
adásban, ahogy kezdetben tervezték, ez 
vezetett a TNT mozikhoz és a rajzfilm 
szinkron-szerepekhez, és beutaztam a 
világot, és nagyszerű barátokat szerez-
tem� még mindig megvannak. Nagy 

szerencsém volt. 
IGNFF: Mit tanultál a sorozatban? 
JD: Még mindig tanulok� amíg ját-
szom, addig tanulok. A szakma megér-
tése, és hogy miképp változik, és hová 
passzol be az ember � tudod, hogyan 
kell játszani a játékot, és ki a főnök és 
így tovább. Még tanulok, és minden 
nap, amikor fellépek, tanulok valamit 
színészként. Figyelek másokat, lopok, 
fejlesztek, és egy öt évig tartó sorozat-
nál 110 epizóddal és 4 filmmel, plusz a 
pilot � azt hiszem, megtanulja az em-
ber, hogyan kell dolgozni tüdőgyulla-
dással, megtanulja az ember, hogyan 
kell törött karral dolgozni. Megtanulja 
az ember, hogyan dolgozzon az ember 
olyanokkal, akikkel éppen nincs kedve. 
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Megtanulja, hogyan legyen a tiéd. Meg-
tanulja az ember, hogyan segítsen má-
soknak, amikor rossz napjuk van. Olyan 
lesz, mint egy család. Nagyszerű szerep-
osztásunk volt, és fenomenális stábunk. 
A stábunk volt a műsor gerince. Olyan 
emberek csinálták a sorozatot, akiket 
sose láttál, és minden nap minden felvé-
telen ott voltak. Ha meleg van, ha ko-
szos, ha fárasztó � tudod, mi elmondtuk 
a bemagolt szövegeinket, és lógtunk a 
lakókocsinkban. Légkondíció, ágy � ez 
nem olyan rossz. Hidd el, ha valaki té-
vésorozatot ajánl fel � fogadd el! 
IGNFF: Határozottan le akarom rövidí-
teni a többiekről szóló párbeszédet. Ne-
veket mondok, te pedig fűzhetsz hozzá 
kommentárokat. Kezdjük is el! 
JD: Oké. 
IGNFF: Kezdjük Michael O'Hare-vel! 
JD: Michael O'Hare. Olyan New York-
os színpadi színész volt. Korábban nem 
igazán találkoztam ilyenekkel. Komo-
lyan veszik a munkájukat, és én� én 
sokat dolgoztam otthon, és játszottam a 
díszletek közt. Ő nem olyan volt. 
IGNFF: Szóval könyv szerint, szó sze-
rint játszott? 
JD: Ja. Én inkább szabadon folytam � 
szeretem felvenni az aznapi energiákat, 
szeretek viccet mesélni, szeretek szóra-
kozni a stábbal, szeretem, ha a stáb szó-
rakozik velem, mert otthon már elvé-
geztem a dolgomat. Már készen va-
gyunk munkába állni, tudom, mit kell 
tennem, de szeretek� egyszerűen sze-
retem ezt a szabadon folyó formát � 
meglátom, mi történik. 
IGNFF: A légkörről is szó van. 
JD: Igen, pontosan. Mármint, ha nem 
érzed jól magad � bármit is csinálj � ne 
csináld! Lépj tovább! Találj valami 
mást, az élet túl rövid! Az apám 42 éve 
halt meg, 12 éves voltam. Azt hittem, 
öreg volt. Amikor nekem kell 42 éves-
nek lennem, átkozottul fiatal volt. Amit 
megtanultam, hogy senki sem mondhat-
ja meg nekem, hogy vége a játéknak. 
Meg kell tenned ma, amit tudsz azzal, 

akivel akarod, addig a fokig, ameddig 
akarod, és nem bánhatod meg az életed. 
Ha csak tojásokat eszel, és nem tet-
szik � akkor találj valamit, amitől fel-
kelsz reggel az ágyból, felállsz, és azt 
mondod: "Francba, de jó nap ez!" Mert 
ha reggel felkelsz, akkor már te vezetsz 
a játékban. 
IGNFF: Úgy van. 
JD: Két választásod van � jó napod lesz 
vagy s*** napod lesz. Legyen jó napod! 
IGNFF: Valaki pár hete küldött egy 
szalagot a sorozat bakijaiból. Határo-
zottan úgy tűnt, hogy te egy vagy azon 
tényezők közül, akik feldobják a lég-
kört. 
JD: Ja. Én voltam a Babylon 5 Robin 
Williamse. Ha a nézők fele olyan jól 
érezték magukat, mint mi amikor 
készítettük, akkor jó nekik. 
IGNFF: Határozottan úgy tűnt, hogy 
így van. 
JD: Nagy buli volt. 
IGNFF: Mielőtt lezárjuk Michael 
O'Hare-t, nem tudom, hogy akarsz-e 
erre válaszolni � hallottam történeteket 
a sorozatból való távozásáról, hogy nem 
az ő ötlete volt, de Straczynski-é sem. 
JD: Hát, a megszellőztetett történet, 
hogy előre el volt tervezve, hogy az első 
szezon után távozott volna, és Bruce 
Boxleitner vette volna át a sorozatot. Ez 
100%-ig hazugság. 
IGNFF: Már pénzügyileg sem éri meg� 
JD: Nem, a képernyőn ami látszik, 
nincs értelme megváltoztatni a szere-
posztást, több okból sincs értelme. 
Üzleti döntést hoztak, és változtattak.  
IGNFF: És még vissza is tért egy rövid 
időre. 
JD: Igen. Nézd csak meg az eredeti pi-
lotot � ott volt Tamlyn Tomita, aki 
szerintem remek volt. De azután jött 
Claudia Christian, aki szerintem remek 
volt. Azután Claudia ment, és azután 
jött Tracy Scoggins, aki szerintem re-
mek volt. Különböző személyiségek, 
energiák. Megváltoztatták a doktort a 
pilotból, Johnny Sekka-t, akivel a mai 
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� Embernek látszik. � vitatkozott 
Lyta. � Legalábbis nagyjából. 
Vacit megrázta a fejét. 
� Az emberek gyenge lények. Nincsenek 
karmaink, a fogaink viszonylag ártal-
matlanok mondjuk egy tigriséihez ké-
pest. Az állatokat tekintve nem va-
gyunk sem erősek, sem gyorsak. Helyet-
te kifejlődött bennünk az eszközhaszná-
lat és az intelligencia, hogy segítsen 
minket a túlélésben. A legjobb eszköz-
használóknak volt a legtöbb gyerme-
kük, és a gyermekeik jobb eszközhasz-
nálók lettek. Az agyunk találékonyság-
ra, kíváncsiságra, kísérletezésre � esz-
közhasználatra teremtetett. 
 
� Majom lát, majom tesz. Az emberi 
evolúció dióhéjban. � mondta Garibal-
di. � Tehát? 
� De, � felelte Vacit � a vorlonokat 
egyik ilyen tulajdonságunk sem érde-
kelte. Ezeket a rokonainkat egyetlen 
célból tenyésztették, hogy a telepatikus 
gének gazdatestei legyenek. � Félrebil-
lentette a fejét. � Tudták, hogy egyetlen 
olyan értelmes faj sem volt, amelyben 
természetes úton fejlődött ki a telepá-
tia? 
Lyta a szemöldökét ráncolta. 
� Azt hittem, volt néhány. 
� Nem volt � és ennek jó oka van. Egy 
fajnak, amelyben kifejlődött a telepátia 
és a telekinézis, nincs szüksége az intel-
ligenciára. Ha bármely ragadozót meg 
tud érezni, aztán meggyőzni, hogy nincs 
ott, miért alkotna fegyvereket, hogy 
megvédje magát tőlük? Ha képes meg-
érezni és magához hívni a prédát, miért 
találna ki bonyolult vadásztechnikákat? 
A karmokhoz és fogakhoz hasonlóan a 
telepátia is túlságosan a közvetlen cse-
lekvés eszköze. Amint egy faj elkötelezi 
magát egy beépített fegyver mellett, az 
evolúció hajlamos folytatni a speciali�
záció folyamatát, és erre a fegyverre 
építeni. Nem ez az intelligencia felé ve-
zető út � az intelligencia felé vezető út-
hoz a generalizáció mellett kell elköte-

lezniük magukat a specializáció helyett. 
Fizikai szempontból az ember a legálta-
lánosabb állat. Ugyanaz a négyfajta 
fogunk van, mint a legtávolabbi emlős 
őseinknek. Ugyanaz az ötujjas man-
csunk van, amit a hüllőktől örököl-
tünk � nem karmok, paták vagy uszo-
nyok, hanem kezek, amik arra speciali-
zálódtak, hogy ne specializálódjanak. 
Mi készítjük a karmainkat. Ha találunk 
valamit, amit nem tudunk megemészte-
ni, nem növesztünk újfajta fogakat vagy 
több gyomrot � addig ütjük vagy éget-
jük vagy áztatjuk, amíg meg nem tud-
juk emészteni. 
� De a telepatikus gén is kifejlődött. � 
vetette ellen Lyta. 
� Igen, de nem az evolúcióban. A 
vorlonok módosítottak és tenyésztettek, 
kísérleteztek, alkottak. A lények, akiket 
idehoztak, csak baktériumtenyészet 
voltak a szemükben. Telepatikussá tet-
ték őket, igen, de minden más képessé-
gük árán. Azt hiszem, ezek a szeren-
csétlen lények olyan erős telepatikus 
képességekkel rendelkeztek, amit még 
a vorlonok sem tudtak mérni, de egyi-
kük sem tudott volna rájönni, hogyan 
rakjon tüzet, vagy hogy a kerek pöcköt 
a kerek lyukba dugja. 
Lyta sápadtan nézte a csontvázakat. 
� Ez iszonyatos. � mondta. 
Vacit intett, és a fények kialudtak. A 
csontvázak eltűntek a sötétben. 
� A vorlonok természetesen megölték 
őket, hogy ne kerüljenek az árnyak ke-
zébe. Már megkapták, amit akartak � a 
géneket, amiket más fajokba ültethet-
nek, hogy olyan lényeket teremtsenek, 
amelyek egyszerre telepatikusak és in-
telligensek. Érti, amit mondok? Ez a 
két tulajdonság külön kellett, hogy ke-
letkezzen, és aztán rakták össze. Egy 
intelligens faj kifejlődhet természetes 
úton, egy telepatikus állat kifejlődhet 
természetes úton. De a kettő együtt 
nem jöhet létre beavatkozás nélkül. 
� Még mindig nem mondta el, miért jött 
ide � jegyezte meg Garibaldi. � vagy 
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� Valami hasonló történt a B5�ön. � 
mondta Lyta. � Kosh Sheridan�be rejtette 
a lénye egy részét. De csak rövid időre. 
� Akkor tehát érti. Az anyámban 
ugyanígy egy vorlon része volt. Még na-
gyon fiatal voltam, amikor anyám átad-
ta nekem. Úgy fejlődtem, hogy magam-
ban hordoztam � igazából sosem vol-
tunk külön lények. Soha nem volt két 
hangom, csak egy, vorlon és emberi egy-
beolvadása. Később találkoztam a má-
sodik vorlonnal, és megtudtam az igazat 
magamról. És másokról is � az árnyak-
ról, a közelgő háborúról. A származá-
sunkról, a telepatákról� � Megdörzsöl-
te a térdét. � Úgyhogy egy bizonyos mó-
don vorlon vagyok, de ember is. Semmi 
olyasmi, amire bárki is valaha terve-
zett. 
Lyta bólintott. 
� Már értem. Azt hiszem. 
Garibaldit sokkal közvetlenebb dolgok 
érdekelték. 
� Miért jött ide? Elhagyta a Földet, 
egyedül, egy fénysebességnél lassabb 
hajóval. 60�valahány évet töltött az űr-
ben. Miért? 
� Azt ugye tudja, hogy számomra ez az 
idő sokkal rövidebb volt � kevesebb, 
mint egy év az űrben, hogy pontos le-
gyek. Tudja, a relativisztikus sebessé-
gek miatt. Időtágulás. 
� Még mindig szeretném, ha válaszolna 
a kérdésre. És erre is � hol a hajója? 
Vacit felsóhajtott, és visszasüllyedt a 
székébe. 
� Amikor megérkeztem, a hajóm meg-
rongálódott. Nagyon kevés dolog ma-
radt a bolygón, csak energia nyomai 
ezen a helyen. Leszálltam; arra számí-
tottam, hogy meg fogok halni. Ehelyett 
elkezdtek nőni ezek az épületek, és gon-
doskodtak rólam. Élelmet állítanak elő, 
vizet választanak ki, menedéket és me-
leget adnak. A hajóm volt az ár. A 
vorlon technológia részben szerves 
anyagokat használ, de szüksége van 
fémekre. Ezen a bolygón nagyon kevés 
fém van. 

� Megette a hajóját. 
� Igen, mint ahogy idővel elnyeli majd a 
lezuhant sikló maradványait is. � Vacit 
felállt. � Így már kicsit jobb. Megint 
képesnek érzem magam mozogni! Akar-
nak látni valamit? 
� Ó, persze, miért ne. � válaszolt Garibal-
di. Érezte, hogy valahol még valamire 
fény derült. Talán egy egész csillagnyi. 
Egy nagy szupernóva, ami csak úgy szórja 
a ronda vorlon meglepetéseket. Ellenőriz-
te, hogy töltve van�e a PPG�je. 
Vacit az egyik szomszédos szobába ve-
zette őket, és intett egyet. Néhány üve-
gezett benyíló kivilágosodott. 
� Ezért jöttem ide. � mondta. � Az el-
múlt pár évben őket tanulmányoztam. 
Minden benyílóban egy drót állványra 
szerelt csontváz állt. Az egyik embernek 
tűnt, egy másik valószínűleg narn volt. 
Egy harmadik talán minbari. Garibaldi 
inkább nem is tippelt a többire. Nehéz 
volt őket megkülönböztetni a bőrruhá-
juk nélkül. 
� Ezek voltak a bolygó lakói. � mondta 
Vacit. � Én az Óriásoknak nevezem 
őket. Értik az utalást? A héber hagyo-
mány szerint az Óriások angyalok és 
embernők fattyai voltak � a föld óriásai, 
akik elpusztultak az özönvízben. A tör-
ténetük összerakásán dolgozom. 
� A csontok a parton. � mondta Lyta. 
Vacit bólintott. 
� Valószínűleg rájöttek, hogy egyik faj 
sem innen származik. A bolygó igazi 
őshonos élővilágában nem voltak macs-
kánál nagyobb állatok. � A legembe-
ribbnek tűnő csontvázra mutatott. � 
Ennek az illetőnek például földi ősei 
vannak. Valószínűleg az egyik ősi em-
berfajta, Homo erectus. 
� Azok mikor is éltek? Úgy egymillió 
éve? � kérdezte Garibaldi. � Mennyi 
idős ez a csontváz? 
� Úgy tíz éves. De ne értsen félre � ez 
nem Homo erectus. Valami, amit a 
vorlonok alkottak belőle. Valami, amit 
maga és én alig ismernénk el ember-
nek. 
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napig beszélőviszonyban vagyok � 
nagyon kedves pasas. A nagyokkal dol-
gozott, Angliában tanulta a mest-
erséget, tudod � Royal Shakespearean 
Academy. Királyi angolt beszél, ami 
nagyon fejedelmi hangzású, és azt hit-
tem, jó volt, de, tudod, üzleti döntést 
hoztak. Rick Biggshez mentek. Rick 
elég laza srác, egy nagyon tehetséges 
színész, úgyhogy újat hozott a tár-
saságba. Kicserélték a telepatát Pat 
Tallmanról Andrea Thompsonra. Aztán 
Pat később visszajött. Szóval a dolgok 
sok különböző okból változnak, és én 
csak örülök, hogy nem tartoztam a vál-
tozások közé. 
IGNFF: Apropó változások � Bruce. 
JD: Bruce Boxleitner? Tegnap éjjel 
beszéltem vele. 
IGNFF: Nagyon csalódott voltam � elu-
tasította az interjút. 
JD: Tényleg? Tudod, ő amolyan igásló 
színész. Csak csinálja és csinálja és 
csinálja, és nem annyira a sallangok 
embere. Csak szeret dolgozni, és szeret 
lovagolni, és nevelni a kölykeit, és a 
feleségével tölteni az idejét. E körül 
forog az élete. Igazán stabil, stabil pa-
sas. Nagyszerű barát� mint a régi 
stúdió időkben. Ő egy cowboy. Imádná, 
ha élete hátralévő részében westerneket 
csinálhatna. Szét tudja lovagolni a ló 
hátát, és úgy lasszózik, mint a legjob-
bak. Sasszemmel lő. Átmentünk a 
házához, ebédeltünk, ittunk pár koktélt, 
és oda lyukadtunk ki, hogy a bikaszar-
vaira próbáltam dobni azt a lasszót, és 
elég kétbalkezes voltam. Erre ő: "Nem 
csinálhatod ilyen kétbalkezesen." Erre 
én: "Brooklyni vagyok, jó? Úgy 
csinálom, ahogy akarom." Első dobás, 
elcsípem � mindkét szarvat. Erre ő: 
"Nem így. Nem így." De nagyszerű pa-
sas, és sok köze volt a sorozat sikeréhez. 
Nem tudom, hogy nélküle adásban ma-
radhattunk-e volna. 
IGNFF: Nagyon intenzív, karizmati-
kus� 
JD: Laza srác, tudod? 

IGNFF: Ég és föld O'Hare játékához 
képest. 
JD: Teljesen. Teljesen, és nagyon jó 
móka volt a forgatáson, és szabadon 
mozgott. És működött az onkontrollja. 
IGNFF: És erre nagy szükségetek volt, 
gondolom, egy olyan sorozathoz, ami 
szük keretből dolgozott � a legtöbb soro-
zathoz képest � szűk határidővel. 
JD: Teljes mértékig. És bár ő egy sztár, 
nem volt sztár. Nem követelt, tudod, 
sem lakókocsit, sem sofőrt. Igásló. Min-
den nap bejött, és nagyon� nagyon 
odaadó pasas volt. Bulik voltak a 
házában a stábnak és a színészeknek. 
Nagyon király volt, hogy a sorozatba 
került, és öt szezonból négyet velünk 
töltött, és remek barátom lett. Csak 
nyertem vele. 
IGNFF: Igaz, hogy eredetileg szerepelt 
volna a feldolgozásban? Ez volt a 
megállapodás� 
JD: Nem, az egész más. Nem tudom, 
hogy mi történt, de szerintem 
átb***ták. 
IGNFF: Úgy hiszem, az "összeveszés" a 
finom kifejezés. 
JD: Ja, átb***ták. Nem kérdés. 
IGNFF: Ami nem lep meg, néhány dol-
got hallottam Joe-ról. 
JD: Ja, néha f*** tud lenni� Joe egy 
író, és az írók írók. Volt vele egy me-
netem. Semmi bajom nem volt vele, 
amíg a Babylon 5 ment. Vannak más 
területek, ahol gondjaim vannak vele, 
de ameddig a Babylon 5 tart, az élete-
met tekintve � a hely, amit elfoglal, 
amit  cs ináltam, amive l  szem-
bekerültem, az ajtók, melyek kinyíltak 
számomra � ziccer volt. 
IGNFF: Claudia. 
JD: Ő egy utazás. Vad, buggyant, 120-
szal pörög � szélkerék a hurrikánban. 
Minden irányba forog egyszerre � ő egy 
pasas, csak jó a teste. Vissza tud ütni, 
és saját maga csinálja a verekedéses 
jeleneteit. Emlékszem egy jelenetre, 
amit közösen csináltunk arról, hogy 
nem juthatott Arany Csatornához, hogy 
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hazatelefonáljon, mert az apja haldok-
lott, és én rájöttem, hogy mit akar 
csinálni, és volt egy olyan pillanat, ami-
től még most is borsódzik a hátam, az 
király pillanat volt. 
IGNFF: Mira Furlan. 
JD: Mira az a karakter. Nagyon mély és 
elemző, és befeléforduló, és kérdés-
feltevő. Eljátszotta a minbari tragédiát, 
és úgy jött hozzánk, hogy elvesztette az 
országát. A férje a másik oldalon volt, és 
gondjaik akadtak, így el kellett hagy-
niuk az országot, mert egy szerb és egy 
horvát volt egy házasságban. A 
tükörképe volt annak, amit játszott � 
párhuzamban volt azzal, amit személy-
esen átélt, nagyon érdekes volt nézni. 
Nem valami könnyed vagy komikus 
személy, de nagyon jó a humora. A férje, 
Goran [Gajic], aki rendezett pár 
epizódot, igazán energikus, tehetséges 
rendező. Remélem, sokkal több 
munkája lesz még. Emlékszem, hogy 
volt egy jelenetünk, és beszélt hozzám, 
és Goran elmondott mindent � "Ide me-
gyünk, oda megyünk, ezt csináljunk, 
aztán a kamera" � nagyon művészi � 
aztán rámnéz, és azt mondja: "Miről 
beszélek? Tudod, mit csinálsz. Pofa be, 
Goran, csak forgass!" Színészközpontú 
rendező volt. És most van egy kölyök is 
otthon, és az élet jó. A Hillsben laknak, 
épp a Hollywood jel alatt, úgyhogy jó 
nekik. 
IGNFF: Richard. 
JD: Richard Biggs? Imádom. Ő a 
Világűr Shaft-je, mert többet blattolt, 
mint bárki más a műsorból. Megvolt 
neki az egész orvosi technoblabla, és ő 
végigcsinálta. Nagyon tehetséges srác, 
és ő egy azok közül, akikkel nem 
beszélsz három-négy hónapig, aztán 
felveszed a kagylót, és mintha tegnap 
beszéltetek volna utoljára. Egy nagyon-
nagyon különleges lányt vett el, és van 
egy fiúk. Nekik is jó. 
IGNFF: Hallottam egy vitáról � Bill 
Mumy. 
JD: Billy. Emlékszem, amikor � sztéket 

és homárt ettem, és nem tudtuk, hogy 
lesz-e következő szezon. Emlékszem, 
Billy arról beszélt, hogy nem ehetjük 
meg a barátainkat. "A hal és a hús a 
barátaid, nem eheted meg a barátai-
dat." Erre én: "Jaguart vezetsz, igaz?" 
Erre ő: "Ja." "Miből vannak az ülések?" 
Erre ő: "Bőrből." Erre én: "Szóval ül-
hetsz a barátaidon, de nem eheted meg 
őket." Erre még biztos visszatérünk 
vele. 
IGNFF: Hallottam egy vitáról valami 
londoni vendéglőben � amikor mind 
együtt voltatok. 
JD: Ez az egyik jó része volt annak, 
hogy a sorozatban vagyok, hogy elme-
hettünk egymáshoz. Bruce és Tracy és 
én az ötödik szezonban úgy éreztük ma-
gunkat, mint republikánusok, akik 
egymásnak vetve hátukat próbálnak 
kitartani a hollywoodi liberális demok-
ratákkal szemben. 
IGNFF: Steve Furst. 
JD: Flounder! Emlékszem az első napra, 
amikor a forgatáson volt, ültem a sminkes 
kocsiban, és én ültem az első székben, 
valaki a másodikban, és bejön ez a srác, 
és leül mögöttem a harmadik székbe. Az 
üzleti oldalt olvasom, erre ránézek, és azt 
mondom: "Szent s***!" a sminkeslánynak, 
Tracy-nek, azt mondtam: "Az ott Floun-
der?" Erre ő: "Az Stephen Furst." Erre én: 
"Nem, ez Flounder! Ez Flounder!" Nekem, 
mint zöldfülű színésznek még mindig 
nagy számnak számított, hogy Flounder-
rel dolgozhatom együtt. Akármelyik sort 
idézhetném a Party zónából. Flounderrel 
dolgozom, király! Amikor végeztünk az 
ötödik szezonnal, az utolsó forgatókönyv 
példányomra azt írta: "Jerry, mindig is fel 
fogok nézni rád, mert magasabb vagy. 
Stephen." Végül adott nekem egy képet 
magáról, mint Flounderről a Party 
zónából. Jimnek és Dave-nek dedikálta, 
aztán azt írta: "Ja igen, Jerry. Minden jót, 
Flounder." Jó rendező is. Jó szemű. Szer-
ettem vele dolgozni, és igen, jó móka is 
volt vele dolgozni. 
IGNFF: Andrea. 
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volt egy képe magáról, amit még az ő 
anyja adott neki. Azt mondta, maga egy 
nap egyszerűen eltűnt. Mindenki azt 
hitte, meggyilkolták, de a testét soha 
nem találták meg. 
� Hát, maguk most megtalálták. � 
mondta Vacit. Megremegett. � Zavar a 
hideg, még a szigetelőruházaton keresz-
tül is. Nem jönnének velem a házamba? 
Biztosítom magukat, hogy egyáltalán 
nem jelentek veszélyt, és örömmel vála-
szolok a kérdéseikre. 
� Egy pillanat! � vágott közbe Garibal-
di, aki úgy érezte, hogy a helyzet meg-
szökni készül előle � Ez a családi össze-
jövetel igazán megható, de válaszolna 
legalább egy kérdésre, mielőtt beme-
gyünk magához? 
� Természetesen. � felelte Vacit. 
� Mi történt a Pszi Hadtest�es siklóval? 
Vacit homlokát egy rövid grimasz redőz-
te be, ami akár a bánat jele is lehetett. 
� Ezen a helyen állt a vorlonok fő kísér-
leti bázisa. Azt hittem, a reaktort kivé-
ve, ami még mindig mélyen a föld alatt 
van, az egész megsemmisült. Tévedtem, 
még mindig maradt néhány darab a 
felszíni légvédelemből. Megleptek en-
gem, és a siklót is. Sikerült a maguk 
érkezése előtt megtalálnom, és megsem-
misítenem őket. 
Garibaldi Lytára nézett. Lyta megrázta 
a fejét; nyilvánvalóan meg volt zavarod-
va. 
� Vacit igazgató úr nem volt telepati-
kus. � mondta. � Michael, ő a vorlon. 
Vacit halványan elmosolyodott. 
� Vorlon, az nem vagyok. De nem ülhet-
nénk le, kérem? Manapság gyorsan fá-
radok. 
 
Az épületek csillogtak. Bizonytalan, 
lassú, színes minták formálódtak, úsz-
tak, elolvadtak. Olyanok voltak, mint a 
vorlon hajók, amelyeket Garibaldi lá-
tott: szervesek és valahogy élők is. Vacit 
a legnagyobb kupolához vezette Lytát 
és Garibaldit. Garibaldi két embert az 
ajtóban hagyott, és a többit kiküldte 

őrjáratra az épület köré. Lyta telepatái 
is nyugtalanul járkáltak, más élőlények 
nyomait keresték. 
Belül az épületek élő jellege még inkább 
nyilvánvaló volt. A bútorzat � asztalok, 
székek, kanapék � mind vorlon anyag-
ból készültek. 
� Jó időbe telt, amíg megtanultam, ho-
gyan érjem el, hogy ez az anyag teljesít-
se a kívánságaimat. � magyarázta 
Vacit. � Sokáig legfeljebb csak gomba�
szerű dudorokat tudtam elérni. 
� Azt hittem, azt mondta, a bázis meg-
semmisült. � mondta Garibaldi. Hon-
nan vannak ezek a kupolák? 
� Nőttek. � felelte Vacit. � Azt hiszem, a 
jelenlétemre reagáltak így. � Körbemu-
tatott a szobában. � Kérem, üljenek le. 
Az elejétől fogom kezdeni, legalábbis 
olyan közel hozzá, ahogy tudom. � Ke-
ményen Lytára nézett. � Tényleg Kevin 
Vacit vagyok. � mondta. � 2109 körül 
születtem, a pontos dátumban nem va-
gyok biztos. Az anyám a legelső valódi 
telepaták egyike volt. Végignéztem � és 
éreztem �, ahogy meghalt az egyik első 
mészárlásban. Felnőttként Lee 
Crawford szenátor segédje voltam. Ő 
szervezte az Érzékfeletti Érzékelést 
Szabályozó Hatóságot, amiből később � 
sokkal később � a Pszi Hadtest lett. Idő-
vel én lettem a Pszi Hadtest igazgatója. 
Ahogy Lyta is megjegyezte, akkoriban 
az igazgatónak �civilnek� kellett lennie. 
Annak színleltem magam, mert képes 
voltam rá. 
� Nem. � mondta Lyta. � Hazudik. 
Egyetlen telepata sem elég erős ehhez. 
Még én sem. 
Vacit vállat vont. 
� Én az vagyok, legalábbis az voltam. 
Nem vagyok biztos benne, hogy miért. 
De részben � részben valamiért, amit 
anyámtól kaptam. Ez az, amit érez, 
Lyta. Egy vorlon része, az egyiké a ket-
tőből, akik a Földre jöttek, hogy beül-
tessék a módosításaikat az őseinkbe. 
Tudja, az árnyak megtalálták. De még 
mielőtt meghalt... 
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Egy befagyott tó partján landoltak, 
amely, ahogy Firth biztosította őket, 
biztosan nem volt idősebb hét évesnél. 
Egy folyóból keletkezhetett, amelyet  80 
kilométerre délre valamilyen katasztro-
fális becsapódás vagy nukleáris robba-
nás eltérített. A tó fölött megviselt 
hegység magasodott a jadezölddel ere-
zett gyöngyház ég előtt. 
A szárazföld belseje felé különböző ma-
gasságú mesterséges kupolák látszot-
tak; úgy álltak ki a földből, mint a fiatal 
gombák. Némelyik nem volt nagyobb, 
mint egy autó, de a legnagyobba köny-
nyen befért volna a sikló is. 
De maga a part kötötte le a csapat fi-
gyelmét. 
� Szép ez a part. � mondta Garibaldi. 
Lyta a rémülettől némán bólintott. A 
tavat kifehéredett csontok szegélyezték, 
amelyeket úgy sodort és halmozott a 
víz, mint az uszadékfát. 
Garibaldi lehajolt, és felvett egy kopo-
nyát. 
� Szegény Yorik. � mondta. � Nem hi-
szem, hogy egyáltalán ismertelek. 
� Embernek tűnik. � mondta Lyta. A 
háta mögött az egyik telepata, akit ma-
gukkal hoztak, kétrét görnyedt és hány-
ni kezdett. Garibaldi elégedetten vette 
tudomásul, hogy a biztonsági emberei 
közül senki sem követte példáját, bár 
még a legedzettebb is kissé zöldnek 
tűnt. A fenébe, neki is nehezére esett 
lent tartani az ebédjét! 
� Emberszerűnek. � javította ki Gari-
baldi. � Nem vagyok szakember, de sze-
rintem túl kicsi. 
� Lehet, hogy gyerek volt. 
Nem gyerek volt. 
A hang Garibaldi koponyájában zen-
gett. 
� Lyta, hagyd ezt abba. � morogta, 
ahogy a nő fehér szemeit tanulmányoz-
ta. 
� Michael, ez nem én voltam. 
� Akkor ki� � de ekkor meglátta a vé-
kony, botra támaszkodó alakot, ahogy 
az egyik építmény felől közeledik. 

� Maradjon ott, ahol van! � mondta Ga-
ribaldi, miközben előhúzta a PPG�jét. 
Mögötte a biztonságiak már célra tar-
tottak. 
Nem akarom bántani magukat. 
� Tűnjön a fejemből! 
� Michael, � suttogta Lyta � ő az. Őt 
éreztem. 
A férfi már csak pár méterre járt. Elké-
pesztően öreg volt, a bőre ősi barna per-
gamenre emlékeztetett, és a koponyája 
majdnem ugyanannyira látszott, mint a 
parton heverők. A haja fehérebb volt a 
hónál, és az idegen a hosszú varkocs 
végét maga után húzta a földön. A ru-
hái Garibaldi nagyapján is divatjamúlt-
nak tűntek volna. 
Én� � Én � a hangosan kimondott szó 
vonakodva tört ki az öregemberből, 
mint amikor egy antik benzinmotort 
hosszú idő után próbálnak újraindíta-
ni. � Ne haragudjanak, � folytatta az 
idegen � de senkivel sem beszéltem 
hangosan � az én időm szerint úgy tíz 
éve. A maguk ideje szerint jóval régeb-
ben. 
� Ki maga? � kérdezte Garibaldi. 
A férfi kezet nyújtott. 
� Kevin Vacit. 
Garibaldi próbaképpen elfogadta a kéz-
fogást. Mintha drótot fogott volna. 
� Az lehetetlen! � Lyta levegőért kapko-
dott. 
Vacit felé fordult. 
� És maga biztosan egy Alexander. Lát-
szik magán a vére. � Elmosolyodott, 
feszesen, mintha fájna neki. 
� Ismerik egymást? 
Lyta szemei egyszerre voltak tele két-
séggel és gyerekes csodálattal. 
� Ő volt a Pszi Hadtest igazgatója. � 
mondta. � A múlt században. A nagy-
anyám együttdolgozott vele. 
� És az anyja, és még az övé is. � mond-
ta Vacit. � Egészen vissza a kezdetekig. 
Az Alexanderek az elsők között voltak. 
Lyta bólintott, ahogy az arcát tanulmá-
nyozta. 
� Hasonlít rá. � mondta. � Anyámnak 
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JD: Andrea Thompson? Az ex-nejem? 
IGNFF: Nem, a Headline News bemon-
dónő. 
JD: Nem mondhatom, amit mondani 
akarok � ami jó, mert valószínűleg meg 
lenne szerkesztve. 
IGNFF: Rajtad múlik a szerkesztés. 
JD: A forgatáson találkoztunk, és ő az 
első napon ideges volt. Épp egy olyan 
jelenetet terveztünk meg, amikor ke-
resztülmegy a tömegen � ő mindig úgy 
érezte, hogy az én karakterem az övé 
után lopakodik, valahogy így volt megír-
va � és belép a liftbe, az ajtó becsukó-
dik, én gondolok valamire, amit ő elkap, 
mire megfordul és pofonvág � valami 
ilyesmi. Szóval vázlatosan elterveztük, 
aztán kidolgozták olyan 20-25 perc 
alatt, és elkezdtük felvenni a 
jelenetet. Én a liftben voltam, ő 
közeledik. A háttérből hallom 
a �Csapó� kiáltást, ő jön, az ajtó 
kinyílik, közeledik felém, és a 
gatyám le van csúszva. Kitört 
belőle a nevetés, belépett a lift-
be, adott egy nagy puszit, és 
kiment: �Köszönöm, erre szük-
ségem volt!� Mire én azt mond-
tam: �Igen, üdv a Babylon 5-
ön.� Teljesen rátapadtam, mint 
egy lézersugár. Az a fajta lány 
volt, aki mindig a 2A széken ül, 
míg én a 4D-n, és miért nem 
ülhetek a 2B-n, hogy mellette 
lehessek és ihassunk együtt egy 
koktélt beszélgetve, hátha bejön 
a dolog? Azt hiszem, egy bizo-
nyos idő után a 2B széken talál-
tam magam. Nagyszerű időket 
éltünk át, de sajnos az üzlet 
áldozatokat követel� az élet 
áldozatokat követel. Ez a hely-
zet. Aztán ő átment az NYPD 
Blue című sorozathoz, ahol 
nagyszerű munkát végzett, 
most pedig épp a CNN-nél üldö-
zik őt a kritikusok [Már nem 
dolgozik a CNN-nél � a szerk.], 
de tudod mit? Ő egy igazi túlélő. 

És tehetség. 
IGNFF: Hát az olyan viták úgyis hamar 
elülnek. 
JD: Azt csinálja, amit akar, és kritiku-
sok mindig voltak. Teszik a dolgukat, és 
ha valamiben jónak bizonyultak, gyor-
san valami másba harapnak bele� 
Egyik este láttam őt, szerintem nagyon 
jó volt. Viszont, ahogy hallom, a kritiku-
sok egyszerűen lerohanták az USA 
Today vagy a New York Times újságok-
ban. Szerintem jó volt. 
IGNFF: Én nem hibáztatom őt � elégé bor-
zalmas a produkciós tervezés és a rendezés. 
JD: Igen, pontosan. Ő mindig jól fogja 
csinálni. Egy nagyon szép lány, sok te-
hetséggel és energiával megáldva. Neki 
és a fiának a legjobbakat kívánom. 
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IGNFF: Tracy Scoggins. 
JD: Emlékszem a meghallgatására, ne-
kem is meg kellett hallgatnom azokat a 
lányokat, akik a Claudia-féle helyre 
pályáztak � Lochley szerepére. Már hár-
mon vagy négyen túl voltunk, és Tracy 
mindegyik után csak erősebb lett. Csi-
náltunk egy jelenetet beöltözve, és em-
lékszem, amikor befejeztük, valami 
olyasmit mondtam neki, hogy �
Kinyalhatod� miközben elsétált mellet-
tem. Visszafordult, és azt mondta: �Mr. 
Garibaldi, attól tartok meg kell kérnem 
rá, hogy csókolja meg a seggem.� Azon-
nal tudtam, ő az igazi a szerepre. Két-
ség sem fért hozzá. Ő lett az első, az 
összes többi jelölt távolinak tűnt mellet-
te. Tartjuk a kapcsolatot azóta is. Sokat 
segített a kampányomban. Nagyszerű 
barát. Egy másik srác csak másfajta 
testben, érted? Együtt lóghatsz és buliz-
hatsz vele, nem játssza a tyúkeszű me-
nő csajt. 
IGNFF: Jason Carter. 
JD: Igazából nem sok időt töltöttem ve-
le, mi nem valami sokat dolgoztunk 
együtt. Többnyire csak forgatás közben 
találkoztunk. Nem nagyon beszélgettem 
vele magánemberként. 
IGNFF: Jeff Conaway. 
JD: Jeff Conaway? Ő Kenickie volt, iga-
zából. Még mindig az. 
IGNFF: Vele jó sok közös jelenetetek volt. 
JD: A második vagy harmadik szezon-
ban lépett be, egyfajta gyakran vissza-
térő vendégszereplőként és� olyan, 
marha jó volt Kenickie-vel dolgozni, és 
ráadásul még a Taxi sorozatban is sze-
repelt. Ismét egy olyan srác, akire csak 
ránéztél, és rögtön együtt tudtál dolgoz-
ni vele. Sok időt töltöttünk együtt vele 
és Kerrivel, a feleségével, ők is megláto-
gattak már engem a floridai házamban.  
Kivittem őket a hajómon újév estéjén, 
és jót buliztunk. 
IGNFF: Patricia Tallman � akit, ha jól 
hallottam, sosem lehet valamilyen petí-
ció mutogatása nélkül látni. 
JD: Igen, mindig csinál valamit. Pat 

kicsit megszívta a pilot körüli egyezke-
déseknél, amikor újra szereplő váloga-
tást tartottak, mert Joe igazából ked-
velte őt. Örültem, amikor visszatért. 
Van neki egy Julian nevű fia, összejött 
Jeffrey Willerth-el, akivel összeháza-
sodtak, és élik az életüket. Pat mindig 
dublőr volt, és jó volt kicsit színészked-
ni látni ahelyett, hogy folyton a padló-
hoz csapkodják. Így volt egy jó kis saját 
története az ötödik szezonban, és ahogy 
hallom jól megvannak a családjával. 
IGNFF: Andreas Katsulas. 
JD: Ó, Andy K. 
IGNFF: Akiről úgy tartják, magánem-
berként heves természetű. De én hallot-
tam az ellenkezőjét is. 
JD: Az egyik legkedvesebb, legaranyo-
sabb, tehetséges és szeretetteljes ember 
akivel csak találkozhatsz. Nagyszerű 
jóbarát. Amikor a válásom folyamatban 
volt, ő segített rajtam � meghívott ven-
dégül magához. Már vagy 2-3 hónapja a 
Belage Hotelben laktam. Azt mondtam 
neki: �Mostanában nem vagyok valami 
jó társaság.� Ő csak annyit mondott: �
Hát, ha kihúztad a fejed a seggedből, 
hívjál vissza.� Így tettem, és amikor 
megérkeztem hozzá, minden cuccomat 
becipelte a saját hálószobájába. Azt 
mondta: �Ez a te szobád, érezd magad 
otthon� � és átköltözött a vendégszobá-
ba. Főztünk és beszélgettünk � nagyon 
jókat társalogtunk � ő abszolúte mérhe-
tetlenül tehetséges pasi. 
IGNFF: Peter Jurasik. 
JD: Peter � ő tipikusan az a fajta fickó, 
akit a testvérednek vagy lányodnak 
férjként elképzelnél. Imádja az életet, 
minden nap, és� és meg is kapja. Meg-
kapja. Sokat dolgoztunk együtt az első 
két szezonban, de sajnálatos módon a 
karaktereink eltávolodtak egymástól a 
későbbiekben, én imádtam vele dolgoz-
ni. Például miközben mondják: �Oké, 
kamera, hang, sebesség, jelzés� � és mi 
még mindig viccet mesélünk addig 
amíg �Csapó!�, amikor is megcsináljuk 
a jelenetet a végéig, és rögtön folytat-
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hajót találtak. A létfenntartó rendszere-
ket kikapcsolták, és a hajót megnyitot-
ták az űr felé. Nem voltak holttestek, 
erőszakra utaló nyomok, egyáltalán 
semmi, amiből következtetni lehetett 
volna arra, hogy mi történt a legénység-
gel. A hajónaplót kitörölték, és a számí-
tógép semmilyen eseményt nem jelzett, 
ami az indulás után történt. 
De egy légköri sikló hiányzott a hangár-
ból. 
� Lehetséges, hogy elbújtak előlünk, 
Lyta? � kérdezte Garibaldi, miközben 
idegesen körbepillantott. � Amikor 
Bester a Babylon 5�ön üldözte a maga 
barátait, bevetette ellenük ezt az eltű-
nős trükköt. Az orruk elé rejtette őket. 
� Lehetséges, hogy ha mindannyian 
együtt dolgoznak, esetleg átverhetnek, � 
mondta Lyta. � de nem hinném. Akár-
mennyire is hangoztatja a Hadtest, 
hogy egy család vagyunk, a Pszi Zsaruk 
nem jók ebben a fajta együttműködés-
ben. A Hadtestben könyörtelenül önző 
verseny folyik, és az utolsó, amit az em-
ber szeretne, az az, hogy egy lehetséges 
riválisa ismerje a legbelsőbb gondolata-
it. � Az arca megtelt a reménytelen vá-
gyakozással. � Kivéve, amikor gyerekek 
voltunk. Mielőtt sikerült volna egymás 
torkának ugrasztaniuk minket. 
� És ha már sikerült felerősíteniük ma-
gukat? 
Lyta vállat vont. 
� Ezesetben végünk. 
� Ezt szeretem magában, Lyta � a po-
hár mindig félig tele van. Félig tele, 
vagy alaposan benne vagyunk. 
� Szerintem a bolygón vannak. 
� Szerintem is. � mormolta Garibaldi. � 
De hol? 
� Ha megtaláljuk, amit keresnek, meg-
találjuk őket is. � felelte Lyta. 
Amikor visszatértek a Torreádorra, 
Firth kinagyította a felettük tornyosuló 
bolygó egy részét. 
� Itt valami nagy neutrínó�forrás van. � 
mondta. � Földalatti fúziós reaktor vagy 
ilyesmi. Felszíni épületek is vannak. És 

nyomok, amik valószínűleg egy földi 
siklótól származnak. 
� Nyomok? 
� 20 klikk sugarú körben szétszóródva. 
� Valami lelőtte őket? 
� Nem tudom megmondani, uram. De jó 
magasan robbant fel. 
� Valahogy elgondolkoztat, hogy egyál-
talán leszálljunk�e. Mi a helyzet az 
adásokkal? 
� Nem jött, uram, még olyan sem, ami a 
miénkre válaszol. 
Garibaldi hosszan kifújta a levegőt. 
� Huh. Mi a fene. 
� Lemegyek. � mondta Lyta. � Odalent 
van. Érzem � ott, ahol a reaktor van. 
� Ki? 
� Egy vorlon. Vagy valami, ami olyan 
érzést kelt, mint egy vorlon. Ugyanak-
kor nem is. Nem tudom, de meg kell 
tudnom. 
� Biztos benne, hogy jó ötlet? Valami 
határozottan kiharapott egy darabot 
Hadtestes barátainkból. 
� Erősen olyan érzésem van, hogy ha 
az, aki odalent van � bárki legyen is � 
azt akarná, hogy meghaljunk, már rég 
halottak lennénk. � ellenkezett Lyta. 
� Hát, a megérzései meg egy kredit az 
adóbevallás után kb. fél kreditre jön 
ki, � mormolta Garibaldi � de nekem is 
ugyanilyen érzésem van. Úgyhogy ket-
tőnknek már egy kreditünk van. Rend-
ben, indulás. 
� Magának nem kell jönnie, Michael. 
� Dehogynem kell. Nem bízom magá-
ban, nem emlékszik? 
 
� Hát, otthon érzem magam. � mondta 
kissé gyengén Garibaldi. Az út utolsó 
fél óráját azzal töltötte, hogy felkészült 
a részecskesugárra vagy rakétafejre, 
ami a másik leszállóegység romjaira 
szórja a maradványaikat. Most hogy 
már a földön voltak, szinte forgott vele 
a világ. És tényleg otthon érezte ma-
gát � hideg volt. Nem annyira, mint a 
Marson, ahol Garibaldi nevelkedett, de 
még mindig eléggé. 
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mormolta Garibaldi. De minden bámu-
lása ellenére sem látott mást, mint a 
sok kis és egy nagy csillagot, a névtelen 
sárga�narancs gömböt, ami a Torreá-
dort és legénységét fogadta, amikor ki-
léptek a hipertérből. A Torreádor egy 
felfegyverzett IPX�hajó volt olyan vér-
szomjas kinézettel, amilyen Garibaldi-
tól tellett. Nem vehette fel a versenyt 
egy Fehér Csillaggal, még egy olyan 
földi rombolóval sem, mint amilyen az 
Agamemnon, de bármi másnak nem 
ártott vigyázni. 
� Hát, a bolygó ott van. � mondta 
Kirstin Firth, a szeplős kölyök a navigá-
cióról. � Úgy 50 millió klikkre a jelenle-
gi helyzetünktől. Innen nem látni belőle 
sokat. 
� Nem ilyen messze kellett volna kijön-
nünk. � panaszkodott Garibaldi. 
Drochale kapitány � középkorú férfi 
feltűnő dravida arcberendezéssel és szí-
nezettséggel, és egyetlen ősz szál nél-
kül � megköszörülte a torkát. 
� Így akarta csinálni, Mr. Garibaldi, 
nem emlékszik? 
� Tudom. Nem akartam belefutni egy 
forró fogadtatásba. Most aggódom, hogy 
előbb értek a konchoz.  
� Talán el se jöttek. � mondta 
Dochale. � Elvégre a Pszi Hadtestnek 
van manapság enélkül is elég baja. Ta-
lán túlságosan sok is ahhoz, hogy eset-
leges délibábokat kergessenek. 
� Nem. Bester soha nem hagyná elúszni 
ezt a lehetőséget. Azonnal indulnának, 
amint sikerül egy hajót felszerelniük. A 
kérdés az, hogy a jelenlegi helyzetüket 
figyelembe véve, mennyi időbe telt ne-
kik. � Garibaldi megdörzsölte az állát. 
� Ugorjunk közelebb! � mondta. 
� Kockázatos, Mr. Garibaldi. 
� Nem annyira kockázatos, mint az, 
hogy hagyjuk, hogy megtalálják azt, 
ami odalent van, bármi legyen is az, 
míg mi fénysebességnél lassabban hala-
dunk. Ugorjon újra. 
Ezúttal egy bolygó jól kivehető korongja 
köszöntötte őket, ahogy a valódi űr feke-

te�fehérje felváltotta a mögötte levő tér 
vörös rémálmát. 
Garibaldi a bolygó láttán összeráncolta 
a szemöldökét. Mint a legtöbb lakható 
világnál, főleg fehéret látott. A sarkvi-
dékek kiterjedtek voltak, és az egyenlí-
tői területeket felhők takarták � fátylak 
és szalagok, táblák és örvények. 
Az egyenlítőhöz közel kilátszottak a 
topázkék óceánok és a sárgás�barna 
száraz területek. Garibaldi csak nagyon 
kevés zöldet látott. 
� Nos? � kérdezte türelmetlenül. � Mit 
tudunk?  
� Föld�szerű. � mondta Firth. � Na-
gyobb, de kevesebb nehézelemet tartal-
maz, úgyhogy a tömege kb. ugyanakko-
ra. Uram, ütközött valamivel � sokszor, 
és nemrég. 
� Mivel? 
� A bolygónak két nagy kontinense van. 
Helyenként mindkettő egészen az alap-
kőzetig le van kopasztva. Még mindig 
van por a levegőben � úgy tűnik, a boly-
gó éppen nukleáris téltől szenved. Ener-
giának vagy ipari termelésnek semmi 
jele � legalábbis ezen az oldalon semmi. 
� Vannak hajók a közelben? 
� Még nem. Van egy hold is � kicsi, ke-
vés fémes szerkezettel. � Firth izgatot-
tan felnézett. � Uram, van egy kapu � 
illetve ami megmaradt belőle. 
� Ki alkotta? 
� Ismeretlen, de leginkább vorlonnak 
tűnik. 
� Vorlon. 
Garibaldi megfordult. Lyta éppen akkor 
lépett a hídra. 
� Érzi őket, Lyta? Itt vannak odakint? 
� Próbálkozom. Van � valami � a boly-
gón. Lehet, hogy Bester emberei, lehet, 
hogy nem. Tényleg nem tudom. 
� Uram! � kiáltotta Firth. � Egy hajó � 
Cyclops osztályú cirkáló. Ők kell, hogy 
legyenek. 
� A fenébe. Menjünk, gyújtsunk meg 
néhány gyertyát. 
 
De csak egy halott, de legalábbis üres 
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juk: �Szóval a pasas besétál egy bár-
ba�� Valósággal tobzódtunk a közös 
munkák folyamán. 
IGNFF: Igen, ti ketten nagyon népsze-
rűek voltatok a baki-videókban. 
JD: Sokat szórakoztunk. Csodálatos 
fickó, most keleten élnek a feleségével 
Barbarával és a fiával, Benjaminnal. Az 
élete mostanában csak arról szól, hogy 
Bent levigye a tengerpartra� félrerak-
ta a pénzt, és most éli az életét. Holly-
wood nem tudja mit veszít azzal, hogy 
nem foglalkoztatják őt. 
IGNFF: Fenomenális színész. 
JD: Igen, igazi ász. Mindig otthon kará-
csonyozott, Télapónak öltözve. Ő a leg-
jobb Télapó, akit valaha láttam. Tökéle-
tes jelmezzel, ölébe ültetve a srácokat, 
és történeteket mesélve � nagyon ked-
ves ember. Nagyszerű szórakozás a kö-
zelében lenni. 
IGNFF: Walter Koenig. 
JD: Jól kijövök Walterral. Igazán nagy 
seggfejet játszott. Jól kijöttünk a mun-
kában és a magánéletben egyaránt. Ta-
lálkozunk az összes nagy rajongói talál-
kozón, megiszunk egy pohár bort, be-
szélgetünk� Eddig mindig együtt lóg-
tunk a rajongókkal, és jól éreztük ma-
gunkat. 
IGNFF: Azt hiszem már csak egyvalaki 
maradt nekünk, a kamerán kívülről, 
Joe Straczynski. 
JD: Joe az Joe. Csak így tudnám jelle-
mezni, érted. Az a fajta, aki azt mondja 
nem iszik, nem dohányzik, nem szeren-
csejátékozik, nem vezet � és én azt mon-
dom: �Hát nem csoda, ha annyi időd van 
írásra.� Azt mondta: �Nem arról van 
szó, hogy nem tudok vezetni, csak má-
sok nem akarják, hogy vezessek.� Ő és 
én, összerúgtuk a port � politikailag, 
társadalmilag, a karakterekkel kapcso-
latban, a történetvonalat illetően, de 
amikor jelöltettem magam a Kongresz-
szusba - miközben ellenkező oldalon 
állunk � ő azt mondta: �Támogatlak, 
mert amit tőled biztosan megkapok, az 
az igazság. Úgy fogod elmondani, aho-

gyan van, és nem próbálnád meg 
átcse**ni az agyamat. A legtöbb terüle-
ten manapság ez nagy ritkaságnak szá-
mít.� 
IGNFF: Mi volt pontosan az a� � mert 
tudom, hogy ő kissé felborzolta a tolla-
zatát � azt hiszem, tettél néhány meg-
jegyzést a B5-tel kapcsolatban tavaly, 
hogy szeretnéd, ha visszatérne. 
JD: Pontosan, épp elkezdtem ezen dol-
gozni. Kapcsolatba léptem vele, Doug 
Netter-rel, John Copeland-del, és meg-
próbáltam összehozni olyan embereket, 
akik eddig még nem beszéltek egymás-
sal. John Flinn-t, néhány embert a szí-
nészek közül. Elmentem a Warner 
Brothers-hez� arról beszélgettünk, 
hogy visszahoznánk a sorozatot egy új 
formában � egészen addig jutottunk, 
amíg mi ketten el nem kezdtünk beszél-
getni a kialakítandó történetekről. Vé-
gül is minden megvan, mert a Sci-Fi 
Channelen sikeresek az ismétlések, a 
közönség ott van, a gárda készen áll. 
Egy csomó területet kiaknázhatnánk. 
Még addig is eljutottunk, hogy elkülde-
nek engem, hogy elkezdjenek pénzt sze-
rezni egy kétórás filmre. Aztán azt 
mondták: �Nem, hagyjuk a filmet, es-
sünk neki mindjárt a sorozatnak. Sze-
rezzünk arra pénzt.� Azt mondtam, oké, 
és hirtelen kaptam egy hívást, hogy 
elérhető vagyok-e egy film erejéig. �
Igen, tudok a dologról. Részben én szer-
vezem össze a dolgot.� Ezután pedig 
félreállítottak. Nem szeretem az ilyet. 
IGNFF: Ez vajon attól volt, hogy Joe 
beijedt� hogy esetleg valamilyen mó-
don kiveszik a kezéből a témát? 
JD: Nem tudom, úgy értem az egy má-
sik ötórás megbeszélés lenne. Lényegé-
ben, valamit beindítottunk, ami aztán 
később teljesen más irányba terelődött. 
IGNFF: És ez a Crusade kudarca után 
volt, igaz? 
JD: Igen. 
IGNFF: Amivel kapcsolatban engem 
mindig meglepett � a beszélgetésekből, 
amikben részt vettem -, hogy a B5 egyik 
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legnagyobb sikerét, amiről Joe mintha 
nem akarna tudomást venni, a színé-
szek adták, és a karakterek, akiket ját-
szottak. 
JD: Hát emlékszem, egyszer azt mond-
ta: �Bárki hordhatja azt a makeup-ot, és 
eljátszhatja a szerepet.� Amire én azt 
mondtam: �Nem fogsz találni egy másik 
G�Kar-t, vagy egy másik Londot. Talán 
találsz egy másik Garibaldit, de őket 
nem tudod helyettesíteni.� Ebben leg-
alább igazam van� 
IGNFF: Ez volt az egyik kikötése a Sci-
Fi Channelnek a Legend Of The 
Rangers filmmel kapcsolatban, hogy 
legyen benne legalább egy B5 karakter. 
JD: Igen. De tudod, ez igazából már ar-
rogáns szarakodás � és erről elég is eny-
nyit mondani. 
IGNFF: Az ajtó így már becsukódott 
előtted a jövőt illetően? 
JD: Én zártam be. Mert nem dolgozom 
olyannak, aki hazudik nekem, vagy át-
ver. Soha. 
IGNFF: Gondolom hasonló dolog történt 
Bruce-szal? 
JD: Nem tudom� Nem beszélhetek a 
nevében. Annyit tudok, hogy szerette 
azt a munkát, a sorozatot és a karak-
tert� 
IGNFF: És tett is valamit a sorozatért. 
JD: Abszolút. És bőven van még olyan 
terület, amiben ő is szerepelhetne, de ez 
az ő üzleti döntése. Nem tudom � jó so-
rozat, jó karakter, jó pénz, jó érzés, ta-
lán egyszer. 
IGNFF: Te személyesen látod ezt az 
ajtót újra kinyílni részedről? 
JD: Számomra? 
IGNFF: Igen. 
JD: Esetleg felajánlhatják. De nem fo-
gadnám el. 
IGNFF: Szóval a történtek súlya olyan 
nagy volt� 
JD: Én csak, tudod� Mindent úgy mon-
dok el, ahogy van, nem szarakodok, eny-
nyi az igazság. 
IGNFF: És persze ugyanezt várnád má-
soktól is. 

JD: Így van. És ha átb***ol, akkor any-
nyi. Végeztem. Továbblépek. És ha nem 
dolgozom, az is jó. Mert nem fogok 
olyan emberekkel dolgozni, akik ilyen 
játékokat játszanak. Találok majd más 
munkát. 
IGNFF: Nem mintha nem találtál volna 
mást már a múltban is. 
JD: Igen, pontosan. Úgy értem, szeret-
nék újra együtt dolgozni minden nap 
Bruce-szal, Tracy-vel, Peter-rel, és az 
egész stábbal. Imádnám ezt a lehetősé-
get. De� 
IGNFF: Most a B5 után, mit mondanál, 
mi volt a legnagyobb dolog, amit a B5-
től kaptál? A megnyíló ajtók? 
JD: Igen. Lehetőségem nyílt F16-ossal 
repülni az Edwards légi bázison, igazán 
izgalmas, csodálatos és tehetséges em-
berekkel � tudod, olyan srácokkal akik 
védik a hazánkat, és ugyanilyen lá-
nyokkal. Együtt lógtam harci repülő 
pilótákkal, megtudtam mit csinálnak, 
együtt vettünk részt kiképzésen, és 
megtanultam értékelni, mit is jelent 
valójában amit ők tesznek értünk, és 
mekkora áldozatokat hoznak. Egy ideig 
a USS Constellation nevű anyahajón 
voltam. Megtapasztalni ezeknek az em-
bereknek a mindennapjait, a 15 órás 
túlórákat, az alulértékeltséget, az esz-
közhiányokat, egy kicsit a cipőjükbe 
lépni, hát az igazán nagy dolog volt, egy 
áldás. 
IGNFF: Az ajtókat, gondolom, a sorozat 
rajongói nyitották meg, ugye? 
JD: Pontosan. Aztán ők is rájöttek, 
mennyire értékelem amit csinálnak, 
úgy értem, beöltöztettek, egy igazi űr-
siklóba a kilövőállomáson � nem tudom 
elmondhatom-e ezt � de ott ülni az űr-
hajósokkal abban a tengerparti házban, 
ahol a kilövésre várnak, hallgatni a tör-
téneteiket, osztozni a tapasztalataik-
ban, ezek között az ultramodern pioní-
rok között ülni� olyan emberek, akik 
az ötmillió fontos bombáinkon csücsül-
nek, amit a legalacsonyabb árajánlatot 
adó cég épített� 3G-s gyorsulást kibír-

49 

2003.                                                                       Valen feljegyzései #7 

� Vorlonokat? 
� Nem tudom. Lehet. 
� Hát, ez róluk szól, nem? Ez az egész. 
� Bizonyos értelemben. A vorlonok al-
kottak minket � a telepatákat. 
� Tudom. Ott voltam, amikor Byron 
begurult és megpróbálta zsarolni a Csil-
lagközi Szövetséget, minket téve felelős-
sé mindazért, amit a kollektív Koshok 
tettek, emlékszel? Nem ez a nagy titok, 
amit meg kell tartanom, igaz? 
� Nem. De más is volt. Amikor Byron 
megtudta� � hirtelen megmagyarázha-
tatlanul elpirult, megállt, majd gyorsab-
ban újrakezdte. � Ahogy te is mondtad, 
rosszul reagált. De te nem tudod, mi-
lyen érzés az, Michael, hogy az egész 
létezésed előre eltervezett, hogy csak 
egy szerszám vagy, semmi több. 
Garibaldi a szemeit forgatta. 
� Lyta, Bester arra programozott, hogy 
feladjam az egyik legjobb barátomat, 
hogy megkínozzák és megöljék. Azt aka-
rod nekem mondani, hogy ez valahogy 
kevésbé közvetlen, mint az a tudat, 
hogy az isten�tudja�hanyadik�ük�
anyádnak valamilyen telepatikus�
vitamin�kiegészítőt adtak 200 évvel 
ezelőtt? 
Lyta arcán ezúttal tükröződött a bosz-
szúság, hogy hibázott. Igazán jól esett 
látni. 
� Igazad van. � hagyta rá. � De Byron 
rosszul reagált. Telibe találta a dolog. 
Ezért nem mondtam el neki mindent, 
amit akkor tudtam meg, amikor a 
vorlonokkal voltam. 
� De nekem el fogod mondani. 
� Kénytelen leszek. 
� Ez pont olyan, mint a Karácsony.  
Lyta félrenézett. 
� Az árnyak túl korán jöttek. A 
vorlonok soha nem fejeztek be minket. 
� Soha � uram Isten. 
� Igen. Nem tudom teljesen pontosan, 
hogy hogyan csinálták, de összeraktam, 
hogy mi történhetett. Szerintem már 
nagyon régen elkezdték, talán évezre-
dekkel vagy akár évmilliókkal ezelőtt is. 

Elvitték néhányunkat � vagy talán csak 
sejteket, hogy abból klónozzanak min-
ket, nem tudom � és babráltak velünk, 
egy távoli bolygón tenyésztettek min-
ket. Időnként visszatértek a Földre � és 
a Minbarra, és a Narnra, és az összes 
többi olyan bolygóra, ahol telepatákat 
alkottak � és egy új génsorozatot illesz-
tettek a hazai populációba. Lassan dol-
goztak � a vorlonok sokáig élnek, és egy 
olyan kísérlet, ami több százévet vesz 
igénybe, egyáltalán nem tűnik furcsá-
nak számukra. 
� Valamikor a késő 21. században át-
léptek egy küszöböt, és nem sokkal ez-
után megjelentek az első nyilvánvaló 
telepaták a Földön. Más világokon ez 
korábban megtörtént, de a Földön job-
ban sikerült. Mi voltunk az örömük és 
büszkeségük. De még mindig az volt a 
benyomásom, hogy az, ahol most tar-
tunk, egy ötlépcsős terv harmadik lép-
csőfoka lehet. 
� Kivéve téged. Téged erősebbé tettek. 
� Igen. Talán a negyedik lépcsőre, de 
még mindig nem az ötödikre. Egyszerű-
en nem volt rá idejük, úgy nem, hogy az 
árnyak ilyen korán jöttek. Úgy kellett 
használniuk minket, ahogy vagyunk. 
Azután � elmentek. 
Lyta nyíltan szembefordult Garibaldi-
val. 
� Láttad, milyen dolgokra vagyok ké-
pes, Michael. Csak P5�ös voltam, ami-
kor módosítottak. Bester P12�es. 
� És azt gondolod, hogy ezen a bolygón 
csinálták a, hogy úgy mondjam, mintá-
kat? Hogy ott van a telepaták felerősíté-
sének titka? 
� Valaki így gondolta. Valaki 70 évvel 
ezelőtt. 
� Azt hittem, azt mondtad, hogy te vol-
tál az első telepata, aki megtudta, hogy 
a vorlonok alkottak titeket. 
� Én is azt hittem. Tévedtem. 
Az egyetlen válasz, ami Garibaldi eszé-
be jutott, egy hosszú, mély fütty volt. 
 
� Tudom, hogy ott kint kell lenniük. � 
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A PPG vidáman zümmögött, ahogy fel-
töltődött. Garibaldi is � a The Yellow 
Rose of Texas című számot, kissé hami-
san. Megnyomta a kapcsolót, és kegyet-
lenül elvigyorodott, ahogy a szoba zöl-
den villódzott. Még mindig zümmögve, 
újabb holografikus Bestert hívott elő, 
elfeketedett társa mellé szegezte a 
robbanásbiztos falra, és hátralépett. 
� Meddig akarja még ezt játszani? � 
kérdezte Lyta az ajtóból. 
� Csak élvezem az élet apró örömeit: � 
mondta Garibaldi � a képességet, hogy 
ne csak akarjak megölni valakit, hanem 
hogy tényleg meg is tehessem. 
� Attól tartok, szörnyet teremtettem. 
� Nem. Csak levette róla a pórázt. A 
szörny�teremtés kategória győztese� � 
célzott és lőtt. Bester gonosz vigyora 
eltűnt a szuperforró hélium villanásá-
ban. Garibaldi elfújt egy képzeletbeli 
füstpamacsot a PPG boldogabbik végé-
ről, és elrakta a fegyvert. � Két nappal 
ezelőtt még nem tudtam ezt megtenni. 
Még az átkozott fényképére sem tudtam 
rálőni. Köszönöm, Lyta. 
� Szóra sem érdemes. Gondoltam, tudni 
akarja, hogy úgy egy óra múlva ugrunk. 
� Tényleg? Ezesetben bármilyen hálás 
is vagyok, nem gondolja, hogy még len-
ne egy kis megbeszélnivalónk? Úgy ér-
tem, végülis Bester nyomta mindig azt 
a �van valami, amit tudniuk kell��
dumát. 
Lyta vonakodva bólintott. 
� Köztünk marad? 
� Magam vagyok a megtestesült diszk-
réció. 
� Jó. � Lyta összefonta a karjait, aztán 
az ablakhoz ment, és kibámult a csilla-
gokra. 
� Szerinted� � hallgatott el. 
� Mi? 
� Szerinted őrült vagyok? Annyi csillag 
van, annyi világ. Egy sincs, ami az ott-
honunk lehetne? 
� Ez nem ilyen egyszerű. 
Lyta felsóhajtott. 
� Tudom. Tudod, régen azt hittem, hogy 

van remény. Hogy a �civilek� és a 
telepaták békében élhetnek együtt. De 
most� � megint elcsendesedett. 
Garibaldi összeszorította az ajkait; ez 
azon ritka pillanatok egyike volt, ami-
kor meggondolta, mit kéne mondjon. 
� Szerintem Byron bolond volt. � kezd-
te. A Lyta arcán hirtelen megjelenő düh 
és fájdalom tudatta vele, hogy nem gon-
dolkozott eleget. 
� Nem, nézdd, � folytatta gyorsan, mi-
közben megütögetett egy mellmagas-
ságban levő képzeletbeli valamit � tu-
dom, hogy a barátod volt, és több is an-
nál. Szeretted őt, és a szeretet minden-
kinek elsőosztályú csőlátást biztosít. 
Fogadd ezt el valaki olyantól, aki ponto-
san tudja. De azt akartam mondani, 
hogy szerintem legalább egy dologban 
igaza volt. Bármit is szeretnél, bármit 
is szeretnék én, nem tudunk együtt él-
ni. Ez nem olyan, mint a régi bigottsá-
gok, amik olyan hülye feltételeken ala-
pultak, mint a bőrszín vagy a vallás. Ez 
valódi. Te le tudod olvasni a gondolatai-
mat, én nem tudlak leolvasni téged. Túl 
nehéz lenne neked, hogy ne használd 
ki, és túl nehéz lenne nekem, hogy ne 
irigyeljelek, és féljek tőled. Letagadhat-
juk, elfojthatjuk, de mindig újra elő fog 
jönni. Mindig. Úgyhogy nem, szerintem 
nem vagy őrült. Remélem, hogy találsz 
egy világot, és remélem, hogy messze 
lesz, és remélem, hogy egészen addig ott 
is maradsz, amíg valahogyan mindany-
nyian jobbá nem válunk. 
� De szerinted ez nem fog megtörténni. 
� Melyik? Nem hiszem, hogy az embe-
rek a kőkorszak óta jobbak lettek volna, 
és nem hiszem, hogy a jövőben megtör-
ténne. Ami az anyabolygót illeti, � állá-
val az ablak felé bökött. � rengeteg gaz-
dátlan világ van arrafelé, amerre me-
gyünk, nem? Most, hogy a vorlonok el-
mentek. 
� Ha elmentek. 
� Mire gondolsz? 
� Amióta csak elindultunk erre az útra, 
érzek valamit. Valami ismerőset. 
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nak hosszú perceken át, összekapcsolód-
nak az űrállomással, és aztán 17500 
mérföld per órás sebességgel szágulda-
nak az űrben � hát ezek igazán óriási 
dolgok. 
Sajnos a sajtó bedugta a fejét a seggébe, 
és csak az érdekli őket, ha valami nem 
jól működik. Mikortól lett ez közhely? 
Néha a haverjaim megkérnek, akik már 
voltak a házamban, hogy hadd jöjjenek 
el a forgatásra, és kaphassanak tőlem 
autogramot. Én erre azt mondom: �
Nem, ti nem értitek. Ti tényleg voltatok 
az űrben.� Beszéltem űrhajósokkal, akik 
azt mondták: �A sorozatotok marha jó, 
imádom.� Mire én: �Öreg, te sétáltál a 
holdon! Oké? Én egy mű-űrállomáson 
dolgozom Sun Valley-ben. Én nekifutha-
tok másodszor is egy dolognak, te nem.� 
Tudod mit mondok � és most egy sci-fi 
klisét használok � ha a Földet megszáll-
ná egy idegen faj, mind összefognánk. 
Legyen szó Észak- vagy Dél-Írországról, 
Izraelről vagy Palesztináról, feketéről 
vagy fehérről, északról vagy délről, 
Iránról vagy Irakról � elfelejtenénk a 
különbségeinket, mert lenne egy közös 
célunk� legyőzni az ellenséget. Ma is 
vannak közös ellenségeink. Úgy hívják 
nyomorgó gyerekkor. Rák. AIDS. 
Parkinson. Sokféle neve van, és ha ösz-
szekapnánk a közös szarainkat, és ab-
bahagynánk a hülye mindennapos 
b***akodást, sok mindent el tudnánk 
érni. De sajnos annyira meg vagyunk 
szórva középszerűséggel, hogy nem küz-
dünk olyasmikért, amikre valóban oda 
kellene figyelnünk. 
IGNFF: Fogod magad újra jelöltetni? [A 
Kongresszusba � a szerk.] 
JD: Naná. 
IGNFF: Min dolgozol mostanában? 
JD: Három független dologban voltam 
benne idén� az egyik címe Dervious 
Beings, ami igazán szórakoztató, egyfaj-
ta felpörgetett Ponyvaregény/48 Óra 
Patrick Van Horn-al és Andre Blake-el 
New York-ból, aki egy jó fej színész pa-
sas. Sokat mulattunk a forgatáson. Jövő 

hónapban tervezik vetíteni a Showtime-
on. Benne voltam egy HBO filmben 
Lost Treasure címmel, amiben Nicolette 
Sheridan és Stephen Baldwin játszik � 
még nem tudni, mikor vetítik. Most fe-
jeztük be az Open House című filmet 
Kelly Martinnal az ER[Vészhelyzet]-
bó l ,  Ann Magnusonnal ,  Sa l ly 
Kellermannal és Anthony Rappel � aki 
a főszerepet játszotta a Rent című 
Broadway darabban. Mivel még csak 
alig egy hete lett vége a forgatásnak, 
még erről sem lehet tudni, mikor fogják 
vetíteni. Ja, és szerepeltem egy wes-
ternben is aminek a címe The Long 
Ride Home, és a 101-es autópálya törté-
netét meséli el. 
IGNFF: Mit érzel a rajongói találkozók-
kal kapcsolatban? Amikor olyan embe-
rekkel találkozol, akik megvetik az 
ilyesmit, és úgy viselkednek, mintha� 
JD: Ha valaki nem akar menni, ne 
menjen. Ha nem akar ott lenni, ne men-
jen el � csak rosszat tesz a rajongóknak. 
Én szeretem az embereket, elmegyek, 
megcsinálom a beszédemet, adok autog-
ramokat, iszunk valamit a bárban, tör-
téneteket mesélünk, és elszívunk egy 
szivart. Ez az ő szórakozásuk, nem kü-
lönbözik attól, amikor emberek kifestett 
arccal és két kabátban mennek ki egy 
focimeccsre. Ez az ő tavaszi szünetük, 
az összejövetelük. 
IGNFF: Ó igen, vannak az ilyen embe-
rek � és vannak akik azt mondják: �
Csak semmi fényképezés és nem akarok 
beszélni veletek.� 
JD: Sokféle bunkó létezik. Emlékszem 
egy találkozóra, ahol egy többszörösen 
rokkant, kerekes székes lányból űztek 
gúnyt az emberek. A srác, akivel együtt 
volt, a barátja� odajött hozzám a bár-
ban és megkérdezte: �Emlékszel, ami-
kor találkoztál azzal a lánnyal?� Én azt 
mondtam: �Igen, igen. Emlékszem.� Ő 
pedig: �Tudod mi történt? Kemény élete 
volt, de te felálltál, lejöttél hozzá, be-
széltetek öt percet. Azt mondtad neki, 
hogy jó fej, és ő pedig azt mondta ne-
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kem: «Nem érdekes mi történik velem, 
hová megyek, vagy ki mit mondd, mert 
tudom, Jerry JD jó fejnek gondol».� És 
ez szerintem nagyszerű � erről szól az 
egész. 
IGNFF: Akkor eléggé csodálkozhatsz, 
hogyan lehetnek egyesek olyan seggfe-
jek ennek ellenére. 
JD: Hát, tudnék pár nevet mondani, 
de� Inkább csak kezdőbetűket mondok, 
W. S. Na az egy seggfej. 
IGNFF: És az S betűt úgy írják, mint a 
dollárjelet? 
JD: Igen, Mr. Főnyeremény, talált, süly-
lyedt. 
IGNFF: Úgy van, Mr. Főnyeremény 
amíg a részvény értéke nem csökkent, 
és aztán úgy dönt, inkább szerződést 
bont. 
JD: Azt gondolom, ő egy kalap szart sem 
ér, már ahogy a rajongóit kezeli. És ezt el 
szoktam mondani a rajongóinak, amikor 
kilépek a színpadra: �Miért hagyjátok, 
hogy ezt csinálja? Nélkületek ő nem is�� 
Azt hiszem igazi kis f***kalap. El sem 
tudom képzelni hogyan� 

IGNFF: Azt hiszem, ez az egész hős 
imádat mentalitás, aminek semmivel 
sem tudnak ártani. 
JD: A lószart. Még egy lószarpucoló ál-
lást sem tudna megszerezni egy ilyen 
bemutató után, ha nem ő lett volna 
Kirk Kapitány. 
IGNFF: És a rajongók hátán állva ma-
radt előtérben ilyen sokáig. 
JD: Igen. Igazi szarzsák. Totális szar-
zsák. Minden találkozón elmondom ezt. 
Semmi olyat nem mondtam most, amit 
eddig ne mondtam volna el bárki más-
nak. 
IGNFF: Fantasztikus hallani néhány 
Trek és a B5 szereplők közti éles kont-
rasztról a találkozókon. Mindenkinek 
van egy jó B5 szereplői sztorija. 
JD: És van egy csomó jó fej a Trek szí-
nészek között is. Találkoztam jópár em-
berrel a Voyager-ből és a DS9-ból, és 
megállás nélkül tudtunk beszélgetni a 
sorozatokról. A találkozókon megjelenő 
emberek 99%-a jó fej. De Shatner � egy 
rakás szar. 
Egy találkozó az ami. Ha nem akarsz 
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Garibaldi a homlokát ráncolta. 
� Ötvennyolc fényév fénysebesség alatti 
tempóban? Ez azt jelenti, hogy csak 
most ér oda. 
� Szerintünk a lassulási rutinjától füg-
gően nyolc és egy éve bármikor megér-
kezhetett. Lehet, hogy a megérkezése 
keltette fel a Hadtest érdeklődését az 
akta iránt � olyan volt, mint egy eldu-
gott vekker: eddig folyamatosan ketye-
gett, amíg végül csörögni nem kezdett. 
� Még mindig nem értem. Ha rávették a 
centaurikat, hogy addig elvigyék őket, 
miért nem vitették magukat egészen 
odáig? 
� Mert � felelte Lyta, � akkoriban ez a 
csillag a vorlon űrhöz tartozott. 
� Ó. Egek. 
� Pontosan. Michael, a segítségére van 
szükségem. Oda kell mennem a bolygó-
ra, és előbb kell odaérnem, mint Bester. 
� Maga szerint odament? 
� Azt tudom, hogy küldött egy expedíci-
ót. Lehet, hogy ő is benne van, de lehet, 
hogy nincs. Michael, nem szabad hagy-
ni, hogy odamenjenek és vissza is jöjje-
nek! 
� Miért? 
� Azt� még nem mondhatom meg. 
Majd akkor, ha beleegyezett, hogy segít, 
hogy szerez nekem egy ugrásképes ha-
jót. 
� Van fogalma, mit kér? Az olyan hajók 
nem fán teremnek! 
� Megvannak az eszközei. Meg tudja 
tenni. 
� Igen. Kérdés, megéri�e. Mit fognak ott 
találni? 
Lyta tétovázott. 
� Ha megteszi, eltávolítom a blokkokat, 
amiket Bester rakott magába. 
� Azt úgyis meg kéne tennie, de folya-
matosan csak etet vele. És nem vála-
szolt a kérdésemre. 
� Nem lesz több halasztás, Michael. Ab-
ban a pillanatban eltávolítom a blokko-
kat, hogy a szavát adta. 
Garibaldi megdörzsölte az állát. 
� Tudni akarom, mi van odakint. � erősködött. 

� Én sem vagyok teljesen biztos benne � 
mondta Lyta, � de azt tudom, hogy ha 
Bester ér oda először, elveszítjük a há-
borút. És amikor egyes szám harmadik 
személyt használok, nem csak az ellen-
állásra gondolok � hanem magukra is. 
Ha igaz, amit gyanítok, Bester végre 
megtalálta a bűvös golyót, és amint 
minket lelőtt vele, a másodikat azonnal 
beleereszti a �civilek� kollektív agyába. 
Erre biztosan számíthat. 
Garibaldi felsóhajtott. 
� Kiváló. Ez minden, amit mondani 
akar? 
� Jelenleg igen. 
Garibaldi végigsimított a kopasz fején. 
� Rendben. A feltételeim a következők: 
az én hajóm, az én expedícióm. Maga is 
jöhet, hozhat az embereiből néhányat, 
de én vagyok a főnök. Azt mondja, bár-
mi legyen is ott, nem bízhatom 
Besterre. Talán magára sem bízhatom. 
Igaz? 
Lyta nem válaszolt. 
� Tudja, tudom, milyen messzire menne 
azért, hogy legyőzze a Pszi Hadtestet. 
Ebben maga mellett is vagyok. De a 
szervezetében vannak olyanok, akik 
ugyanolyan szívesen bánnának el ve-
lünk, ugyanúgy, mint Besterrel. 
� Ez nem igaz. Csak azt akarjuk, hogy 
békén hagyjanak, hogy saját világunk 
legyen. 
� Legalábbis ezt mondják, bár azt hi-
szem, hogy legalábbis maga, komolyan 
is gondolja. De még sosem találkoztam 
olyan telepatával, aki ne neheztelne� 
� Hogy hibáztathat minket érte? Két-
száz évnyi kihasználtság, elnyomás, 
ellenőrzés, gyilkolás után? 
� Köszönöm, hogy az én álláspontom 
bizonyítja! � vágott vissza Garibaldi. � 
Vagy így, vagy sehogy, Lyta. Akkor már 
inkább így. 
Lyta nem sokat gondolkozott. Még ha 
nem is szkennelte, megértette annyira 
Garibaldit, hogy tudja, hogy nem blöf-
föl. 
� Rendben. � mondta. � Mikor indulunk? 
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pes lebegni, ha a jég megint megolvad-
na, mondjuk egy termonukleáris kitö-
réstől. Amikor idejöttünk, a bázispa-
rancsnok beindított egy önmegsemmisí-
tő parancssort, ami szétkapcsolta volna 
az egységeket, és még vagy egy kilomé-
tert süllyesztette volna őket. Megállítot-
tam a parancsnokot, és befagyasztottam 
a parancssort, de néhány külső egység 
már lecsatlakozott. Ekörül az egység 
körül a jég csak annyira olvadt meg, 
hogy megdőljön egy kicsit. Jöjjön. 
Egy másik zsiliphez értek, de amikor 
kinyílt, egy jégbe vágott csatornát lát-
tak maguk előtt. 
� A következő egység elszabadult, és 
úgy tíz métert sodródott. Alagutat vág-
tunk hozzá. 
� Hideg van! 
� Igen. Nem fűthetünk annyira, hogy a 
jég megolvadjon. De nincs messze. 
Tényleg nem volt, de a következő egység 
szintén hideg volt, ahogy beléptek. Ezt 
leginkább a padlón különböző helyze-
tekben heverő hat keményre fagyott 
Pszi Hadtest egyenruhás tetem mutat-
ta. 
� Tetszik, amit a hellyel csináltak. 
� Nem mi csináltuk. A Hadtest áldozta 
fel a saját embereit. 
� Nem kell azonnal védekeznie. � mond-
ta Garibaldi. 
� Michael, magának különös tehetsége 
van ahhoz, hogy azt éreztesse valakivel, 
hogy védekeznie kell. 
� Még jó, hogy ez kölcsönös. 
� Ez volt az archívum épülete. Minden 
itt van: a kísérletek, amiket a saját em-
bereiken végeztek, a bérgyilkosságok, a 
kormányhivatalnokok � nevezzük át-
drótozásának? Minden, amire szüksé-
günk van, hogy a közvélemény a mi ol-
dalunkra álljon, azt hiszem. 
� Ez remek. � mondta komolyan Gari-
baldi, észrevéve, hogy Lyta arckifejezé-
se minden, csak nem optimista. � Véget 
vethetünk ennek az egésznek. � De nem 
mielőtt nyárson sütöm meg Bestert. 
� Először én is ezt gondoltam. � mondta 

Lyta. � De aztán az egyik emberem ta-
lált valami nyugtalanítót. 
� Mint? 
� Egy több mint 65 éve lezárt, többszö-
rösen titkosított aktát. Ami még érdeke-
sebb, egy olyan lakat�szerűség is volt 
rajta, amit csak egy erős telepata nyit-
hatott ki. 
� Még sose hallottam ilyesmiről. 
� Én sem. 
� De kinyitotta. 
� Nem. Valaki más megelőzött, és majd-
nem egy évig dolgozott egy nagyon nagy 
teljesítményű MI-vel, hogy feltörje a 
kódot. 
Garibaldi az egyik hulla felé intett. 
� Ezek a fickók? 
Lyta bólintott. 
� Még mindig dolgoztak néhány részle-
ten, amikor jöttünk, de az akta nagyobb 
titkait már legalább pár napja megfej-
tették. 
� Hagyja, hogy sötétben tapogatózzak? 
� Nem. � Lyta megérintett egy kijelzőt, 
mire egy csillagtérkép jelent meg. Újra 
megérintette, és kiválasztott egyetlen 
sárga�narancs csillagot. � Amennyire 
én tudom � mondta, � ennek a csillag-
nak nincs neve. Több mint 5 fényévnyi-
re van a legközelebbi feltérképezett ug-
rókaputól, és a feljegyzések szerint még 
soha nem ment oda expedíció. Kivéve 
ezt. 
� Mire gondol? 
� Hetven évvel ezelőtt a Pszi Hadtest 
indított egy titkos expedíciót a csillag 
második bolygójára. Soha nem tért visz-
sza, és nem is hallottak felőle. 
� Az lehetetlen. Hetven évvel ezelőtt � 
az még az előtt volt, hogy lettek volna 
ugrásképes hajóink. 
� Igen. A Hadtest hajója egy fénysebes-
ségnél lassabb hajó volt, ami képes volt 
fénysebesség�közeli relativisztikus se-
bességgel haladni. Az alapján, amit ki 
tudtunk deríteni, egy centauri hajó el-
vitte egy, az általuk ismert űr határán 
levő kapuhoz, onnan pedig egyedül 
ment tovább. 
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ott lenni, ne menj el. Számomra a sor 
végén álló személy ugyanolyan fontos � 
ha nem fontosabb - mint az, aki az ele-
jén áll, hiszen 3-4 órát vártak a velem 
való találkozásra. Főleg a kölykök. Lát-
tam Shatner-t gyerekekkel, és amilyen 
ellenszenvesen viselkedik velük� hi-
szen ezek csak kissrácok. Ők csak sze-
retnének találkozni Kirk Kapitánnyal, 
és ez a Kirk Kapitány egy seggfej. Tu-
dod, kiszúr a gyerekekkel és ez nagyon 
nem szép. 
IGNFF: Hallottam mennyire passzol az 
ilyen emberekhez a Galaxy Quest. 
JD: Na, az egy kész röhögéshullám. 
Imádom a filmet. Emlékszem, egy este 
együtt voltunk nálam Bruce Boxleitner-
rel és Tracy Scoggins-szal. Megvan a 
Galaxy Quest DVD-n és videón, hogy 
biztosan meg tudjam nézni akkor is, ha 
elromlik valami. Ott ültünk a film előtt, 
és szabályosan üvöltve röhögtünk, 
üvöltve. Óriási a film. Szuper sorozat 
lenne belőle. 
IGNFF: Még egy téma a végére! Egy 
aranyos kis színfalak mögött készült 
műsor. Nem csinált a Sci-Fi Channel 
valami ilyesmi dokumentumfilmet a 
Babylon 5-ről? 
JD: Igen, csináltak. Sosem adták le. 
IGNFF: Ebben eredetileg nem voltál 
benne? 
JD: Túl elfoglalt voltam� a kampá-
nyom közepén. Nem volt rá időm. 
IGNFF: Valójában, amit az eddigi doku-
mentumfilmek kezeléséről hallottam, 
jobb is, ha nem vetítették le. 
JD: Valóban? 
IGNFF: Igen, elég borzalmasan adták 
elő. 
JD: Nekem csak nem volt erre időm. 
IGNFF: Ha valaki odajött volna hozzád, 
és azt mondja: �Épp csinálunk egy telje-
sen pártatlan könyvet a Babylon 5 szín-
falak mögötti életéről�� beszálltál volna? 
JD: Igen. A Babylon korszakom nagyon 
jó volt. Nincs számomra sötét oldala. 
Nekem hatalmas élmény volt az egész, 
sok ajtót megnyitott számomra, sok ba-

rátot szereztem, felturbózta az életstílu-
somat � szóval mi rosszat mondhatnék 
róla? 
IGNFF: Zárókérdésként� mit gondolsz, 
mi lesz a következő nagyobb dolog ami-
be belevágsz? 
JD: Remélhetőleg bekerülök a Kong-
resszusba. Szeretnék pár kört futni a 
politikában. 
IGNFF: És nem tudod meggyőzni 
többezer csodálódat. 
JD: Tudod, a rajongók nagyszerűek, ne 
érts félre. Utazgatva bárhol a nagyvi-
lágban, és mindig összefutni valakivel � 
elég furcsa fejlődés volt, mert kezdetben 
azt mondták: �Hé, te szerepelsz abban a 
sorozatban.� Aztán: �Te vagy az a pasi a 
Babylon 5-ből.� Később: �Te vagy a Biz-
tonsági Főnök.� Majd: �Te vagy Garibal-
di� és végül: �Hűha, te vagy Jerry JD�, 
szóval ez néha nagyon furcsa. 
 

Fordították: algi, Chris 
 
 
A következő interjú 2003. augusztusá-
ban készült, egy felröppent B5 pletyka 
miatt, amelynek témája a Babylon 5 
ismételt felélesztési kísérlete. 
 
IGN FILMFORCE: Amikor utoljára 
beszéltünk, épp a produkciós céged be-
indításával foglalkoztál. 
JD: Igen, megpróbáltam belekóstolni a 
produceri oldalába is a dolgoknak, és 
egy kicsit több irányítási szerepet vál-
lalni, ami nagyon érdekes kísérlet és 
tapasztalat volt� 
IGNFF: Például milyen szempontból? 
JD: Megszórni forgatókönyvekkel a vá-
rost, fejlesztési meetingekre járni, meg-
próbálni igazán minőségi forgatóköny-
veket beszerezni, ezeket lefoglalózni, 
tehetségeket felkutatni� és sok más 
hasonló. Úgy tűnik az iparág függőleges 
integrációja miatt a független produce-
reknek egyre nehezebb minőségi anya-
got képernyőre juttatni. Még a 
szindikációs piac sem a régi, az még 
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ennél is nehezebb küzdőtérnek bizo-
nyult. 
IGNFF: Mielőtt beszélnénk a B5-el kap-
csolatos pletykákról, tudni szeretném, 
most éppen mit csinálsz. 
JD: John Copeland-el, a Babylon 5 volt 
producerével közösen dolgozunk egy 
Keep �Em Flying című sorozaton. Ez 
egyfajta visszatekintés a II. Világhábo-
rú repülőgéptípusaira, pilótáira és keze-
lőszemélyzetükre. Alapjában véve vé-
gigvettük a leggyakoribb típusokat - B-
17, B-29, P-51 és F-28, Hellcat, Zero -, 
és mindegyikről próbálunk összehozni 
egy egyórás műsort. Három különböző 
legénységet mutatunk majd be � az 
egyik teljesíti a küldetését és hazatér, a 
másik szintén teljesíti a küldetését, de 
lelövik és foglyul ejtik őket, majd végül 
hazatérnek, a harmadik csapat pedig  
elindul egy küldetésre, de sosem tér 
vissza. 
IGNFF: Melyik gép tetszik a legjobban? 
JD: Talán a B-29, mert amikor repülőis-
kolába jártam és a repüléstörténeti 
vizsgát tettem le, a vázlatomat lényegé-
ben egy olyan könyvből plagizáltam, 
ami a B-29-ről íródott� azt hiszem, ez 
alapján elég képesítésem van arra is, 
hogy a New York Times-nak dolgozzam. 
Azonban igazából beszállni egy ilyen 
gépbe, beindítani és repülni vele� iga-
zán nagy élvezet volt. 
IGNFF: Gondolom, te leszel a műsor 
házigazdája� 
JD: Én csinálom az alámondást kamera 
előtt, és producer is vagyok John 
Copeland-el és egy Larry Anderson ne-
vű illetővel együtt, aki a Henson�s 
Creature Shop-on dolgozott korábban. 
Egy rakás anyagot filmezett. Már 4-5 
évvel ezelőtt megkörnyékezett engem 
ezzel a témával. 
IGNFF: Mr. Copeland-ről jut eszembe, 
mik ezek a pletykák, amik az utóbbi 
időben röppentek fel egy új Babylon 5 
projekttel kapcsolatban? 
JD: Egy jó barátom vette fel a kapcsola-
tot velem, akit Mancow-nak hívnak, és 

aki DJ Chicago-ban. Állandóan azt haj-
togatja, hogy �Az eredeti B5! Az eredeti 
B5! Az a legjobb! A Crusade szar! Az 
Őrszemek szar!� � ami az ő véleménye, 
nem az enyém. Én nem hiszem, hogy 
szarok � azt hiszem, csak a gyorsan-
csináljuk-meg hozzáállás áldozatai let-
tek, mivel nem volt elég pénz az elterve-
zett történetvonal teljes elkészüléséhez. 
IGNFF: Azt hiszem, ezt elég óvatosan 
fogalmaztad meg� 
JD: Hát igen, ha volt már szerencséd 
egy sorozatban dolgozni, megtanulod 
értékelni � és ha sikerül bekerülnöd 
egybe, azt reméled, jól fog menni. Azt 
hiszem, Joe elképzelése a Crusade-ről 
nagyon jó volt, csak nem volt hozzá elég 
pénzük, minden hétre előkapni egy új 
világot, egy új helyszínt vagy új fajt. 
Sajnos sok karakter ugyanúgy volt 
megírva, mint a B5-ben � csak más em-
berek mondták ugyanazt, és ez nem 
passzolt össze. �Ez olyan, mint 
Sheridan. Ez olyan, mint Garibaldi. Ez 
meg olyan, mint� akárki.� De mégsem 
volt olyan. 
IGNFF: Akkor, ha jól értem, a sorozat-
nak az eredeti ötletnek kellett volna 
megfelelnie� 
JD: Igen. És én vitáztam is arról � még 
mindig vitázom, de vannak nálam oko-
sabb, öltönyt viselő emberek -, hogy 
már a tizedik szezonunkat kellene indí-
tanunk. Mert olyan sok kis rész-
történetvonal és kapcsolat volt a karak-
terek között, amiket évekig elemezget-
hetnénk, és egyre újabbakhoz és újab-
bakhoz vezetnének. De hogy ne bonyo-
lódjak bele, Mancow egyik üzlettársa és 
barátja � nem akarom említeni a ne-
vét � Rush egyik tanácsadója volt, és az 
öt legsikeresebb rádióműsorból háro-
mért ő felel� és nagy Babylon 5 rajon-
gó. Nem tudta, hogy Mancow-val bará-
tok vagyunk, és beszélgetni kezdtünk � 
és a következő, amire emlékszem, hogy 
csörög a telefonom, és Mancow keres 
ezzel az illetővel a vonalban, aki az ere-
deti Babylon 5-ről beszél. Ami számom-
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játékkatonának, hogy kb. négy másod-
perce van, hogy kimásszon a képemből, 
különben hirtelen nagyon fájdalmas 
lesz élnie. 
Lyta egy hosszú, csendes pillanatig néz-
te Garibaldit. 
� Ne fölényeskedjen az embereimmel, 
Garibaldi. � majd szinte vonakodva bó-
lintott az őrnek. � Engedd be, 
Anthony. � Azzal megfordult, és elin-
dult a folyosón. Garibaldi füstölögve 
követte. 
� Itt van? � kérdezte. 
� Nem. � felelte Lyta. � Mr. Bester 
nincs itt. 
Garibaldi a karjánál fogva elkapta 
Lytát és megfordította. A nő hátrébbhú-
zódott, és vészesen összeszűkültek a 
szemei. 
� Csak rajta, � csattant fel Garibaldi. � 
tegye meg! Szedje darabokra az agya-
mat, vagy csinálja, amivel a gyilkos pil-
lantás mellett fenyegetni akar! De ele-
gem van az ügyeiből. Beleegyeztem, 
hogy pénzelem a forradalmacskáját, 
maga pedig beleegyezett, hogy segít el-
kapni Bestert. Nos, nézzük csak: ebből a 
megállapodásból maga kábé tízmillió 
kreditet, három hajót, és annyi fegyvert 
szerzett, hogy Calcutta minden egyes 
lakosát másikkal lőhetné le. És most 
számoljuk össze, hogy én mit nyertem 
az ügyön: úgy volt, hogy eltávolítja 
Bester blokkjait. � Megkopogtatta a 
halántékát. � Jé! Még mindig ott van-
nak! Ehhez mit szól? És Bester? Még 
mindig él, és szabadon járkál. Hogy még 
jobb legyen a helyzet, négy nappal ez-
előtt kaptam egy hívást az elsőbbségi 
kóddal, amit megbeszéltünk; semmi 
magyarázat, semmi üzenet, csak �jöjjön 
gyorsan�. Nos, kisasszony, jöttem gyor-
san, egészen eddig a nyomorúságos jég-
golyóig. A hajómat fegyveres őrizet alá 
helyezik, a kis divatbanditája folyama-
tosan akadályoz, aztán megjelenik ma-
ga, és úgy kezel, mint valamit, ami a 
cipőtalpára ragadt. Tehát, vagy meg-
mondja, mi ez az egész, vagy elfelejtheti 

az egészet. Fizesse maga az átkozott 
számláit! 
Egy pillanatig azt gondolta, túl messzi-
re ment, hogy látni fogja, ahogy azok a 
szemek teljesen elfeketednek, és úgy 
tépik darabokra az agyát, mint egy fej 
salátát a körethez. De ekkor Lyta arca 
ellágyult, és a kemény álarc mögött egy 
kicsit látni lehetett a régi Lytát: azt a 
csendes, együttérző, kicsit naiv nőt, aki-
vel először a Babylon 5�ön találkozott. 
� Egy kicsit ingerült vagyok. � mond-
ta. � A Hadtest minden lehetséges dol-
got megszigorított, és úgy tűnik, Bester 
különösen bedilizett. Az információink 
alapján a rehabilitációs táborok mé-
szárszékké változtak. Sok jó embert 
vesztettünk. Ők az én népem, 
Michael. � Lyta lehunyta a szemét, de 
amikor újra kinyitotta, még mindig em-
beriek voltak. � Igaza van. � nem ma-
gán kellene levezetnem a haragot. 
� Ne aggódj, Michael, � mondta Lyta 
gyengéden, vagy mert megértette az 
arckifejezését, vagy mert meghallotta 
az érzéseit � végülis csak egy újabb 
telepata volt. Gyanítom, nem bánná, ha 
mind egy szálig kiirtanánk egymást. 
� Ez nem fair. Tudod, hogy nem így ér-
zek. � Garibaldi vállat vont. � Maga 
akart udvariasan beszélgetni. Valami 
olyat talált, amiről ön szerint tudnom 
kell? 
� Igen. Erre. 
Átmentek egy légzsilipen, és egy olyan 
szobába értek, ahol jóval hidegebb volt, 
mint abban, amelyikből jöttek. Lyta 
kivett egy Thermaskin kabátot a szek-
rényből. 
� Erre szüksége lehet.  
Garibaldi elvette, és belebújt. 
� Miért ferde a padló? 
� Amikor a bázist építették, megolvasz-
tották a jeget a felszínen, és az egészet 
elsüllyesztették. Az űrből meteorkráter-
nek tűnik. Még a radarnak is csak egy 
az ezernyi fémtartalmú vulkanikus sa-
lak�kupacból. A komplexum egységek-
ből áll; minden egység önellátó, és ké-
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Ivanova hajója volt, senki másé � nem 
voltak rejtett célok, nem volt esély arra, 
hogy átvegyék az irányítását. Tudta, 
hogy ez valamikor még hasznos lehet, 
ha a Warlock�okba ültetett maradék 
árny programokat valaha aktiválják. 
Tudta, hogy ha az a nap eljön, akkor 
legalább egy hajó lesz, ami mentes attól 
a befolyástól, ami nem követi a többit, 
ami független marad. 

És tökéletesen helyesnek tűnt, hogy 
Ivanova hajója lesz az� mert nagyjából 
ez volt a legjobb leírás, amit Ivanovára 
magára is ki tudott találni. 
� Vigyen be minket! � mondta a 
pilótának, miközben hátrapillantott 
Lytára, aki a sikló végében aludt. � 
Vigyen minket haza! 
 

Fordította: Niko 

John Gregory Keyes novellája 

BÍBORCSIGA 
 

Írta: John Gregory Keyes 
(A Pszi trilógia írója) 

 
� Elegem van ebből! � mondta Michael 
Garibaldi a pisztolyt tartó férfinak.  
� Ha csendesen várna egy kicsit, � vála-
szolt a férfi, miközben igazított a Gari-
baldi szívére mutató csövön � valaki 
pillanatokon belül jönne, és beszélne 
magával. 
A szabad kezével kisöpört egy, a látását 
akadályozó fekete hajtincset a szemé-
ből. Garibaldi ekkor majdnem rávetette 
magát. A fekete köpenybe és batiszting-
be öltözött fickó nem úgy nézett ki, 
mint aki különösebben jól tud kezelni 
egy PPG-t. Ilyen távolságról azonban 
bárkinek lehet szerencséje. 
� Pillanatokon belül? � hördült fel Gari-
baldi. � Már így is elég sok pillanatig 
voltam itt, haver, és mint mondtam, 
elegem van. Szeretnéd leolvasni a gon-
dolataimat? Parancsolj, szívesen látlak 
odabent. De nem fog tetszeni, amit ta-
lálsz.  
� Nem szkennelünk engedély nélkül. � 
mondta a telepata, de halvány vigyora 
meghazudtolta szavait. 
� Te is Byron kölykei közül való vagy, 
igaz? Nagyon úgy nézel ki. Ugyanúgy 
imádod a fekete színt, mint a Pszi Had-

test annak idején. Na igen, a neveltetés 
mindig meglátszik, mi? De mivel akkor 
a B5-ön voltál, tudod, ki vagyok. És azt 
is tudod, hogy nem az állja a számlái-
dat, aki ideküldött, hogy engem ijeszt-
gess, bárki legyen is az. Én vagyok az, 
aki ellát titeket PPG-kkel, ennivalóval 
és samponnal arra a szép hosszú hajad-
ra.  
� Tudom, ki maga, Mr. Garibaldi. � 
mondta a telepata. � Az egész mozga-
lom hálás önnek a támogatásáért, de 
mint katonaviselt embernek, meg kell 
értenie, hogy parancsaim vannak. 
� Ebből a mondatból a �viselt� a fontos. 
Soha nem érdekelt az egyenruha, vagy 
az, hogy parancsokat kell teljesítenem. 
Ha már itt tartunk, utóbbi a maguk 
szent Byron�ját se. 
A vigyort dühös tekintet váltotta fel, de 
a fickó nem szólt semmit. 
� Nézze, � mondta Garibaldi. � csak 
beszélni akarok azzal, aki a parancso-
kat osztogatja, és ezt szeretném most 
megtenni. Várnak engem. 
� Én megfelelek? 
Garibaldi nyaka végiglúdbőrözött az 
ismerős hangra. Megfordult, hogy be-
szélhessen az újonnan érkezővel: egy 
karcsú, vörös hajú nővel, akinek olyan 
fekete szemei voltak, mint a világon 
mindenhol egyforma szén. 
� Lyta, mondja meg ennek a 
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ra elég vicces, hogy neki a rádiós piacon 
vannak nagy érdekeltségei, és közben 
az egyik nagy rajongóm � szóval tényleg 
vicces a dolog. Még mindig furcsának 
találom. Szóval elkezdtünk beszélgetni, 
és ő azt kérdezte �Hogy áll az eredeti 
társulat? Mit szólnának a dologhoz?� Én 
azt mondtam �Pontosan meg tudom 
mondani, ki lenne benne. Ha megmond-
ja, mikor hívjuk vissza, pl. hétfőn reggel 
fél hétkor, bla bla bla, mi úgy állnánk 
elő, mintha csak egy havi szabadságról 
térnénk vissza a sorozat készítéséhez.� 
Mert a gárda szorosan összetartott, és 
szoros volt a kapcsolat az egész stábbal 
is. Az írók ismerték a színészeket, a 
színészek ismerték az írókat, ismertük 
a rendezőket� minden működött. Azt 
hiszem, elég szerencsések voltunk, hogy 
elszakadhattunk az igazi valóságunk-
tól - ami mindössze egy díszlet-
űrállomás volt Sun Walley-ben, három-
fejű és pikkelyes emberekkel. Ezt mind 
elfelejthettük, és elmerülhettünk ab-
ban, amiről a Babylon 5 világa szólt. Ő 
azt forszírozta � nem Mancow, hanem a 
barátja -, hogy a sorozatnak az eredeti 
formájában kellene visszatérnie. Erre 
én azt mondtam �Oké, rendben. Csináld 
meg.� Mire ő �Elintézhetek egy kezdő 
megbeszélést egy bizonyos hálózattal.� 
Én beleegyeztem. Nem akarom említeni 
a hálózat nevét, de sokszor úgyis kinyo-
mozza az ilyeneket valaki. Ez után fel-
hívtam John Copeland-et, hogy beavas-
sam, ő áthívta Greg Mayday-t a Warner 
Bros-tól, és foglalkozni kezdtek a témá-
val. Most nem tudnám pontosan meg-
mondani, hogy áll a dolog, de az biztos, 
hogy előrelépések történtek. Persze még 
csak szóban, semmi konkrétum nincs. 
IGNFF: Mit mondanál most, jobban 
vagy kevésbé ugyanolyan biztos a dolog, 
mint amikor legutóbb találkoztunk? 
JD: Hát a legutóbb� attól függ, kivel 
beszélsz. Azt hiszem, eléggé megszóltak 
emiatt. Más emberek dolga a vitatko-
zás � nem érdekel. Tudom, mit tettem, 
minden megvan papíron. Joe néha veri 

a mellét a neten, és más emberek is 
mondják, hogy �Jerry JD egy színész � 
mit tud ő, bla bla bla?� Hát, tudod, 
Jerry JD-nak is volt karrierje, mielőtt 
színész lett � valamennyit tudok az üz-
leti életről. Tudok a megbeszélésekről, 
tudom, mi történt, John Copeland és 
Doug Netter is igazolhat, papíron meg-
van minden anyag. De hát az a hely-
zet� ez tegnapi újság, és ebbe csoma-
golják a mai halat. De emlékszem a te-
lefonhívásokra, tudom, honnan jöttek, 
tudom, hol indult az egész, és én ho-
gyan passzolok a képbe � és ha bármi-
lyen módon hozzájárulhatok az eredeti 
sorozat folytatásához, boldog leszek, 
bármit is tettem érte. És ez nem az én 
személyes hasznomról szól, vagy arról, 
hogy �én csináltam meg�, vagy ez az én 
ügyem � egyszerűen csak bárki is csi-
nálja meg, nagyszerű lesz, mert mi 
mind újra együtt dolgozhatunk, és re-



 18 

Valen feljegyzései #7                                                                     7. szám 

mélhetőleg minőségi anyagot hozhatunk 
össze. Amikor Bruce-szal és Claudiával 
készítettük a színfalak-mögött anyagot 
a második szezonos DVD-hez � ami 
után én csináltam még egyet Bruce-
szal, Rick Biggs-el és Ed Wasserrel a 
harmadik szezonhoz �, beültünk egy 
szobába, néztük a felvételeket, és be-
széltünk egymáshoz mikrofonokba ar-
ról, amit láttunk, és ami történt, és még 
mindig összeállt minden. Éreztük az 
egészet. Mint ahogy az előbb mond-
tam � akárcsak egy rövidebb szabadság 
után� �Hé, hogy�s mint? Mizújs? Hogy 
van a család? Hogy mennek a dolgok?� 
Bumm bumm bumm bumm bumm. Egy 
pillanat alatt belekerülsz a régi kényel-
mes nadrágodba... 
IGNFF: Szóval, mondhatni, még mindig 
megvolt a varázsa nálad, Brucenál és 
Claudiánál� 
JD: Igen. És ő egy tuti jó csaj� 
IGNFF: Biztos jó volt. Nem tudom, 
mennyire voltatok józanok� 
JD: Teljesen! Teljesen� Azt hiszem, ez 
olyan délután kettő óra környékén volt. 
A New Wave Entertainment-nél csinál-
tuk � igencsak jó körülmények között, 
és jó fejek dolgoznak ott. Scott Devine 
vezeti az egészet, ismeri a sorozatot, és 
igazán nagyszerű munkát végez. A 
DVD-ről beszélve � ha megnézed az első 
kiadást� mennyiért is árulják? Hetven 
dollár darabja? Vagy nyolcvan? Szóval 
első nekifutásra eladtak kb. 350.000 
darabot. Az valami 22-23 millió dollár, 
nem? Leszámítva az akciózást, ajándé-
kokat� mondjuk beszedtek 20 milliót. 
Az első szezonban 950.000 dollár volt 
egy rész átlagosan, és 22 epizódból 
állt� kiszámolva összesen kb. 19 millió 
dollár. 350.000 DVD eladásából bejött 
21 millió � bumm! Kész! Ha Babylon 5-
öt akarnak húsz évig, a gyártási költség 
bejön egy DVD csomag kiadásából. 
IGNFF: Látsz valami problémát Joe-val 
kapcsolatban? 
JD: Nem. Nincs semmi gondom Joe-val. 
Bármit is mondtunk akkor, vagy bármi 

is történt, az akkor volt. Tovább kell 
lépni. Imádnám, ha újra írna Garibaldi-
szövegeket. Ő ismeri a karaktereket, 
ismeri a történetet, ismeri az egész vilá-
gát, és ha újra beleásná magát, az fan-
tasztikus lenne. 
IGNFF: És Bruce készen áll folytatni? 
JD: Nemrég együtt ebédeltünk. Csak 
annyit mondott, �Mondd meg, hová kell 
mennem.� 
IGNFF: Van olyan szereplő, akit szerin-
ted nehéz lenne megszerezni? 
JD: Talán Peter Jurasik, mert 
Wilmington-ban tanít és játszik - neki a 
fia és a felesége jelentik most a világ 
közepét. Peter nagyszerű fickó. 2-3 hét-
tel ezelőtt ültünk egy bárban az egyik 
találkozón, és azt mondta �Tudod mit? 
Te az a fajta pasas vagy, akivel szívesen 
összehoztam volna a húgomat, ha len-
ne.� Megbízható, rendes ember, vicces, 
kellemes megjelenésű és boldog. De azt 
hiszem, nagyon jó lenne megszerezni. 
Ha újra visszatérhetnénk a munkához, 
ugyanazzal a lendülettel, mint annak-
idején, a rajongók egyből ráugranának. 
A nézőközönségünk drasztikusan nőtt 
az első szezon bemutatása után, és a 
Sci-Fi Channel újravetítéseivel ismét 
csak nőtt a nézettség. Van egy teljesen 
új közönségünk, aki csak most talált rá 
a sorozatra - ami nem feltétlenül indo-
kolja egy újabb film elkészültét, de egy 
újabb nekifutással a sorozatnak sike-
rülne elősegíteni egész estés filmek el-
készültét is. 
 
Jms, az Usenet Babylon 5 hírcsoportjá-
ban kommentálta az elhangzottakat. 
 
Nem voltak tárgyalások a Babylon 5 
visszatérésével kapcsolatban köztem és 
a WB vagy bármely más stúdió vagy 
hálózat között. Még csak semmi hasonló 
sem történt ez ügyben. Jerry neheztelt 
rám, amikor pár éve kommentáltam a 
kijelentését, miszerint ő képes lenne 
egy új B5 sorozatot összehozni. Az in-
terjú alapján még mindig dühös emiatt. 
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és megbénította.  
Aztán a vörös eltűnt, és csak a zöld ma-
radt. 
És a düh dübörgése helyett a zöld éne-
két hallotta a gondolataiban. 
Ahogy a hajó megállt, kiegyenlítődött és 
megnyugodott, Lyta kinyitotta a sze-
mét. A légzsilipek lassan becsukódtak, 
és hallotta a kiegyenlítődő légnyomás 
az öbölbe beszivárgó szisszenését. 
Lyta kiengedte a körülötte levő felszere-
léseket halálos szorításából, és rájött, 
hogy a karjai és lábai remegnek. Két-
ségbeesetten vágyott leülni valahová, 
de mivel a legközelebbi székek két fe-
délzettel feljebb voltak, összeesett, ahol 
volt és nem érdekelte, hogy a védőruhá-
ja körül tócsába gyűlő szivárgó gépolaj-
ban ül. Lehetetlenül és valószínűtlenül, 
de életben volt, és egyedül ez számított. 
Egy pillanattal később a vorlon hajó 
oldala kinyílt és felfedte a nyílásban 
álló Sheridan�t. Ránézett, és mosolyog-
va integetett. Diadalmasan. 
Lyta visszaintegetett. De alig. 
Aztán az öböl padlóján elvesztette az 
eszméletét. 
 
� Bármi más probléma a beépítéssel? � 
kérdezte Sheridan. 
Ivanova megrázta a fejét, ahogy egymás 
mellett sétáltak a Titan főfolyosóján. � 
Semmi komoly. Néhány kisebb hiba itt�
ott, a belső hőmérséklet egy kicsit ma-
gasabb, mint amilyennek lennie kéne, 
néhány kommunikációs csatorna meg 
van keverve, de gyorsan meg tudjuk 
oldani. 
� Jó.� mondta Sheridan. 
� Megvizsgáltuk Lytát, úgy tűnik, rend-
ben van, csak nagyon kimerült. � foly-
tatta Ivanova. �Felraktuk a siklóra és 
adtunk neki valamit, ami segít felépül-
ni és kipihenni magát. Magam monda-
nék neki köszönetet, de már így is na-
gyon el vagyunk maradva a tervezettől, 
és ha nem térünk vissza hamarosan a 
kijelölt pályára, a Földi Központ majd 
tudni akarja, hogy hol voltunk és mit 

csináltunk. Inkább elkerülném azt a 
beszélgetést, ha lehet. 
� Értem.� Megálltak a felszálló-
fedélzetre vezető ajtó előtt, és Sheridan 
a nő felé fordult. � Jó volt újra látni, 
Susan. Tudom, hogy most már megvan 
a magad küldetése, ami miatt aggódj, 
de ha bármikor a környéken jársz, min-
dig szívesen látunk. 
� Tudom.� mondta. � Csak� nem va-
gyok biztos benne, hogy szembe tudok 
nézni azzal, ami történt� amit Marcus 
tett� ahhoz, hogy valamennyi időt el 
tudjak tölteni itt. Legalábbis még nem. 
Csak� egy kis időre van szükségem, ez 
minden. 
� Hát persze.� felelte halkan 
Sheridan. � Hát, sok szerencsét a ha-
jódhoz, Susan. És ne felejtsd el, hogy 
negyvenezer parsecenként olajat kell 
cserélni benne. És senkit ne engedj a 
hetes leszállóöbölbe. 
� Nem fogok.� mondta Susan. � Még 
egyszer köszönöm, John. És ne aggódj, 
hamarosan újra összefutunk. 
Sheridan elmosolyodott, és a nő legna-
gyobb meglepetésére megölelte. � Tu-
dom, hogy össze fogunk.� mondta, az-
tán megfordult és belépett a főöbölbe. 
Visszafelé Ivanova megállt, és Sheridan 
utasítását megszegve bepillantott a 
hetes öbölbe. Egyedül a vorlon hajó volt 
ott � csendesen ült az öböl közepén és 
gondolkozott; akármilyen vorlon gondo-
latok zümmögtek is még a rendszerei-
ben. 
Furcsamód úgy tűnt neki, mintha lát-
hatóan elégedett lenne. 
Igaza volt, távol kell tartsam magam 
ettől a helytől, gondolta, majd újra ki-
ment, és egy olyan parancssorozattal 
zárta le az ajtót, amelyet senki nála 
alacsonyabb rangú nem tud kinyitni. 
Aztán egy utolsó pillantás kíséretében 
tovább folytatta útját a híd felé. 
 
Sheridan a siklóból figyelte, ahogyan a 
Titan eltávolodik a Babylon 5�től, és az 
ugrókapu felé veszi az irányt. Most már 
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a Titan hajtóművei életre keltek, majd 
őt és mindenki mást is az ülésekbe pré-
seltek, annak ellenére, hogy a mestersé-
ges gravitációnak ki kellett volna véde-
ni az ilyeneket. 
A terem vadul rázkódott, ahogy a hajó 
először az egyik, majd a másik irányba 
csavarodott. Minden, ami nem volt a 
padlóhoz rögzítve, átrepült a termen; a 
legénység tagjai a falaknak repültek, 
vagy beleütköztek a kijelzőkbe. 
Ivanova egyszer látott felvételeket egy 
ősi, rodeó nevű sportról; látta vadul 
ágaskodni a lovat, ahogy elszántan pró-
bálja levetni lovasát, és elgondolkozott 
rajta, hogy milyen érzés lehetett. 
Már nem kellett elgondolkoznia. 
� Mi folyik itt? � ordította túl Berensen 
a dobáló hajó dübörgését. 
� Ó� semmi � mondta Ivanova. � Csak 
kapaszkodjon.  
 
A leszállóöbölben Lyta mélyen a hajó 
szerves központjába fúrta a gondolatait, 
küzdve az irányításért, miközben a 
vorlon hajó finom kacsokat eresztett, 
amelyek a Titan vezetékei és irányító 
rendszerei köré fonták magukat. 
Amint a vorlon hajó leszáll, biztosra 
veheti, hogy a szerves árny technika fel-
ismeri, hogy micsoda és kegyetlenül har-
colni fog, mondta neki Sheridan, még 
indulás előtt. Amikor ez megtörténik, 
valakinek oda kell mennie és szerves 
szinten harcolnia, gondolat gondolat 
ellen, amíg a vorlon hajó azt nem teszi 
vele, amit az árny technika tesz minden 
mással: átveszi felette az irányítást. 
Amit tennie kell, az az, hogy elintézi, 
hogy a Titan ne tépje magát darabokra, 
mielőtt végzünk. 
Lyta vak, perzselő dühöt érzett felé 
áradni valahonnan mélyen a hajó belse-
jéből, ahol az érzékeny, szerves árny 
technikát gondosan beleszőtték a hajó 
normális számítógéprendszerébe� ma-
ga előtt látta a gondolatait a szeme mö-
götti sötétségben, a kétségbeesését az 
élénkvörös lángolásban, ahogy minden 

irányba kitör. Kapaszkodott a felszere-
lésekbe, küzdött, hogy ne repüljön át az 
öblön. 
A háromszoros űr�záró ajtók kinyíltak. 
A levegő kilőtt az öbölből az űrbe; olyan 
dübörgéssel száguldott el mellette, ami 
csak az árny technika sikoltásával 
szemben maradt alul.  
A plasztacél falak kicsavarodtak, fémes 
fáradtsággal nyögtek körülötte. 
Darabokra tépi magát� Előbb fogja 
elpusztítani önmagát, mint hogy enged-
je, hogy a vorlon legyőzze. 
Visszatámadott, kitört a saját gondola-
taival, megpróbálta elvágni a szerves 
rendszer hozzáférését a hajtóművekhez 
és a navigációhoz � ahogy az emberi 
agy hozzáférését az ujjakhoz, lábakhoz, 
beszédközponthoz is megpróbálná el-
vágni. 
Érezte, hogy valami magasan az orrá-
ban megpattan, és valami meleget ér-
zett a felső ajkára folyni. Egy pillanat-
tal később megérezte a vér ízét. 
Remek, igazán remek, gondolta, és erő-
sebben próbálkozott. 
 
Berensen az előtte levő konzolba ka-
paszkodott, megtagadva a termen való 
engedelmes átrepülést. � A hajtómű 
rendszerei túlmelegszenek, hamarosan 
túlterhelődnek! 
� Még mennyi idő? � kiabálta túl Susan 
a dübörgést. 
� Két perc! 
 
Lyta érezte, ahogy kezdi elveszíteni az 
eszméletét. Küzdött, hogy a gondolatai-
ba, a hajó szerves központjába kapasz-
kodjon. Nem tudta, még meddig bírja 
így� 
Aztán hirtelen a szemei mögötti vörös 
lángolást hűvös, zöld határozottság döf-
te át, ami egyre növekedett; körülvette, 
elnyelte a vöröset. Egymás köré teke-
redtek, színek és szándékok gomolyagá-
ban támadtak, visszavonultak, cselez-
tek, harcoltak, aztán hirtelen egy végső 
zöld döfés mélyen beletalált a vörösbe 
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A tények azonban maradnak: Én kor-
rekt kijelentéseket tettem, nem volt 
meg nála az kirakósjáték minden da-
rabja ahhoz, hogy ezt megcsinálhassa. 
Ha meg lett volna, akkor megcsinálta 
volna; de nem volt, úgyhogy nem is csi-
nált semmit. Én csak az igazat mond-
tam el. Még egyszer mondom, nincs meg 
hozzá minden. Ő egyetértett egy rádiós 
pasival, aki szerint újra kellene indítani 
a sorozatot. Ez igazán nagyszerű, dicsé-
ret a munkánknak, de önmagában sem-
milyen formában nem segít összehozni 
egy sorozatot. Mindig szívesen meghall-
gattam volna bárkit � Jerry-t, a baráta-
it vagy akárkit � aki egy komoly aján-
lattal, elegendő elszántsággal és pénzzel 
keres meg engem, hogy csináljuk meg. 
Ez nem történt meg. Ennyi a szomorú 
igazság. Jerry nagyon jó szervező, min-
dig mozgásban van, mindig nyomja a 
dolgokat� de ez nem ugyanaz, mint egy 
igazi üzletet folyamatosan kézben tarta-
ni. Ha a WB benne lett volna � és nekik 
benne kellett volna lenniük � Doug és 
én is belekerülünk a szerződésünk mi-
att. Erről azonban szó sem volt. Öt perc-
cel ezelőtt beszéltem Doug-al, és ő is 
megerősítette: ebben a témában nem 
történik semmi azonkívül, hogy Jerry 
beszél róla azzal a rádiós fickóval. Azon 
elképzelésével kapcsolatban pedig, mi-
szerint a Crusade karakterek megvál-
toztatott nevű B5 karakterek voltak, 
alkotóként csak azt mondhatom, hogy 
semmi sem áll messzebb a valóságtól. 
Ugyanígy Bruce sem volt soha Crusade 
szerepre szánva. Számomra ez rejtély. 
Azt hiszem az emberek egyszerűen csak 
hajlamosak ezt feltételezni. Vagy csak 
elkezdtek neheztelni egy karakterre 
azon csodálkozva, hogy �miért ne lehet-
nék ez én?� egészen addig amíg maguk-
ban ez átfordult arra, hogy �ennek ne-
kem KELLETT volna lennem.� Az em-
berek hajlamosak elhinni azt amit el-
várnának, vagy amit hallani akarnak. 
Megmondtam az összes B5 karakter-
nek, hogy lesz lehetőség vendégszerep-

lésre a Crusade-ben, de sosem ígértem 
Bruce-nak főszerepet, vagy hogy egysze-
rűen átvisszük a karaktereket. Nem 
volna új sorozat, ha ezt tennénk. Végül 
az interjúban Jerry és Bruce mindket-
ten engem okolnak amiért nem érte 
meg az idén a B5 a tizedik évét. Ami 
igaz is meg nem is. A B5 mindig is öt-
éves sorozatnak volt szánva; minden 
benne szereplő színész tudta ezt, nem 
éppen sorozatvégi meglepetésként de-
rült ki. Mind tudtuk miről szól az egész. 
A WB azt mondta nekünk 4 év után, 
hogy állítsuk le a sorozatot, ami ugyan 
sikeres volt, de a hálózatunknak, a 
PTEN-nek üzleti problémái voltak. Az 
utolsó percben a TNT vállalta az ötödik 
év finanszírozását, hogy ezzel pont befe-
jezhessük az egész ötéves történetet. Ők 
sosem beszéltek ennél többről, és más 
sem. Minden más vélemény vitatható. 
Nem hiszem, hogy a TNT valaha is el-
kötelezte volna magát bármiben egy 
szezonnál nagyobb időszakra. Be akar-
ták fejezni a történetet, hogy komplett 
legyen a csomag. Ha hatéves sztori lett 
volna, akkor nem vállalják fel, mert 
sokba került volna nekik. Szóval ezek a 
tények. Valóban van az asztalon pár 
dolog a B5 univerzummal kapcsolatban, 
ami érdekes lehet, de egyik sem soro-
zat. Utálom ezt állandóan cáfolgatni, de 
nem akarom hogy a rajongók olyasmi-
ért lelkesedjenek, ami nem létezik más-
hol, csak Jerry interjújában. Valószínű-
leg nem fog neki tetszeni, hogy én ezt 
ismét elmondtam, de muszáj leszögezni 
a tényeket és hagyni, hogy majd az idő 
múlásával kiértékelődjenek. 
(�) 
Előkerestem a file-jaim közül az eredeti 
Crusade tervezetet, amit még a B5 futá-
sa idején írtam, MIELŐTT még az �A 
Call To Arms� elkészült volna. A terve-
zet elérhető volt a WB-nek, Doug-nak, 
John-nak és más szereplőknek is és 
1998.06.16-án készült (még mindig ez a 
dátum szerepel a file eredeti készítési 
dátumaként). Idézek a tervezetnek azon 
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részéből, ahol a karakterek vannak be-
mutatva. Van pár kisebb változó itt és 
ott � egy olyan helyen is, ami szerintem 
meg fog lepni pár embert � de ez volt 
akkoriban leírva� az első alkalommal, 
amikor bármit is letettem a WB asztalá-
ra a Crusade-el kapcsolatban. 
Egy kis figyelmeztetés: Használtam a �
ritkán vagy egyáltalán nem� kifejezése-
ket főleg azért, mert a WB kétség-
beesetten próbált megbizonyosodni ar-
ról, hogy ez különbözik a B5-től, szóval 
az �egyáltalán nem� beleegyezés volt 
ebbe, de a �ritkán� a karakterek egyfaj-
ta tervezett használatára utalt időről 
időre, ami már bekerült a munkákba 
amikor elővették a sorozatot. 
Az idézet: 
�Akár a BABYLON 5-ön belül, akár 
azon kívül kezdődik, a CRUSADE pilot 
filmje a drakh támadással fog indítani, 
és a betegség felfedezésével fog befeje-
ződni. Fontos ezt valós időben látni, in-
kább, mint utólag elmesélve megtudni. 
Első kézből kell tudnunk mi forog koc-
kán és hogyan jutottunk el addig. 
Ennek eredményeképpen a pilot nem 
csak a karaktereket mutatja be, hanem 
megteremti az egész helyzetet a leendő 
sorozathoz. A támadás és az ellentáma-
dások miatt főleg akcióorientált lesz. A 
központban ezúttal nem a diplomácia 
lesz vagy tárgyalások� a központ ezút-
tal nem kevesebb, mint az egész fajunk 
fennmaradása és a hősiesség, amikor 
karaktereink nyomasztó esélytelenség-
gel szállnak harcba. Az Őrszemek veze-
tője, Delenn és John Sheridan kapitány 
adja ki a flottának a feladatot, és így 
részt vesznek a pilot filmben. Azután, 
amikor a csatának vége, és a flotta útjá-
ra indult, ők már csak ritkán, vagy egy-
általán nem fognak szerepelni. A 
CRUSADE önálló lesz, kivéve néhány 
átfedést később lehetséges TNT filmek-
kel. Nézzük a karaktereket. 
Matthew Drake kapitány, az Excalibur 
kapitánya, amely a Fehér Csillag flotta 
csúcstechnológiájú zászlóshajója. (A 

flotta kisebb csapatokra oszlik, hogy 
növelje a gyógyír megtalálásának esé-
lyét; amikor lehetséges nyomot talál-
nak, hívják az Excalibur-t, és ahogy 
megérkezik, folytatják útjukat mialatt 
az Excalibur elvégzi feladatát.) 30-as 
éveiben jár, sötét hajú, elgondolkodó, 
valódi harcos akinek eredeti hajója a 
drakh összecsapásokban pusztult el. 
(Nem az ő hibájából, amire később fény 
derül; abszolút esélytelen küzdelemben 
épphogy csak meg tudta menteni le-
génységét nagy kockázat árán.) 
Személyesen Sheridan által kinevezve 
az Excalibur élére, ez a küldetés esély 
számára, hogy bebizonyítsa rátermett-
ségét. Keményfejű és gyakorlatias, a 
tettek embere, aki nem hisz a minbarik 
és az Őrszemek által gyakorolt miszti-
cizmusban, ha valami számára nem 
kézzelfogható, akkor nem létezik. Egy 
magányos farkas, akinek kemény külse-
je olyan szívet takar, mely túl sokszor 
megsebesült már, és így senkit sem en-
ged közel magához. 
Marcus Cole, egy Őrszem, aki a 
Babylon 5 harmadik és negyedik sze-
zonjában jelent meg. Energikus, okos, 
költői, mindig készen versidézettel az 
adott helyzetre, vagy egy dárdával és 
PPG fegyverrel ha harcolni kell. Egy-
aránt jártas a filozófiában és a harcmű-
vészetben. Egy lendületes, romantikus 
alak teli vidámsággal, ami valójában 
sokkal mélyebb belső dolgokat takar.� 
Ki kellett cserélnünk Drake-et Gideon-
ra egy kisebb tisztázandó probléma mi-
att, és a Claudia helyzet nyilvánvalóan 
keresztbe tett a Marcus karakter fel-
használásának, mint ahogyan eredeti-
leg terveztük. 
 
jms 

Fordította: Chris 
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� Hagyjuk � mondta Sheridan. � Min-
denki a helyén van? 
� Lyta a Titanon van Ivanovával. Ké-
szen állnak, ha ön is. 
� Akkor kezdjük meg az előadást. � 
mondta Sheridan. � Nyissák ki a 13�as 
öblöt és készüljenek fel az indításra. 
� Meglesz. � mondta Lochley. Mielőtt 
még lezárta a négyes csatornát, úgy 
érezte, a zajok utolsó hullámában egy 
olyan hangot hallott, ami szerinte pon-
tosan olyan hang volt, amilyet egy hajó 
adna ki, ha azt gondolná: Épp ideje volt. 
Lochley megcsóválta a fejét. Kevesebb, 
mint egy hónapja vagy itt, és máris va-
kációra lenne szükséged. 
� Nyissa ki a 13�as öblöt és irányítson 
át minden más forgalmat arról a terü-
letről.� szólt oda Corwinnak. 
� Ott jön. 
 
Ivanova a híd képernyőjén figyelte, 
ahogy a vorlon hajó felbukkan a 
Babylon 5 központi dokkjából és lassan, 
kecsesen úszik a Titan felé. Soha nem 
tudta nem megcsodálni, ahogy a hajó 
egyszerre volt képes szépséget és rette-
gést közvetíteni. 
Végignézett a legénysége többi tagján, 
látta az arcukon a kábult kifejezést és 
elmosolyodott. Ezeknek az embereknek 
a vorlonok inkább legenda voltak, mint 
tények, és az, hogy valami ilyet látnak 
feléjük közeledni, olyan lehetett, mint 
belépni egy tündérmese lapjai közé. 
Emlékszem, mit éreztem, amikor először 
megláttam egy ilyet, gondolta. És az a 
furcsa, hogy most is pontosan ugyanazt 
érzem. 
� Nyissa ki a leszállóöblöt, zárja be a 
légzsilipeket! � adta ki a parancsot. � 
Készüljön fel a fogadásra. � Azt mondta 
a legénységnek, hogy ez egy titkos kül-
detés, és addig kell megőrizni a hajót, 
amíg a Földerő vissza nem kéri. Persze 
az, hogy kis szerencsével a Földerő so-
sem fogja megtudni, hogy a hajó ott 
van, egyáltalán nem volt lényeges. 
� Az öböl nyitva, kapitány � jelentette 

Berensen parancsnok anélkül, hogy egy 
pillanatra is levette volna a szemét a 
képernyőről. 
� Itt jön. 
 
Miért mindig nekem kell elvégeznem a 
piszkos munkát? � gondolta Lyta. A he-
tes öbölben állt a számítógéppanel előtt; 
nehéz légköri nyomású ruhát viselt, 
hogy megvédje az erős vákuumtól, ami 
betölti az öblöt, ha valami rosszul sül el. 
Bár ha valami igazán rosszul sül el, az 
egész hely felrobbanhat, vagy kirepülhe-
tek az űrbe, vagy a falak úgy omolhat-
nak rám, akár a kártyavár, úgyhogy 
igen, ez a ruha igazán nagy segítségem-
re lesz a szükség óráján. 
Élesen felnézett, ahogy a vörös figyel-
meztető fény villogni kezdett fölötte; 
aztán éppen akkor pillantott az öböl 
hatalmas ajtóira, amikor azok szét-
csúsztak és felfedték az űrben a látha-
tatlan mágneses csáklyák végén reme-
gő vorlon hajót. 
A hajó lassan belebegett az öbölbe és 
megállt a fedélzet fölött, ahol paneleket 
vágtak a fém padozatba, amik alatt 
meztelen kábelek és vezérlőegységek 
voltak � egy drótgomolyag, ami egyene-
sen a Titan központi számítógéprend-
szerére csatlakozott. Az egész olyan 
volt, mint egy hajó�méretű érintkező�
felület. 
A hajó lassan az érintkező felé kezdett 
ereszkedni. 
Akkor kezdjük, gondolta Lyta, és olyan 
szorosan megmarkolta a körülötte levő 
felszereléseket, ahogyan csak tudta; 
számolta a hiányzó centimétereket, 
amíg� 
Leért. 
Ivanova élesen felnézett, ahogy a fé-
nyek felvillantak, majd elsötétültek 
fölötte. 
Érezte, ahogy a hajó megremeg. 
Berensen ellenőrizte a kijelzőjét. � Ka-
pitány? Rendellenes adatok érkeznek 
a� 
Mielőtt befejezhette volna a mondatot, 
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2257. A saját belső köre, és az Aszteroi-
da Övezet titkos bázisa segítségével 
Bester tudomást szerez egy IPX expedí-
cióról, mely az Alfa Omega 3-ra készült, 
ahonnan feltehetőleg a marsi idegen 
hajó érkezett. Elküldi az egyik ügynökét 
az expedícióra, az Icarus fedélzetére. 
Egy zavaros nyomon követve egy blipet, 
melynek a végén merényletet követnek 
el az élete ellen, Bester egy titkos léte-
sítményhez utazik a Ganimédeszre az 
egyik pártfogoltjával, Byronnal. Bester 
ott a később érkező Johnston igazgató-
val találkozik. A belső körének ügynö-
kei segítségével Bester megszervezi 
Johnston meggyilkolását, és tudja, hogy 
háború közeleg a normálisok és a 
telepaták között, és Bester szeretné, ha 
inkább az ő kezében lennének a dolgok. 
Bester az osztagával, köztük Byronnal, 
egy civil szállítójárművet üldöz tele re-
negát telepatákkal. A szállítóhajó kiad-
ja a telepatákat egy mentőhajóban. 
Hogy tesztelje Byron hűségét, Bester 
parancsba adja neki, hogy lőjön a fegy-
vertelen hajóra. Byron habozik, de vé-
gül engedelmeskedik. 
2258. Az Icarus expedíciót hivatalosan 
elveszettnek nyilvánítják. Byron is eltű-
nik, feltehetőleg meghalt egy renegát 
szállítmánnyal való tűzharcban. Bester 
folytatja munkáját és új küldetését � 

egy Szigma Ügyosztályból származó 
szökevényt, Jason Ironheartot követ a 
Babylon 5-re� 
Megjegyzés: Bester részvételét a halálos 
ágyon történő vizsgálatokban megemlí-
tik a The Paragon of Animals (Az álla-
tok példaképe) c. epizódban. A Marson 
és a Ganimédeszen talált árny hajót 
látni a Messages From Earth (Üzenet a 
Földről) c. epizódban (a marsit a 
Shadows Past and Present c. képre-
gényben is). Byronnal találkozunk az 5. 
szezonban, és a Besterrel való együtt-
működését felidézik a Phoenix Rising 
(A főnix feltámadása) c. epizódban. Ki-
derül, hogy William Karges története 
(lsd. a The Psi Corps and You! c. képre-
gény) zavaros, említést tesznek a Pszi 
Hadtest részvételéről a telepátiát okozó 
por elkészítésében (Dust to Dust � Ör-
dögi por). 
Visszatérő karakterek: Alfred Bester, 
Lyta Alexander, Byron (akiről kiderül, 
hogy a vezetékneve Gordon). Kevin 
Vacit, Natasha Alexander és Stephen 
Walters megjelennek a Dark Genesis 
(Pszi trilógia 1. kötet) c. regényben. 
Morden rövid időre megjelenik a 
Ganimédeszen. 

 
Fordította: algi 

JMS novella 

REJTETT CÉLOK 
 

Írta: J. Michael Straczynski 
 

Folytatás az előző számból� 
 
� Milyen? � kérdezte Lochley. 
Újabb hosszú szünet. � Leírhatatlan. 
� Gondolja, hogy tudja irányítani? 
� Nem vagyok biztos benne.� Megint 
szünet, hosszabb, mint az előző. 
Lochley azt hitte, hallja a Sheridan�t 

körülvevő hangokat tudatosan, ritmi-
kusan halkulni és erősödni, mintha a 
hajó� 
Nem, ne gondolj képtelenségeket, gon-
dolta. Nem énekelhet neki! 
Aztán Sheridan hangja újra elért hoz-
zá: � Azt hiszem. � mondta. � Azt hi-
szem� Azt hiszem, szeretne valami 
érdekes tennivalót. 
Lochley Corwin�ra nézett. 
Corwin visszanézett rá. 
� A� hajó� szeretne valami tennivalót? 
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Novi List, Rijeka, Horvátország,  
2002. július 21. 
 
Majdnem tizenegy évnyi odüsszeuszi 
távollét után Mira Furlan színésznő 
visszatért a horvát színházba. A korai 
nyolcvanas években történt példátlan 
kampány és médiaroham után Mira 
Furlan kénytelen volt az Államokba 
emigrálni szerb férjével, Goran Gajic-
kal; ma is ott élnek. Számos színpadi és 
filmszerep után, mely a korábbi Jugo-
szlávia egyik legnépszerűbb 
színészévé tette, Mira Furlan 
az USA-ban játszik tovább; a 
Babylon 5 című sci-fi sorozat-
tal pedig bizonyos fokú nép-
szerűséget ért el. Napokkal a 
Mali Brijuni szigetén 
(Isztria) előadott Medea pre-
mierje előtt beszélt a munká-
járól a darabban, valamint 
amerikai élményeiről. 
Novi List: Tavaly szerepeltél 
volna a Lear királyban, szin-
tén Lenka Udovicki rendezé-
sében Mali Brijuni szigetén. 
Rade Serbedzija játszotta 
Lear király szerepét abban a 
produkcióban. A zágrábi la-
kásod miatt gondoltad meg 
magad (lefoglalták a hatósá-
gok), vagy csak még nem vol-
tál kész arra a lépésre? 
Mira Furlan: Mondjuk, hogy 
nem voltam kész szembenéz-
ni a korábbi életemmel. Azt 
hiszem, a lakásommal kap-
csolatos ítélet, egy majdnem 
tíz éves per után, olyan ab-
szurd volt, hogy abban a pil-
lanatban minden értelmet-
lennek tűnt. Egyszerűen nem 
éreztem, hogy  szívesen lát-
nának ebben az országban - 

és még mindig így érzek. 
Ezért örülök, hogy így izolálva vagyunk 
a Brijunii szigeteken, mert így zavarta-
lanul dolgozhatunk. Így nem kell bizon-
yos dolgokra gondolni, ami más 
körülmények között elkerülhetetlen 
lenne. Rade és Lenka ötlete tökéletes, 
mert itt teljesen függetlenek vagyunk 
időtől és tértől, a munkánknak szentel-
hetjük időnket és körülvesz a csodás 
természet. 
Be kell vallanom, hogy igazán jól érzem 

Mira Furlan hazatért 
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az egész élmény messze haladja az 
elvárásaimat. Az egész nagyon szokat-
lan. Egyszerre olyan emberek vesznek 
körül, akiket tizenegy éve nem láttam, 
és most velük lógok, kávézom, és egy 
darabon dolgozunk. Másfelől ez az egész 
olyan természetes, hiszen olyan sok 
évet töltöttünk együtt. Bár elmentem, 
jobban ismerem őket, mint azokat, akik-
kel azóta találkoztam. Ez a borzalmas a 
középkorúak emigrációjában. Amikor az 
életed 35 éves korodban darabjaira hul-
lik, különösen nehéz összerakni. 
N: Ez a Medea-előadás konkrétan érinti 
a számüzetés problémáját, amellyel te 
személyesen szembesültél. Felismerted 
a sorsodat a Médeában ebben az 
értelemben? 
M: Euripidész tragédiája nagyon is-
merős. Jászon azt mondja Médeának a 
parafrázisban: "Nem érted? Hálás le-
hetsz nekünk, mert megtanítottunk 
civilizált nőként viselkedni, nem pedig 
egy vademberként. Most a demokrati-
kus Görögországban vagy, ami min-
denre megtanított, amit tudsz." A mod-
ern világ globalizációjával foglalkozik - 
amikor Amerika megtanít mindannyi-
unkat arra, hogy hogyan kell élni 
[mármint szerintük � a korrektor], és 
azt szeretnék, hogy mi végtelenül 
hálásak legyünk ezért. Közben az 
amerikaiak ledobnak néhány bombát 
itt-ott, létrehoznak pár fasiszta 
rezsimet, de még mindig hálásnak kell 
lennünk, mert ők "nagyszerűek" és 
"civilizáltak". Nem akarják tudni, hogy 
itt már volt színház, mikor az ő or-
száguk csak egy préri volt, ahol biva-
lyok legeltek. Mindez benne van a 
Medeában. 
N: Tizenegy év után újból horvát 
nyelven játsszol. Volt ezzel kapcsolat-
ban problémád? 
M: Az anyanyelv ismerete olyan, mint a 
kerékpározás vagy az úszás. Hosszú 
ideig éltem itt, és megtanultam 
játszani. Amellett horvátul beszélek a 
férjemmel otthon. 

Aleksandar Cvjetkovicnak, aki Jászont 
játssza, sokkal nehezebb a dolga. 
Olaszországban él, és a felesége olasz. 
Részemről a horvát nyelvtudásom egy 
pillanat alatt "visszatért", és én 
élvezem, hogy ilyen könnyű az anyan-
yelvemen játszani. 
N: Az USA-ba érkezésed után gyakorla-
tilag mindent előről kezdtél. Felidéznéd 
nekünk az életednek azt a részét? 
M:  Ezúttal inkább nem megyek bele a 
részletekbe. Fárasztó ugyanazt a törté-
netet újból és újból elmesélni. Mivel 
rock'n'roll-on nőttem fel, meg beatnik 
irodalmon, meglepődtem, amikor rájöt-
tem, hogy minden, amit szeretek 
Amerikában, valójában a társadalom 
peremén van. Amerika nagyon an-
yagias és puritán társadalom, és ter-
mészetesen különösen hipokrita. Min-
den arra megy ki, hogy "sikeres" vagy 
"sikertelen"-e, és én ebbe belefáradtam. 
Nehéz elvetni olyasmiket, amikkel a 
szüleim foglalkoztak, amikben ők hit-
tek, és amiért ők küzdöttek, amikor 
fiatalok voltunk. A zene és a filmek 
alapján teljesen más képet festettem le 
magamnak Amerikáról. Ebben a tekin-
tetben sokkal tanultabbak és okosab-
bak voltunk. 
Egyszer néhány amerikai ismerősöm-
mel beszélgettem, és megemlítettem 
Frank Zappa egy dalát, erre ők azt 
válaszolták, hogy hallottak róla, de so-
sem hallották a zenéjét. Amerika ma 
teljesen el van szigetelve. Nem érdekli 
őket semmi a határaikon kívül. Itt 
térünk vissza a Médeához. Mindentől 
félnek, ami kicsit is felforgató vagy csak 
egy kicsit is más. Az egész "alterna-
tivot" beszippantotta a mainstream 
kultúra és az úgynevezett �establish-
ment�. Amerikában gyakorlatilag nincs 
alternatíva. Mindent "megevett" a pénz. 
Ebben az értelemben a globalizáció foly-
amata befejeződött. A globalizáció 
amerikai propagandafogalomként jött 
létre, mert nem lenne illendő azt mon-
dani, hogy el akarják "nyelni" az egész 
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felfedezte, hogy genetikailag összeille-
nek (így a Pszi Hadtest engedélyezhet 
közöttük egy gyermekkel járó egyesü-
lést), a nő kevésbé lelkesedik. Végül 
elmondja Besternek, hogy meg akar 
szabadulni a Hadtesttől, és arra biztatja 
Al-t, hogy tartson vele. Elkapják, és ta-
nítani viszik, miután Bester tájékoztat-
ja a Hadtestet. 
2222. Bester a Marsig követi  az ellenál-
lás vezetőjének, Stephen Walkersnek a 
nyomát. Felfedezi, hogy a helyi Pszi 
Hadtest ügynökök "engedékenyebbek" 
voltak a Marsra érkező blipekkel szem-
ben, főként a Szigma Ügyosztály be-
avatkozásának köszönhetően, mely egy 
szigorúan titkos szervezet a Hadtesten 
belül, amelynek állítólag saját bázisa 
van a Marson. Találkozik az osztály 
fejével � Natasha Alexanderrel, aki se-
gít neki kinyomozni a földalatti főhadi-
szállást, és megtalálják Walterst. 
Walters megsérül a támadásban � és 
amikor Besterrel találkozik, rájön, hogy 
ő nem más, mint Dexter fia, akit oly 
régóta próbált megtalálni. Bester azt 
állítja, hazudik � és megöli. 
Bester szondázást hajt végre Walters 
egyik társán, Selto-n, annak halálos 
ágyán, hogy megtudja az ellenállás fő 
sejtjeinek helyét. Az elméje még össze 
van kapcsolódva Selto-éval, amikor az 
meghal, ezzel Bester első alkalommal 
tekint a halálon túlra. 
2223. Önként jelentkezvén halálos 
ágyon történő szondázásokra, Bester 
vonzódik az élményhez, hogy még töb-
bet tudjon meg. Félvén, hogy a Hadtest 
rendszabályozásokat eszközöl vagy 
megbünteti, meglepődik, amikor egy 
genetikailag illeszkedő párt adnak neki: 
Alisha Rosst. Nem szeret bele, de ké-
nyelmes, új életet kezd. 
A hetedik haldokló szondázását hajtja 
végre egy marsi renegáton, aki súlyos 
agysérüléseket szenvedett el. Ez alka-
lommal rettenetes, pókszerű lényeket 
lát képzeletben� Önként jelentkezik, 
hogy végrehajtsa az utolsó (nem hivata-

los) haláloságyi szondázását egy normá-
lison � hogy végleg eldöntse, hogy van-e 
valami a halál után. Megtudja, hogy 
csak az van ott, amit a szívében visz 
át � és számára ez semmi. 
Bester megtudja a feleségétől, hogy ter-
hes (annak ellenére, hogy megcsalta, 
Al-t nem érdekli, hogy a saját gyereke-
e). Ugyanakkor azt is megtudja, hogy a 
Hadtest beleegyezett a Marsra való át-
helyezésébe. 
2250. Bester jól képzett ügynökök cso-
portját hozza létre, a Fekete Omega 
Osztagot. Megtudja egy normálistól, 
hogy a Szigma Ügyosztály egy titkos 
műveletben vesz részt a Marson � töb-
bek közt egy pókszerű idegen lény kifej-
lesztésében, amellyel évekkel ezelőtt 
találkozott. Az egyik korábbi osztálytár-
sa, Brett, kapcsolatba lép vele, és figyel-
mezteti, hogy Johnston igazgatónak 
nem tetszik Bester személyisége, a 
telepaták és a Hadtest viselkedése pe-
dig úgy általában Johnstonnak és más 
normálisoknak. Hogy megvédje Al-t 
attól, hogy belekeveredjen Brett mun-
kájába, eljátssza a saját halálát. 
2253. Bester egy szökevényt követ a 
Szigma Ügyosztályból, és újból felfedezi 
bizonyítékát a telepatákon való kísérlete-
zéseknek � idegen technológiával is. Meg-
mutatnak neki egy ásatást, ahol egy ha-
talmas idegen hajót ásnak ki. Visszaem-
lékszik Vacit figyelmeztetésére az árnyak-
ról, és megegyezik a projekt igazgatójával, 
hogy velük dolgozhasson. 
A Béta Kolónián Bestert küldik egy 
telepata-sorozatgyilkosság (két pszi�
zsaru is áldozatul esett) kinyomozására. 
Lyta Alexanderral (Natasha unokája) 
együttműködve megtudja, hogy a koló-
nia nem bízik a telepatákban, és meg-
határozza a gyilkosságok rituális jelle-
gét, mely az Adamiták � telepata-
gyűlölők � szektájához vezeti. Lyta ag-
gódik Bester módszerei miatt, melyek 
többek közt halálos szondázások és vég-
leges rémálomképek beültetése a gyil-
kos elméjébe. 
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Pszi trilógia 2. kötet  
Írta: J. Gregory Keyes 
ISBN:  
0-345-42716-5 Del Rey 
Books (1999. február) 
0-752-22112-4 Boxtree 
(1998. november)  
 
Ez a regény a 2195-ös év-
t ő l  2 2 5 8 - i g  í v e l 
(közvetlenül a "Mind War" 
epizód előtt). 
Megjegyzés: egyes itt meg-
adott dátumok csak szö-
veg alapján történt becslé-
sek. 
2195. Al Bester hat évesen 
elhatározza, hogy ő lesz a 
legjobb. Elviszik Kevin 
Vacithez, a Pszi Hadtest igazgatójához, 
ahol bevallja, hogy pszi-zsaru akar len-
ni. Vacit a legjobbakat kívánja, majd 
figyelmezteti, hogy bár a Pszi Hadtest 
megváltozhat a közelgő visszavonulása 
után, még mindig fontos szerepe marad, 
és azt is említi, hogy óvakodjon az ár-
nyaktól. 
2201. Mielőtt a Kis Akadémiára menne, 
az álarcos "Grin"-ekről ("Vigyorok"), 
akik a gyerekeket figyelték a kiképzés 
alatt, kiderül, hogy a tanáraik; ezzel 
biztosítva a gyerekeket, hogy megmarad 
az elkötelezettségük és a nagyra-
értékelésük a Pszi Hadtest iránt. Bester 
úgy érzi, hogy egyénekben egyáltalán 
nem lehet bízni: a bizalmat csak a Had-
test érdemli meg. 
2203. Bester megtudja, hogy a renegát 
pszi-zsaru, Stephen Walters még él, és 
reméli, hogy egy nap ő maga kaphatja 
el. Úgy dönt, hogy a legjobb módja a 
renegátok elfogásának az indítékaik 
megértése, ez pedig olyan nézet, amit a 
Pszi Hadtestben rosszallanak. A régi 

osztálytársaival tett hegy-
mászó túrán Bestert kigú-
nyolják, majd összeverik 
�normálisak�, melyből arra 
következtet, hogy bár 
telepatákra van szükség, 
hogy a normálisakat meg-
védjék és szolgálják, de 
egymásra ugyanúgy vi-
gyázniuk kell. 
A túráról visszatérve 
Bester felismer egy nőt, 
Lara Brazgot, akit azzal 
gyanúsítanak, hogy részt 
vett a UIN épülete ellen 
elkövetett bombatámadás-
ban. Párizsban követi őt 
egy vonaton, de elkapja és 
majdnem megöli egy másik 

renegát, Portis Nielsson, de Dr. 
Sandoval Bey, egy pszi�zsaru megmen-
ti. Bester megtorlással néz szembe a 
Pszi Hadtest új, �normális� igazgatójá-
tól, de Dr. Bey közbeavatkozik, és a 
gondjaiba veszi Al-t, s arra bíztatja, 
hogy nyíljon meg a művészetek, az iro-
dalom és más emberek felé, hogy elérje 
abbéli célját, hogy "a legjobb legyen." 
2204. Bey bizalmasan közli Besterrel, 
hogy Johnston igazgató nem bízik a 
tevékenykedéseikben � és azért sem, 
mert Vacit igazgató annyira érdeklődött 
Bester iránt. Úgy dönt, hogy a legjobb 
megoldás, ha megszünteti a kapcsolatát 
Besterrel, így tántoríthatatlanul foly-
tathatja a karrierjét. Azonban miután 
Johnston igazgató kikérdezi Bestert 
Bey tevékenységéről, Beyt felakasztva 
találják a lakosztályában � állítólag 
öngyilkosság, de Al mást gyanít. 
2205. A Kis Akadémián egy terepgya-
korlaton Bester beleszeret Elizabeth 
Montoya-ba. Egy évig tart a kapcsola-
tuk, de amikor Bester elárulja, hogy 

Könyvismertető 
Deadly Relations: Bester Ascendant 
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világot.Hogy sikeresek-e ebben az am-
bíciójukban, vagy megsemmisülnek, 
mint eddig mindegyik nagy civilizáció, 
az a jövő kérdése. 
N: Először New Yorkban laktál, ma 
pedig Los Angelesben. Melyik várost 
részesíted előnyben? 
M: Az a két város mintha két különböző 
bolygó lenne. New Yorkkal ellentétben, 
mely egy igazi európai város, Los Ange-
les egy hatalmas kulturális sokk a 
számomra. Azt hiszem, nagyobb kul-
turális sokk New Yorkból Los Angelesbe 
költözni, mint Európából New Yorkba. 
De Los Angelesnek megvannak a maga 
előnyei. A csodás klímán és a gyönyörű 
természeten túl is. Nem meglepő, 
hogy a keletről nyugatra költöző 
európai bevándorlók meg voltak győ-
ződve arról, hogy eljutottak El Dora-
doba, "az ígéret földjére". Sok tekin-
tetben Kalifornia a földi paradicsom. 
Azonban az emberek közti kapcsola-
tok gondot okoznak. E tekintetben 
Los Angeles igazi "vadnyugat". Az 
egyetlen különbség az, hogy manap-
ság kocsik vannak lovak helyett. A 
kultúrájuk ennek megfelelőed ke-
gyetlen és durva, "a nyertes visz 
mindent." Az ambíciójukk és az 
egyéniségük valamiféleképpen 
megnyerő, de megvan a sötét oldaluk 
is, ami rettenetes. Itt a féktelen kap-
zsiság, az arrogancia, az otrombaság 
és a gátlástalanság a győztes. Ez az 
ironikus az USA-ba költözésemben. 
Azért mentem el innen, mert úgy 
éreztem, hogy meg kell őriznem az 
erkölcsi kikezd-hetetlenségemet - 
aztán megérkeztem Hollywoodba, 
ahol azt sem tudják, mi az az 
erkölcs. Ott az emberek bármire 
készek azért, hogy megkapjanak egy 
szerepet, pénzt, vagy bármi mást. A 
csomagolás ugyan nem politikai, de 
végül minden ugyanonnan indul ki. 
N: New Yorkban az "Actors' Studio" 
tagja lettél. Segítettek a színészet-
órák annak ellenére, hogy már 

tapasztalt voltál? 
M: Az "Actors' Studio" valójában egy 
színész workshop. Nem szokatlan, ha Al 
Pacino vagy Paul Newman időről időre 
beugrik, hogy elpróbáljon egy szerepet. 
Ez igazából sokkal jobban hangzik, 
mint amilyen valójában. Rengeteg 
szereplő-válogatás van, és az emberek 
túl sok időt töltenek stúdiók előtti pado-
kon kávézva és a munkanélküliség 
miatt siránkozva. 
N: Sok komoly színpadi és filmes szerep 
ellenére az USA-ban a Babylon 5 
tévésorozatban váltál híressé. Ráé-
bresztett ez a televízió hatalmára? 
Milyen élmény volt ez számodra? 
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M: Már hamarabb ráébredtem, az 
egykori Jugoszláviában, amikor a "Velo 
Misto" tévésorozatot vetítették. Utál-
tam, amikor a kölykök és az emberek 
azt kiabálták utánam, hogy "Kate, 
Kate." Kicsit tolakodónak tartottam, 
mert akkor sok fontos színházi darab-
ban játszottam. Tudom, hogy meg kel-
lett volna békülnöm vele, de sosem tud-
tam. Mindig van egy bizonyos 
elégedetlenség azzal szemben, amit az 
ember lát, amit elfogad, ahogyan keze-
lik, amennyire megértik. 
A Babylon 5 pedig pénzügyi biztonságot 
adott. Nagyon jól meg is volt írva, el-
lentétben a legtöbb amerikai TV-
műsorral. Kimerítő volt az epizódok 
felvételi sebessége. Ez amolyan edzés, 
és nem vagyok benne biztos, hogy 
hasznos egy színésznek. Arra edződik a 
színész, hogy gyorsan reagáljon a 
szerepre, és hogy valamelyest felszínes 
legyen. Gyakran órákkal a felvétel előtt 
kaptuk meg a szövegünket, ami a kez-
dés előtt harminc perccel is változha-
tott. A legtöbb gondom a sminkkel volt. 
Hajnali 3-kor kellett kelnem, 4-kor 
jelentem meg a forgatáson, 7-re pedig 
készen álltam. A sorozat még mindig 
nagyon népszerű, és egy halom levelet 
kapok naponta. Ez jó és hasznos élmény 
volt, mert megtanultam gyorsan és hiba 
nélkül �működni�. A sors másik 
iróniája, hogy a sci-fi határozottan nem 
tartozik a kedvenc műfajaim közé. En-
nek ellenére a sorozatban komoly 
drámai elemek voltak, és itt-ott volt pár 
"Shakespeare-i" párbeszédünk is. A so-
rozatnak az volt a célja, hogy a sci-fi-n 
keresztül a világunk politikai és társa-
dalmi valóságáról beszéljen; az én 
karakteremet illetően pedig sok pár-
huzam volt a "mi" háborúnkkal - a 
nyugati beavatkozás Boszniánál, stb. 
N: A munkád a Medeában máris 
negatív reakciókat váltott ki néhány 
"kollégádtól" a médiában. Ezek szerint 
semmi jelentős nem változott a 
Horvátországból való távozásod óta? 

M: Nem tudom. Innen nem tudom 
megítélni. A Federal Tribune az 
egyetlen kapcsolatom Horvátországgal. 
Rendszeresen olvasom az USA-ban. 
Minden alkalommal, amikor elolvasok 
egy számot, elszomorodom. Nyilván 
nem változnak olyan gyorsan a dolgok. 
Azonban a puszta tény, hogy Rade meg 
én itt vagyunk, hogy ez a társulat lé-
tezik, azt jelzi, hogy valamelyest javult 
a légkör - vagy elfajult, az ember politi-
kai nézetétől függően. 
Ami a kollégáim, a színészek ki-
jelentéseit illeti, nem tudom, hogy vajon 
a valódi politikai nézeteiket tükrözik-e, 
vagy valamiféle pusztítási vágyat egy 
személy iránt. Érdekes, hogy mindegy-
ikük teljesen biztos abban, amit rólam, 
az indítékaimról, a tetteimről és a né-
zeteimről tud. Mindez a tudás a média 
által kreált portrén alapszik. Így olyas-
mit kritizálnak, amiről nem tudnak. 
Természetesen elszomorít, de nyilván 
nem tudok semmit sem tenni ellene. 
N: Mindennek ellenére tervezed a 
visszatérésed Horvátországba? 
M: Semmi sincs eldöntve. Most az USA-
ban élek, de nem tudom megjósolni a 
jövőt. Egyelőre nem tervezem a 
visszatérést. A visszatérés éppen olyan 
nehéz lenne, mint a távozásom volt. 
Vajon elég erős-e egy ember, hogy új 
kezdetek és új végek kövessék egymást 
az életében? Hadd térjek vissza az 
Amerika és az úgynevezett "egész életre 
szóló megújulás" iránti csodálatomhoz. 
Tetszik az ötlet, de látom azt, hogy egy 
ember hányszor élhet át egy ilyen élmé-
nyt, vagy saját maga ellen elkövetett 
"bűnt." Amit itt, Brijuniiban csinálunk, 
az csodálatos, és mindig örömmel dolgo-
zom Lenkaval és Radeval. 
 

Fordította: algi 
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nép, mint a centauri miért taszította 
volna rabságba a bolygóját és okozott 
volna lakóinak oly szörnyű szenvedést, 
G'Kar egyszerűen azt válaszolja: "Mert 
megtehetik." Adj az embereknek elég 
hatalmat, és képesek lesznek bármire.  
Az állomáson lévő másik lenyűgöző, ősi 
faj a minbari, Amerika vietnámi tapasz-
talataira emlékeztet az utóbbi 40 évből. 
Tíz évvel a sorozat kezdete előtt a Föld, 
történelmének legborzasztóbb háborúját 
vívta a minbarik ellen, negyedmilliár-
dos emberveszteséggel. A minbarik bé-
keszerető, tudományosan és kulturáli-
san fejlett és általában véve nagyszerű 
lények. De abszolút mértékben kien-
gesztelhetetlenek és könyörtelenek is, 
ha rossz módon keresztezed az útjukat. 
Eme szörnyű konfliktus sebhelyei még 
nem gyógyultak be sem a Földön, sem a 
Minbaron, de e két világ népének most 
meg kell tanulnia bízni a másikban és 
együttműködni, mert egy rettenetes új 
ellenfél, a felfoghatatlanul ördögi ár-
nyak, mindkettőjüket fenyegetik.  
Az élet a Babylon 5-ön gyakran erősza-
kos és mindig mocskos. Általában nem 
egy szívderítő látvány. De a sorozat 
mondandója mindig az, hogy a fajok 
közti kétirányú kommunikáció és ko-
operáció még mindig sokkal jobb, mint 
összeereszteni őket egy gyilkos háború-
ban. Ez egy másik nyilvánvaló hasonlat 
az ASEAN illetve hasonló globális és 
regionális fórumok számára.  
Mindezek felett, a "Babylon 5" befejezi a 
művet, melyet Galileo kezdett, megcá-
folva Arisztotelész azon állítását, hogy 
az égbolt tökéletes; mert mikor az ég 

felé fordította a teleszkópját, foltokat 
látott a Holdon. Az űrbe való kilépés 
nem törölte el az emberiség hibáit és a 
csillagközi fajok, melyeket felfedez, 
szintúgy nem tökéletesek. A tökéletes-
séget nem érte el senki, ám a fejlődés - 
és a remény - valószínűleg garantált, 
feltéve hogy reálisan közelítjük meg és 
nem akarunk túl sokat egyszerre. A 
műsor létfilozófiája képezi a szükséges 
ellenszert a tökéletes boldogság csodás 
képletének mániákus keresése ellen, 
amit Lev Tolsztoj gróf  "A zöld pálcá"-
nak nevezett. [1835-ben Tolsztoj legidő-
sebb bátyja elmeséli az ámulatba ejtett 
fiúnak, hogy egy zöld pálcára - melyet 
az erdő szélén elásott - felírta a tökéle-
tes boldogság titkát, melyet majd egy-
szer megoszt vele.  Az orosz író és fivé-
rei meghatározó gyermekkori élménye 
volt ennek keresése - a ford.] 
Mindeközben csodálatos sci-fi és mitoló-
giai elemekkel találkozunk, melyeket 
üdébben kezelnek, mint bárki azóta, 
hogy Rod Serling megcsinálta a 
"Twilight Zone"-t valamint Gene 
Roddenberry és nagy társa, Gene L. 
Coon a "Star Trek" első két epikus soro-
zatát. A speciális effektusok és űrcsaták 
lélegzetelállítóak. Ennél jobbat még 
nem csináltak tévéhálózatra vagy ká-
beltelevízióra.  
Az elektronikus univerzum végtelensé-
gig ismételt szemetei közben, állítsátok 
be a videót és nézzetek meg egy epizó-
dot. A legtöbben nem fogtok csalódni. 
 

                        Fordította: Bató Péter
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békére." Lakói maguk mögött hagyják a 
feltehetően "kemény" és "realisztikus", 
"Star Trek: Deep Space Nine"-beli ka-
raktereket, akik úgy festenek, mint a 
"Clifford the Big Red Dog" melléksze-
replői gárdája.  
Michael Garibaldinak, a biztonsági fő-
nöknek súlyos alkoholproblémája volt, 
de maradt neki sok másik. Az állomás 
hősies orvosa élénkítőszer-függővé vá-
lik. Hősies szereplők őrülnek, halnak 
meg, gyilkolják le egymást. Durvább ez, 
mint a Vészhelyzet. De adva van egy 
gazdag, bámulatosan komplex és 
ellnállhatatlan cselekmény is, melynek 
kiötlője a show szülőatyja és vezető gé-
niusza, J. Michael Straczynski , aki a 
legtöbb epizódot írta.  
Straczynski New Jersey-ből származik, 
és ez látszik. A "Babylon 5" nem más, 
mint "New Jersey az Űrben" - és nem is 
a Garden State rész. [New Jersey előke-
lő, partmenti része - a ford.] Piszkos, 
nehéziparosodott és kőkemény. Olyan 
Olvasztótégely, amelyik határozottan 
nem olvasztja meg a szíveket.  
A sorozat elveti "A Cosby Show" és az 
azt követő két évtized tömegtermelt tv-
sorozatainak, drámáinak könnyű, köny-
nyelmű szentimentalizmusát. Néha a 
szereplők Megtanulják A Leckét az órás 
epizód végére. Jóval gyakrabban nem 
tanulják meg.  
Az egyik epizódban a narnok és a 
centaurik - két űrutazó nép, akik faj-
gyűlölettel viseltetnek egymás iránt - 
nagykövete bent reked valahol, miután 
egy terrorista bomba felrobban. A leve-
gőjük fogytán és meg kell tanulniuk 
együttműködni, együttdolgozni a túlélés 
érdekében. Bármely "Star Trek" epizód-
ban, a történet íve előre meghatározott. 
Természetesen együtt fognak működni, 
némi meghitt vagy enyhébben drámai, 
de biztonságosan tompított élű szópár-
bajt követően.  
De nem a "Babylon 5"-ben. G'Kar narn 
nagykövet olymértékben gyűlöli a 
centauri Londo Mollari nagykövetet, 

mint népe újra-leigázásának kitervelő-
jét, hogy legnagyobb örömét leli abban, 
hogy Londot maga előtt fulladozni lát-
ja - még ha eközben ő maga is életét 
veszti. Legalább boldogan hal meg.  
Az epizód végén mindkettőjüket külső 
segítők mentik meg. Semmiféle kibékü-
lés nem történt. Semmiféle leckét nem 
tanultak meg. Londo azt morogja, oda-
adná az életét, csak végre elmehessen a 
"Babylon 5"-ről. G'Kar rögtön odaveti: 
"Én meg elvenném." A fáradt Londoé az 
utolsó szó: "Óh, pofa be!" Azzal elsötétül 
a kép. [A szinkronban ezt így hallhat-
tuk: "Utálom az életemet. - Én is. - PO-
FA BE!!!" - a ford.]  
Pár évvel ezelőtt, mikor az ASEAN, a 
Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége 
évi rendes találkozójáról tudósítottam, 
az a furcsa érzésem támadt, hogy - ame-
rikai szemszögből nézve - a Babylon 5 
űrállomáson egymással kapcsolatba 
kerülő, rivális, ellenségeskedő népek 
tökéletes iskolapéldái vagy metaforái 
voltak az ott folyó, szokásos diplomáciai 
huzavonáknak.  
A Babylon 5 minden idegen népét beár-
nyékolja a vorlonok, egy rejtélyes és 
titokzatoskodó ősi faj, nyomasztó ereje, 
akik a diplomáciai kapcsolataikat a mi-
nimálisra szorítják a Földdel. Vala-
hányszor egy emberi űrhajó a vorlon 
térségbe merészkedik, eltűnik, majd a 
vorlonok udvariasan közlik, hogy 
"balesetet" szenvedett. Ismerős...?  
Japán viszonya a hét ASEAN-
nemzethez, különösen a Fülöp-
szigetekhez és Dél-Koreához, emlékez-
tet az Alpha Centauri népének, a 
Babylon 5 előrehaladott, technikailag 
fejlett kereskedő és gyarmatosító nem-
zetének a narnokhoz való viszonyára, 
akiket egykor brutálisan leigáztak. Ta-
lán a leghátborzongatóbb gondolat, 
amit a modern populáris kultúrában 
valaha is megfogalmaztak az az, amit 
Straczynski jóvoltából G'Kar nagykövet 
öntött szavakba; mikor megkérdezik, 
hogy egy ilyen kulturált, kifinomult 
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Prof. Dr. Timothy Milliken  
A vorlonok 
(Megjelent a Xenoscience XII/3-as szá-
mában.) 
 
Ha a Vorlon Birodalmat � természete-
sen még önkéntes száműzetésük előtt �, 
mint társadalmat figyeljük meg (persze 
ezt akkoriban nem tehettük meg igazá-
ból), akkor egy individualista társadal-
mat látunk kívülről, melynek minden 
kollektíven fontos az egyéniség, min-
denkinek elsősorban a sajátja. Ez a Bi-
rodalom politikájában is tükröződik, 
melyet a legtöbb vorlon egységesen vall 
egyszerű, a primitív fajok számára is 
elsőre megérthető axiómák képében.  
(�Mi nem avatkozunk bele mások ügyei-
be.�) Ezt azért is láthatták szükséges-
nek (bár ódzkodom a többes számtól, és 
hamarosan ki is fog derülni, hogy mi-
ért), mert a klasszikus értelemben poli-
tizáló fiatal fajok (narnok, centaurik, a 
legtöbb Liga tag, és főképpen az embe-
rek) kormányaiban olyan személyek 
ültek, akik nem filozofálással töltötték 
idejüket, hanem diplomáciával, mely-
ben csak látszólag összetett kifejezése-
ket alkalmaztak, de ezek valójában nem 
voltak mások, mint udvariassággal cico-
mázott egyenes állítások. A vorlonok 
nem kockáztathatták meg, hogy valaki 
félreértse az álláspontjukat, ezért nem 
tömöríthették egy-két szóba az egész, 
számukra teljesen egyszerűnek, sőt, 
talán primitívnek tűnő elveiket, mert az 
meghaladta volna a vezetők képessége-
it. Ez nem sértés, nem az intelligenciára 
vonatkozik, hanem egyszerűen arra a 
földhözragadtságra, melyet olykor ma-
gukat, a vorlonokat is csapdába ejtette, 
és amiért egy embernek � nevezetesen 
John Sheridan-nek � kellett fellépnie, 
hogy rádöbbentse őket az igazságra.  No 
de túlságosan elkalandoztam. Feltűnő, 

hogy a Vorlon Birodalom politikája filo-
zófiai magasságokba csap. Igaz, hogy 
több millió éves a kultúrájuk, bár fogal-
munk sincs az átlagéletkorról, és való-
jában ez számít. Lehet, hogy a politikai 
struktúra kifinomultabb lesz az idővel, 
de azt kétlem, hogy elmélyültebbé vál-
nának az egyedek pusztán a történelem 
hosszadalmassága miatt. Hacsaknem 
estek át súlyos evolúción az ősi fajok, 
mely esetben ugyanonnan indultak el, 
akárcsak mi, és ez aggasztó. Nem csak 
elvesztik a misztériumuk nagy részét, 
hiszen akkor nem az univerzumból szü-
lettek csak úgy, hanem kifejlődtek, 
mint mi, hanem azt is jelzi, hogy esetleg 
a jelenlegi fiatal fajok legalább egyike is 
hasonló úton járhat, mint ők. Ez pedig 
felveti azt a kérdést, hogy a történelem 
valóban megismétli-e önmagát?  Az em-
lített filozófiai mélységhez inkább az 
szükségeltetik, hogy egyetlen vezetővel 
rendelkezzenek, hogy amolyan diktatú-
rában éljenek, nem világi, hanem szel-
lemi diktatúrában. Ennek azonban el-
lentmond az a tapasztalat, hogy minél 
fejlettebb egy egyed, annál kevésbé haj-
landó alávetni magát a korlátlan hata-
lomnak. Ne feledjük azonban, hogy az 
intelligencia, és az értelmi paraméterek 
túlzott növelésével az eredmény folyton 
a fonákjára fordul. Ez leginkább ahhoz 
hasonlítható, amikor a menekülő két út 
közül választhat. Az egyik nyilvánvaló, 
gyors és könnyű menekülést biztosít, a 
másik pedig egy hosszú kerülő, mely 
sokat lassít. Mikor az üldöző az útelága-
záshoz ér, akkor neki el kell döntenie, 
hogy merre ment a menekülő. Minél 
intelligensebbnek gondoljuk kettejüket, 
a pandúr felváltva a másik irányt fogja 
választani, mert folyton végigmegy a �
Tudom, hogy tudja, hogy tudom�� gon-
dolatmeneten, mely egyre hosszabb. De 
ha ezt a gondolatmenetet követjük, ak-

A két nagy ellenség I. 
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kor rá kell döbbennünk, hogy egy intel-
ligencia küszöb után teljesen más gon-
dolkodásmódot fog választani a pandúr, 
és teljesen más paraméterek alapján 
választja ki a szerinte helyes utat. 
Emellett azzal is tisztában vagyunk, 
hogy az igazán intelligens emberek is 
hajlamosak mániákra, sőt, ők nagyobb 
százalékban, mint az átlagos vagy, át-
lag alatti intelligenciájúak. Talán azért, 
mert nem akarják elvesztegetni elméjü-
ket, talán azért, mert genetikailag ez 
van az emberbe építve. (Sajnos úgy nem 
tudunk magunkról beszélni, hogy ne 
kerüljenek szóba a vorlonok, akik még 
azelőtt módosították az emberi géneket, 
mielőtt egyáltalán felmerült volna a 
gondolata a Human Genome Project-
nek.) Tehát a magas fejlettségük nem 
zárja ki azt, hogy diktatúrában éljenek, 
de a szellemi diktatúra mégiscsak sar-
kosnak tűnik. Emellett feltűnő, hogy 
mindegyikük Kosh-nak hívatja magát. 
Legalábbis akkor, mikor nyíltan a 
vorlon faj képviselőjeként jelenik meg. 
Régebben arra gondoltam, hogy mivel 
eléggé felsőbbrendűnek érzik magukat 
(hisz mikor fénylényekként jelentek 
meg a fiatalabb fajok előtt, ők maguk is 
elhitték, hogy istenek), és ezt a felsőbb-
rendűségi érzést próbálják meg elmélyí-
teni magukban azáltal, hogy valamiféle 
megtisztelő jelzőt várnak el az 
alacsonyabbrendűektől, hogy azzal illes-
sük őket. Ez engem leginkább arra em-
lékeztetett, mikor az amerikai polgár-
háborúig a feketék �Master�-nek nevez-
ték a gazdájukat. Persze az elméletemet 
(melyre hamarosan rátérek) még jobban 
alátámasztották azok a különös monda-
tok, melyeket a Kosh névvel kapcsolat-
ban mondtak. Például a �Mindannyian 
Kosh  vagyunk .�  k i je lentésérő l 
Ulkeshnek először azt hittem, hogy for-
dítási hiba miatt maradt ki a többes 
szám, de aztán rá kellett döbbennem, 
hogy nem: a fordítógépet maguk hozták 
létre, a vorlon nyelvet tökéletesen le 
tudták fordítani, hisz emberek, mint 

tudjuk, bőségesen rendelkezésükre áll-
tak (elég, ha csak Jackre gondolunk). 
Az igazság az, hogy egyetlen eszmét, 
Kosht szolgálják. Ha belegondolunk, 
hogy a vorlonok egyebként ugyanúgy 
viselkednek, mint a Vorlon Birodalom 
teljes egészében, és ha belegondolunk, 
hogy mindegyikük énje ugyanannak 
vallja magát, akkor már csak azt az 
egyszerű agysebészeti tényt kell hozzá-
kapcsolnunk, hogy ha egy elmét szétvá-
lasztunk (ez eddig minden ismert fajnál 
bevált, ahogyan a Clarke korszakban 
bebizonyosodott) � akár sebészetileg, 
akár telepatikusan �, akkor minden 
egyes szilánkja, maradványa, bár az 
eredeti elmének (akár viselkedésben, 
akár ismeretanyagban) csak egy részét 
képviseli, mégis mindegyiknek azonos 
az én-tudata. Ebből szinte egyenesen 
következik, hogy a Vorlon Birodalom 
tulajdonképpen egyetlen elmének, 
Koshnak az anyagi manifesztációja. 
Minden egyes vorlon pedig az elméjé-
nek egy aspektusa. Ne feledjük, hogy 
vorlonról csak a Birodalmon kívül be-
szélhetünk! A birodalmon belül egyet-
len elmét alkotnak, még hogyha külön 
egyedekként is. A szociális viselkedésük 
a birodalmon belül, az egymással való 
interakcióik egy emberi elme aspektu-
sainak egymással való súrlódásaihoz 
hasonlatosak, így egy egyed elvesztése 
drámai, de semmiképpen sem tragikus. 
(Legfeljebb a fiatal fajok egyedei számá-
ra az, ha rájuk is kihatással van egy 
effajta haláleset.) Ulkesh és Naranek 
különbségei abból fakadtak, hogy ők 
Kosh két különböző viselkedésformáját 
reprezentálták. Egyikük sem volt go-
nosz, csak Ulkesh (emberi mérce sze-
rint) Kosh lelkének sötétebb oldaláról 
jött. Persze ezek primitív fogalmak már 
az emberek elméjéről beszélve is, nem-
hogy Koshról beszélve. Természetesen 
ebből az következik, hogy vorlon és 
vorlon között igazi harc nem dúlhat, 
ami viszont megtörtént, és ez Kosh egy 
súlyos elmezavarára mutatna, hogyha 
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a Man On The Moon forgatásán.� 
Észrevette, hogy a dalszövegírás sokban 
segített az alakításaiban, és viszont. �
Amikor ilyen kreatív munkafolyamat-
ban vagy, nagyon jó módja a kreativitás 
szintentartásának a dalszövegírás,� fi-
gyelte meg. �Nem akarsz egyszerűen 
csak ott ülni, és arra gondolni, mit kell 
tenned legközelebb � még a végén túl-
próbálgatod magad. Szóval írogatok 
dalszövegeket, majd odamegyek a forga-
tási helyszínre, és elgondolkodom, hogy 
hiányzik-e valami? Néha, ha elmész 
kicsit, és később visszajössz, más szem-
mel látod az egész jelenetet.� 
A zene nagyon fontos Conaway számá-
ra, mert a hite nagy hatással volt az 
életére - segített a drogproblémáján, és 
segített megtalálni egyfajta belső sza-

badságot. �Katolikusnak neveltek � mi-
nistránsfiú voltam 15 éves koromig, egy 
ideig pap is szerettem volna lenni, de az 
nem tartott sokáig,� magyarázta. �
Észrevettem, hogy a járásom kissé gör-
nyedt volt tinédzserként, és álszentes-
kedőnek éreztem magam. Azt gondol-
tam, minek gyónni minden héten, és 
mindig ugyanazt meggyónni? Szóval 
otthagytam az egyházat, és sokáig távol 
is tartottam magam tőle. Sosem hagyott 
el a hitem, és ha imádkoznék, azt mon-
danám, �Tudom, hogy mindent rosszul 
csinálok, de még mindig hiszek Benned, 
és nem tudom, mit tegyek ez ügyben.� 
Azt hittem, mindenért a pokolra kerü-
lök.� 
 

Fordította: algi 

A Babylon 5 még magasan szárnyal 

Írta: Martin Stief    
UPI (United Press International - 
http://www.upi.com) fő hírelemző 
 
WASHINGTON, április 30. (UPI) -- A 
"Babylon 5" minden idők legnagysze-
rűbb televíziós sci-fi sorozata? Nyilván 
nem egészen, az 1960-as évekbeli, 
"klasszikus Star Trek" és Rod Serling 
csodálatos, varázsos "Twilight Zone"-ja 
mellett. Talán az elmúlt 30 év legjobb 
sci-fi tv-sorozata? Ezen már érdemes 
komolyan elgondolkodni.  
A sorozatnak sosem voltak olyan nagy 
napjai, mint a "Xena"-nak vagy a 
"Buffy"-nak, nem is beszélve a "Star 
Trek: The Next Generation"-ról és véget 
nem érő folytatásairól az elmúlt két 
évtizedben.  Ámde sikerült befejeznie 
az eltervezett öt évadot és egészsége-
sebb utóéletet él a kábelhálózatokon, 
mint valaha. Most is - ha reggel beidőzí-
ted a videódat munkába menet előtt - a 
Sci-Fi Channel serényen ismételgeti 

sorban mind az öt évadot, Keleti Idő 
szerint 9 órakor. Mikor este hazaérsz, 
pont ez a megfelelő kikapcsolódás.  
Teológiai hasonlattal élve, ahogy a 
"Star Trek" és folytatásai voltak a tudo-
mányos-fantasztikum mérvadói /
fémjelzői, úgy volt a "Babylon 5" a mű-
faj Dietrich Bonhoeffere. [náci-ellenes 
német teológus 1906-1945 - a ford.] 
Akárcsak Bonhoeffer, a sorozat elfogad-
ta a lehetőségét - valójában a szüksé-
gességét - az üdvözülésnek és bűnbocsá-
natnak, de nem értékelte le e fogalma-
kat azzal, hogy túl könnyen elérhetővé 
tette őket. A jó fiúk - és lányok - nyer-
hetnek a "Babylon 5"-ben, de gyakran - 
túl gyakran - veszítenek. S mikor nyer-
nek is, azért ijesztő árat kell fizetniük.  
A címadó "Babylon 5" - 250 évvel előt-
tünk a jövőben - "az utolsó Babylon állo-
más... kétmillió-ötszázezer tonnás fém-
szerkezet... egyedül az éjszakában." 
Negyedmillió embernek és idegennek 
ad otthont, és "az egyetlen esélyünk a 
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végén belekerül a karakterbe.� 
Conaway nem titkolja, mennyire sajnál-
ja a Crusade-el kapcsolatos visszautasí-
tást. �Tudod, elég régóta vagyok a szak-
mában, hogy tudjam, bármi megtörtén-
het, de szerettem csinálni ezt a soroza-
tot � nagyot csalódtam, hazudnék, ha 
azt mondanám, nem. Elképzeltem ma-
gam az új sorozatban, mivel lehetőséget 
kaptam rá. Ha már az elején azt mond-
ják, új arcokat akarnak, és kész, akkor 
sokkal könnyebb lett volna.� Reméli, 
hogy a Babylon 5 filmek, amikről 
Straczynski beszélt, igazán jól össze 
fognak jönni: �Imádnám újra eljátszani 
Zack-et. Remélem, sikerülni fog. Tart-
suk életben a jó öreg Zack-et!� 
Közben a New York-i származású szí-
nész sok találkozóra is jár, amelyeket 
kifejezetten élvez. �Imádom a nagy ta-
lálkozókat � nagyon sokat szórakozunk, 
a rajongók nagyszerűek, rengeteget tud-
nak a munkánkról. Jó mulatság velük 
beszélgetni. Nemrég beszéltem egy srác-
cal, aki mindent tudott rólam � tök is-
meretlen munkáimról beszélt, mintha 
megkapta volna a Ki Kicsodát, és min-
dent megtanult volna rólam! Olyan dol-
gokról kérdezett, amikről azt hittem, 
senki sem tudja, hogy csináltam!� 
Megemlítettem Conaway-nek, hogy több 
mint 50 bejegyzés található a neve alatt 
az Internet Movie DataBase listáján, és 
az nem tartalmazza a színházi szerepe-
it. �Valószínűleg az sem teljesen teljes 
lista,� mondta. �A munkám elég változa-
tos. Igazán élvezem, amit csinálok.� 
A New York-i színésznek nemrég lehe-
tősége volt pár rövid jelenetet leforgatni 
egy régi projektből, amikor a Man On 
The Moon-ban játszottak a Taxi sztárja,  
Andy Kaufman emlékére, aki nagyon 
fiatalon halt meg tüdőrákban. A filmben 
Jim Carrey játsza Kaufman-t, de a Taxi 
többi szereplője � Danny DeVito, Marilu 
Henner, Christopher Lloyd és Judd 
Hirsch � mind eredeti gárdatagok, újra 
megszemélyesítették régi karakterei-
ket. �Egyszerre játszottam Bobby 

Wheeler-t és saját magamat � elég szür-
reális volt,� mondta Conaway, aki sze-
rint fenntartásai voltak a filmben való 
szerepléssel kapcsolatban, mivel a Taxi 
elég nehéz szakasza volt az életének. 
Sok kedvenc szerepe közül felemlegette 
Kenickie-t a Grease című filmből. �
Nagyon jól szórakoztam abban a szerep-
ben; «Kenickie vagyok mindenkinek, én 
csak a nagy Kenickie vagyok»� viccelő-
dött. �Azt hiszem, az újraélesztése 
nagyszerű ötlet. Rengeteg srácot isme-
rek mindenféle korosztályból, akik 
Grease- és Kenickie rajongók. A Grease 
sosem hal meg.� Conaway több mint két 
évig játszotta a főszereplőt, Danny 
Zuko-t a hetvenes évek elején a színpa-
don, aztán tavaly visszatért, hogy ő 
játsza Vince Fontaine-t a Broadway-féle 
új darabban, melyben a Xena sztár, 
Lucy Lawless alakítja Rizzo-t. �
Szívesen megnéztem volna őt a szerep-
ben, jó mulatság lett volna, de abban a 
percben elhagytam a várost, amint a 
szerepem véget ért� jegyezte meg a szí-
nész. 
A fiatal Conaway egy bábjáték készíté-
se közben fedezte fel magának a színját-
szást. �Figyeltem a közönséget, hogyan 
reagálnak a bábokra, és azt mondtam, 
azt hiszem, ezt szeretném csinálni, sze-
repelni akarok. Bárcsak egy műtőben 
lettem volna, akkor azt mondtam volna, 
orvos akarok lenni!� Persze végül orvos 
is lett ő, és űrhajós is, legalábbis szere-
peiben, amit ő úgy ír le �Megvalósult 
egy álom�. 
Conaway most egy kicsit szeretne más-
sal is foglalkozni, mint színészettel: 
nemrég írt 35 karácsonyi dalt, és sze-
retne kiadni egy karácsonyi CD-t. �Erre 
koncentráltam leginkább az utóbbi hó-
napokban,� mondja a dalszövegekről, 
melyeket január óta írt, többnyire a 
lakókocsijában dolgozva. �Miközben a 
következő jelenetemre várok, általában 
eszembe jut egy dal, és leírom a szöve-
gét. Valószínűleg vagy 20-at írtam a 
Babylon 5-re várva, és legalább hármat 
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nem volna egy sokkal egyszerűbb felol-
dása ennek az ellentmondásnak. Mint 
ahogy bizonyos minbarik tanúsíthatták, 
két vorlon, mikor együtt van, akkor va-
lóban úgy viselkednek, minthogyha 
egyetlen személy két különböző arcai 
lennének. Sosem gondolják meg magu-
kat, ehelyett egyikük helyesbíti, ponto-
sítja a másikukat, akár annak az árán 
is, hogy a szavába vág. Amolyan tekin-
télyi rendszer alakul ki közöttük, mely 
reprezentálja az elv fontosságát, melyet 
képviselnek. Azonban John Sheridan 
második halálakor előlépett belőle 
Naranek és megküzdött Ulkesh-sel � 
mundán kifejezéssel élve. Mondhatjuk 
úgy is, hogy kioltották egymást, hogy 
magával vitte a pusztulásba. Ekkor 
nem az ellenérvekre kell gondolni, hi-
szen egy vitánál minden érvnek megvan 
a maga helye, nem oltják ki egymást, 
hisz ők nem is gondolatokat személyesí-
tettek meg, hanem elveket. Inkább arról 
van szó, hogy ennek az az eredménye, 
hogy Koshnak egyikükre sem hallgat 
többet, teljesen új utat jár. Ne feledjük, 

hogy Sheridan volt az, aki ezt az ese-
ményt kiváltotta, vorlon nem támadt 
volna vorlonra, hogy ha az egyikben 
nincs benne egy ember harciassága, 
méghozzá nem is akármelyiké. Ulkesht 
ugyanannyira győzte le vorlon, mint 
ember (nem is beszélve a bázison szol-
gálatot teljesítő biztonságiakról és Kosh 
emberi segédjéről, Lyta Alexanderről, 
akinek szerepe a ebben a �rajtaütésben� 
kissé homályos számomra). Fontos itt 
megemlíteni Sheridan eltűnését. Míg 
azt többször a nyilvánosság előtt kije-
lentette az elnök úr, hogy maradt benne 
valami Kosh Naranekből, nem szabad 
elfelejteni, hogy ő is adott magából vala-
mit Naraneknek, hogy az harcoljon. 
Ezután szükségszerű az, hogy Lorienből 
vagy Koshból (a jelenlegi ismereteim 
szerint még nem tudom eldönteni, nagy 
titkolózással kezelte ezeket az informá-
ciókat az elnök úr) maradnia kellett 
valaminek Sheridanben, hogy túlélhes-
sen. Ez azonban felveti azt a kérdést, 
hogy mikor az Elsők elhagyták az uni-
verzumunkat, ő hogy-hogy itt maradt és 
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hogy-hogy életben maradt? Egyszerű a 
válasz: ember és itt a helye. Az Elsők 
mindig is szerették az ilyesféle drámai 
állításokat, melyekkel csak ködösítet-
tek, hogy eltakarják saját érdekeiket. 
Ám mindig valamiféle különös szimmet-
riával rendelkezett a cselekvésük, mely 
most is megtalálható: Sheridannek ma-
radnia kellett, mert az embernek itt 
volt a helye, hogy befejezze a dolgát, de 
az Elsőnek távoznia kellett. Úgy látszik, 
hogy Sheridannek legalább a testét ma-
gával vitte, azt pedig nem az én jussom 
eldönteni, hogy az ő elméje mennyire 
független a testtől. Talán még nem érte 
el a vorlonok szintjét, talán csak hit 
kérdése, hogy számunkra létezik-e a 
lélek. Ez már teológiai vita lenne, abba 
pedig nem bonyolódok bele. Már csak 
két rejtély maradt, melyre szerény tár-
sadalomfilozófusi képességeimmel meg-
próbálhatok válaszolni. Ebből az egyik a 
csodálatos megjelenése Koshnak a 
Babylon 5-ön, mikor a korábban emlí-
tett Sheridan kapitányt megmentette. 
Mint tudjuk, a vorlonok már rég elvesz-
tették anyagi megjelenési formájukat. 
Hogy miként voltak erre képesek, az a 
biológusok, fizikusok és noétikusok fel-
adata feltárni, nem az enyém. Azonban 
a pszichológiai végzettségemmel annyit 
tudok mondani, hogy mivel maguk a 
vorlonok nem csak egy-egy ideát képvi-
selnek, hanem maguk valóban Kosh 
egy-egy ideái, míg valóságos megjelené-
sük nincs, ezért a szemlélő azt láthatja, 
aminek ez az idea számára megfelel, 
amit a saját, Koshéhoz képest primitív 
elméjéből tud hozzárendelni egy ilyen 
lényhez. Mindenki azt látta, ami ennek 
az elvnek a saját megfelelője az elméjé-
ben. Tulajdonképpen csodálkozom, hogy 
egy ilyen összetett lény egy ideáját min-
denki magáénak tudhatta, és hogy min-
denki be tudott helyettesíteni valamit 
Kosh Naranek helyébe. A másik téma 
inkább érdekesség, mint rejtély, ez pe-
dig a vorlon hajók. Mint ahogy arra a 
mérnökök rájöttek az egyetlen szá-

munkra hátramaradt példányból, ezek 
mind élőlények. Mégpedig a világűrben 
honos élőlények, emellett nem csak 
hogy képesek az érzelemre, de még ér-
telmesek is. Valószínűleg egy vagy több 
farmon tenyészthették őket a vorlonok 
valahol a Birodalom mélyén általunk 
még ismeretlen hely(ek)en. Valószínű-
leg a vorlon egyed és a �hátasa� kölcsö-
nösen találnak egymásra, mint ahogy 
egy állatbarát lovas választja ki a nyáj-
ból a lovát. Persze ők sokkal humánu-
sabban viselkednek az állataikkal (ha 
lehet rájuk a �humánus�, a hajóikra 
pedig az �állat� jelzőt aggatni), mert 
máskülönben nem lennének ezek a ha-
jók haláluk után is, a hatalmuk 
elvesztével is hűségesek hozzájuk. A 
hajók teljesen lojálisak gazdájukhoz, és 
minden hajónak egyetlen gazdája van, a 
vorlonok viselkedése alapján pedig min-
den vorlonnak csak egy hajója lehet, 
legalábbis egyszerre. A hajók nem 
ugyanazért zárkózottak, mint a 
vorlonok, márpedig Kosh zárkózottsága 
és arroganciája miatt, hanem egyszerű-
en azért, mert távol áll tőlük a fiatal 
fajok kommunikációja. A bőrük mintá-
zatának változtatásával kommunikál-
nak egymás közt, a vorlonokkal pedig 
valószínűleg a rajtuk megjelenő felirat-
ok segítségével. Ugyanakkor telepátiá-
val ám nem rendelkeznek, de valaho-
gyan megérzik gazdájuk halálát. A 
kommunikáció olyan szoros szokott volt 
lenni hajó és gazdája között, hogy ré-
gebben azon az állásponton voltam, 
hogy a valódi ész, a valódi gondolkodó 
nem a vorlon, hanem a hajó, a páncél, 
mely ide-oda mozog, pedig nem más, 
mint az a bábú, mely megfelelően néz ki 
ahhoz, hogy kapcsolatba lépjen az em-
berekkel. Bár szép ötlet volt, és sokáig 
védtem kollégáimmal szemben, más 
bizonyult igaznak. Nem azt sajnálom, 
hogy kiderült az igazság, csak azt, hogy 
nem nekem lett igazam. 
 

Írta: algi (Prof. Dr. Timothy Milliken ) 
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telepatákkal és a narnokkal.� 
�Az elején a háttértörténetem Zack-ként 
az volt, hogy a karrierje szépen alakult, 
amíg valószínűleg kiütött egy magasabb 
beosztású tisztet, és ezért megbüntet-
ték - ezután egyszerűen úgy döntött, 
nekivág a világűrnek, hogy megszaba-
duljon mindentől,� folytatta a színész. �
Ott maradt, csodálkozva, hogy mi ez az 
egész? Milyen jobb helyet lehetne még 
találni ahhoz, hogy mindent megtud-
junk a világűrről?� Conaway megjegyez-
te, hogy kérdezgetni szokták, mennyit 
vitt bele saját magából Bobby Wheeler-
be a Taxi-ban. �Eléggé olyan voltam, 
mint Bobby Wheeler, ugyanakkor vi-
szont egyáltalán nem voltam olyan. 
Ugyanez van Zack-el. Nem egészen 
élem ugyanazt az életet � fiatalabb ko-
romban csináltam, de öregebb és böl-
csebb lettem, remélem. Mint Zack.� 
Conaway az első szezonjában Allen azt 
mondta, átaludta a történelemórákat, 
de az utolsó szezonban egy Starfury-t 
irányít. �Valahol közben képzést kap-
tam, vagy rejtett tehetségem bújt elő!� 
poénkodik, hozzátéve, hogy valószínűleg 
J. Michael Straczynski-hez intézett sze-
mélyes kérése segítette hozzá 
Zack-et egy saját hajóhoz. �
Bementem Joe irodájába, 
és azt mondtam: «Tudod, 
Zack nagyon szeretne egy 
Starfury-val repülni.» 
Erre ő: «Ezt megjegyzem 
magamnak»� - meséli a 
színész, megemlítve, 
hogy fiatal korában 
űrhajós szeretett 
volna lenni. 
Nem ez volt az 
egyetlen eset, ami-
kor Straczynski 
m e g h a l l g a t t a 
Conaway észrevé-
teleit. �Többször 
előfordult, hogy 
beszélgettünk vele 
valamiről, és ez 

valamilyen módon bekerült a sorozatba. 
Egyszer azt meséltem neki, milyen kö-
vérnek mutat minket a szürke egyenru-
ha. Én sok felülést csinálok, és azt 
mondtam neki: «Csinálom a hasizmo-
zást, de ebben a ruhában így is dagadt-
nak látszom!» Nemsokára bekerült a 
forgatókönyvbe szöveg formájában, 
mennyire utálom, ahogy kinézek az 
egyenruhában.� (Andy Lane Babylon 
File-jában így idézik Allen szövegét: �
Úgy nézek ki, mint egy cirkuszi sátor. 
Bármelyik percben kirepülhet a seg-
gemből egy kis kocsi tizenhat bohóc-
cal.�) 

És egy komolyabb 
téma. �Én keresz-

tény vagyok,  és 
egyszerre csak 
Zack is hinni 
kezdett vala-
miben, ami 
szerintem na-
gyon jó. De 
óvatosnak kell 
lenned, mit 
mondasz Joe-
nak � még a 
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48 évesen [Az interjú készítésének idő-
pontjában � a szerk.] Conaway éppen 
két szerep között van, ami nem új álla-
pot a veterán színésznek. Miután befe-
jeztek négy szezont a Babylon 5-ből, 
felajánlottak neki egy állandó szerepet 
a Crusade-ben. Azonban Conaway szá-
mára ismeretlen okokból � �Azt hiszem 
új arcokat akartak� � augusztusban 
informálták, hogy nem fog rendszeresen 
szerepelni az új sorozatban, aminek 
eléggé hátráltatta az elkészülését az, 
hogy a hálózat áttolta a következő évre. 
�Azt mondták, jó lenne, ha elvállalnám 
néhányszor a vendégszereplést, én pe-
dig azt mondtam, szívesen, ha ráérek� 
mondta a színész, aki Zack Allen bizton-
sági tisztet alakítja. �Hogy őszinte le-
gyek, jobban örültem volna, ha már 
márciusban tudom, hogy nem fogok sze-
repelni a sorozatban. Pár hétig igencsak 
csalódott voltam � korábban azt hittem, 
van munkám.� 
Conaway szerepelni fog az elkészült, de 
még nem sugárzott Babylon 5 filmek-
ben, a River Of Souls-ban és az A Call 
To Arms-ban � melyek közül az első a 
mostani sorozathoz kötődik, a második 
pedig elindítja az új sorozatot. Tovább 
tart ez Allen számára, mint várható 
volt, ugyanis eredetileg csak egy �
nagyon kis szerepről� volt szó az aján-
latban, amikor a sorozathoz hívták, 
melynek már rajongója volt. 
�Nagyon tetszett az egész, már régóta 
néztem � tetszett az összképe� emlék-
szik vissza Conaway. �Amúgy is imá-
dom a science-fiction-t, szóval elkezd-
tem nézni minden héten. Amikor felhív-
tak a szereppel kapcsolatban, azt mond-
ták, tényleg csak kicsi szerep, de én azt 
válaszoltam: �Nem érdekes, imádom a 
sorozatot, szerepelni szeretnék benne.�� 
A színész már az első epizódnál tudta, 
hogy Allen valószínűleg Lou Welch he-

lyét veszi át, aki többször feltűnt már a 
sorozatban, de a színész már elhagyta a 
sorozatot. �Az első epizódom készítése 
közben jöttek oda hozzám, és megkér-
dezték, szeretnék-e még több epizódban 
szerepelni, és én azt mondtam, igen, az 
nagyszerű lenne.� A producerek örültek 
Conaway-nek � aki már ismert volt a 
Taxi című sorozatból és több filmből � 
és elkezdték kialakítani neki a szere-
pet. �Azt mondták: «Nézd, nem tudtuk, 
hogy meg tudunk téged szerezni erre a 
szerepre, szóval adj egy kis időt, amíg 
előjövünk hozzá egy sztorival»� és én 
azt mondtam: «Ahogy tetszik, én örülök, 
hogy itt vagyok.» Szóval elkezdtek visz-
szahozni engem, és aztán előrukkoltak 
az Éjjeliőr történettel.� 
Az Éjjeliőr a Béke Minisztérium által 
létrehozott szervezet volt, amelyhez 
Allen eredetileg inkább csak a heti 50 
kredit bérért csatlakozott, mintsem 
aziránti indíttatásból, hogy a �közjó� 
ellen dolgozó embereket keressen. Elég-
gé sokkolta, amikor rájött a csoport dik-
tatórikus működésére, és azon belül 
saját szerepére. Zack eléggé naiv volt 
ezen a téren, és Sheridan iránti rajon-
gásában is, amikor Garibaldi lemondott 
a kapitány Mordennel szembeni illegá-
lis bánásmódja miatt - de azért 
Conaway nevetve rámutat: �Zack oko-
sabb lett, amikor arra volt szükség.� 
Hogy ő mennyire hasonlít Zack-hez, 
Conaway szerint �A manóba, ez aztán 
kemény kérdés. Zack az az igazi kétkezi 
munkás típus, olyan igazi mindennapi �
munka hőse�, nem egy intellektuális 
típus. Bizonyos értelemben én is olyan 
vagyok, mint ő, de sok mindenben kü-
lönbözünk � én sokkal életvidámabb 
vagyok, mint Zack. Neki is van humora, 
de azért elég komoly; túl nagy a felelős-
sége. Azt hiszem, több benne az előíté-
let, mint bennem, gondja vannak a 

Jeff Conaway a B5 rajongó 
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Algero Vallani etológus 
II. Az árnyak 
(A cikket a Nature 2266-os évkönyvéből 
idézzük.) 
 
Tanult kollegám cikkét már idézték eb-
ben a sorozatban, most én ragadtam 
tollat a B5 Theories folyóirat megbízá-
sából. Szerénytelenség nélkül állítha-
tom, hogy talán én rendelkezem a leg-
több tudományos ismerettel az eufe-
misztikusan �árny� néven illetett fajról. 
Szánt szándékkal nem írtam nagy kez-
dőbetűvel, hisz ez csak azért járt nekik 
ki úgymond, mert nagyhatalmú istenek-
ként avagy démonokként � ezt minden-
ki maga döntse el � jelentek meg. Én 
azonban pusztán egy biológiai létformát 
látok bennük, mely ugyan évmilliárdok 
óta létezik és befolyásolja a csillagközi 
hatalomra szert tevő fajok történelmét. 
(Ellenben a vorlonokkal, akik már az 
általuk fejlettnek titulált civilizációkkal 
is foglalkoztak.) 
 Mint sokak számára kiderült, ez a faj a 
háborúskodásnak, a viszálynak él. 
Technológiájuk már szinte teljesen elru-
gaszkodott az úgynevezett hard-techtől, 
biotechnológiájuk sokkal fejlettebb. Úgy 
is mondhatjuk, hogy a saját húsuk-
vérükkel harcolnak ahelyett, hogy gépe-
ket alkalmaznának, de erre később visz-
szatérek. 
 Első megközelítésben azt lehet monda-
ni, hogy ők, akárcsak a vorlonok, egyet-
len tudat részei. De ők nem úgy léptek 
túl az egyeden, ahogyan a vorlonok, 
márpedig a szellemi színvonal olyantán 
megnövelésével, hogy az elszakadt a 
testtől � mely máig nem tudjuk, hogyan 
lehetséges �, hanem épp ellenkezőleg. A 
biológiai lét olyan primitív formáit vet-
ték fel, ahol egyszerűen elcsökevényese-
dik, elvész az egyén. Leginkább a han-
gyákhoz hasonló a módszerük, úgy is 
mondhatjuk, hogy belterjesen szaporod-
nak. Ez természetesen igaz, hiszen leg-
jobb tudásunk szerint osztódással sza-
porodnak, és ezáltal elveszítenek min-

den különbséget az egyének. Ilyen bel-
terjességet eleddig rovarokon kívül csak 
egy földi rágcsáló fajnál lehetett megfi-
gyelni. A belterjesség természetesen 
csak akkor hasznos, ha ez kizárólag 
kasokon belül igaz. Egyelőre nem va-
gyunk tisztában, hogy az árnyaknak 
van-e több kasuk vagy egyáltalán léte-
zik-e náluk az a fogalom, hogy kirajzás. 
Egyelőre, a jelenlegi ismereteink extra-
polálásával, arra következtetek, hogy 
igenis létezik. Ezért találhattak őshazá-
jukon, a központi kason, Z�ha�dum-on 
kívül is árny leleteket. Bár nem rendel-
kezem ezek tudományos leírásaival egy-
részt, mert titkos kormányprojektek 
voltak, ezért nem szivárogtattak ki be-
lőlük az akár csak a tudósok számára 
lényeges információkat, másfelől pedig 
nem tudom, hogy egyáltalán mennyire 
foglalkoztak ezen leletekkel szakembe-
rek. Azonban egyet biztosan tudunk: 
találkoztunk már különböző irányokba 
specializált �árnyhajókkal�, melyek 
olyan képességekkel rendelkeztek, 
mellyel más �árnyflották� hajói nem. 
(Ilyen például a hipertéri ablak örvé-
nyének kibillentése az egyensúlyból.) 
 Természetesen ránézésre az árny, mint 
faj szintén egyedekből áll, mégpedig 
meglepően humanoid felépítésűekből. 
Talán ez annak köszönhető, hogy vagy 
egykor maguk is humanoidok voltak 
(akárcsak a vorlonok), vagy idáig dege-
nerálódtak. A kommunikációjuk nagyon 
alacsony szinten folyik, úgy is mondhat-
juk, hogy idegi szinten. Hangokkal 
kommunikálnak, de ezeket nem értel-
mezik, hanem közvetlen felveszik az 
idegeik. Tulajdonképpen olyan, mintha 
két egyed között az idegpályák össze-
köttetésben lennének, ugyanakkor az 
összeköttetést hangok útján tartják 
fent. Azáltal, hogy nem szorulnak rá a 
nyers receptorok által nyert informáci-
ók értelmezésére, mivelhogy azok értel-
mezve érkeznek meg, agytevékenységet 
alig tapasztaltunk a kísérleti alanya-
inknál kommunikáció közben. Még ar-



 30 

Valen feljegyzései #7                                                                     7. szám 

ról sem döntenek, hogy valamit közöl-
nek-e a társukkal vagy nem, ösztönösen 
minden olyan ismeretet átadnak a má-
siknak, amivel az nem rendelkezik. Azt, 
hogy hogyan döntik el, hogy mely infor-
máció ismert a másik által, az még kér-
déses. A jelenség termodinamikai ki-
egyenlítődési folyamatokra emlékeztet. 
(Itt említeném meg, hogy a legkülönle-
gesebb műszereket használtuk, hogy 
természetes viselkedésük közben figyel-
hessük meg őket, nem is tudtak rólunk. 
Szinte sajnáltam őket, mikor elhagytam 
Cellini szigetét a háború végének előest-
éjén.) Talán emiatt az idegi nyíltság 
miatt veszélyes rájuk a telepátia. Azon-
ban a telepátia primitív formáját náluk 
is észleltük, hamarosan rá is térek. 
 Volt egy érdekes jelenség, amire rög-
tön, már az érkezésük napján felfigyel-
tünk. A lények kiválasztottak egy tavat, 
melybe saját testváladékaikat eresztet-
ték. Először azt hittük, hogy ezt azért 
teszik, mert a testük melléktermékeit 
nekik is el kell különíteniük, de aztán 
rá kellett jönnünk, hogy tévedünk. Oly-
kor azt vettük észre, hogy egy-egy egye-
det erőszakkal belehajítottak az erősen 
mérgezett tóba, melyből minden ősho-
nos flóra és fauna kipusztult vagy csak 
eltorzulva maradhatott csak fent. Úgy 
tűnt, mintha az egyedek annak ellené-
re, hogy fennmaradtak a víz felszínén, 
szörnyű kínokat kellett kiállniuk. Egyre 
több �áldozatot� szedtek így, a tó felszí-
nén addig vergődtek (napokig is) az 
egyedek, amíg eszméletüket nem vesz-
tették. Ekkor mozdulatlanná dermed-
tek, és kis idő elteltével elsüllyedtek a 
tó immár átlátszatlan mélyébe. Először 
nem tudtuk mire vélni az eseményt, de 
aztán úgy döntöttünk, hogy személye-
sen nézünk utána. A hibrid kutatójár-
mű képes volt légi és víz alatti közleke-
désre egyaránt. Nem féltünk az árnyak-
tól, már eléggé megbarátkoztunk velük 
és megismertük őket, hogy tudjuk, mi a 
teendő egy támadás során. A tó mélyén 
pedig különös dologra lettünk figyelme-

sek: az egyedek átalakulás stádiumá-
ban voltak. Talán nálunk nem volt elég 
nyersanyag, de főleg idő nem volt, azon-
ban Z�ha�dumon és az egyéb bázisaikon 
nyílván megvoltak a feltételek ahhoz, 
hogy ezek az egyedek teljesen átalakul-
janak � feltételezésünk szerint � árny-
hajókká. Úgy tűnt, hogy teljesen elvesz-
tik minden egyéniségüket, nem lehet 
pontosan tudni, hogy egy árnyhajó hány 
egyedből alakul ki, mindenesetre ez 
összefügghet azzal, hogy űrharcban 
megfigyeltek darabjaira váló és tovább 
működő hajókat is. Ez nyílván annak 
köszönhető, hogy teljesen elvesztették 
az egyed fogalmát. A világűrben pedig 
egyrészt kizárásos alapon, másrészt a 
telepatáink helyi mérései szerint tudat-
talan telepátiával kommunikálnak. Ez 
nem olyan, amilyennel a fiatal fajok 
rendelkeznek, hanem teljesen ösztönös 
és passzív, kizárólag a fent említett pri-
mitív kommunikációs módszer űrben 
való alkalmazásában segít. Valószínű-
leg azért hasonlít ez és kompatibilis a 
fiatalabb fajoknál észlelt telepátiára, 
mert éppen az árnyak ezen gyengéjét 
kihasználva alakították át a vorlonok a 
génstruktúrákat. Igen, gyengeség, 
ugyanis ez egy lezáratlan végződése az 
idegeiknek, méghozzá kifelé és befelé 
egyaránt, feldolgozás nélkül megy át, 
tehát nincs akaraterő, mely ellenálljon, 
kizárólag a puszta idegrendszer és a 
gondolatok, érzelmek, melyeket tartal-
maz. Feltételezéseink szerint az ún. �
sikolyt� ez a telepatikus kapcsolódás 
keresése az idegvégződéseknek okozza, 
mivel minden értelmes lény felé adja a 
nyers információkat, mely azok számá-
ra teljesen értelmezhetetlen, legfeljebb 
az érzelmeket tudja átvenni, melyet 
csakis egy félelmetes sikolyként tud a 
centauri vagy ahhoz hasonlatos elme 
értelmezni. A sikoly nem mást jelképez, 
ad tovább, mint az árnyhajónak az em-
lékeit, melyet a mi kutatócsapatunk 
csak �pöcegödörnek� nevezett el. Úgy 
hisszük, hogy a legnemesebb harcosai-
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kat teszik ki a legnagyobb kínoknak, 
mert hitük szerint a fájdalom nemeseb-
bé teszi a lelküket, s ezáltal érdemessé 
az űrcsatákban való részvételhez és ké-
pessé a kommunikáció telepatikus mód-
jára. Úgy vélem, hogy a Szemek jelen-
ség Z�ha�dum-nál a sikoly egy fejlettebb 
változata, mivel a legnagyobb kas teljes 
egészében sokkal kifinomultabb kom-
munikációra képes, mint egy-egy árny-
hajó. Megjegyezném, hogy ez a telepati-
kus kommunikáció valószínűleg egy 
sokkal ősibb kommunikációnak a to-
vábbfejlesztett változata, ahol kizárólag 
egymás látványa alapján viselkedhet-
tek. Bár ismeretes, hogy szín- és minta-
változtatással a vorlonok hátasai kom-
munikálnak, az árnyhajók ennél sokkal 
direktebb kommunikációval rendelkez-
tek: következtettek egymás viselkedésé-
ből a szándékára, és ilyen passzív kom-
munikáció által hihetetlenül összeková-
csolt hadsereggé váltak. Enélkül egy 
ilyen telepatikus kapcsolat nem lenne 
ilyen hatékony. 
 Azonban a hajóknál felmerül egy súlyos 
probléma. A rengeteg kínszenvedés és 
fájdalom miatt, illetve az egyéniségük 

elvesztése miatt teljesen elvesztik min-
denféle döntéshozói képességüket. Ezt a 
problémát csakis úgy lehet áthidalni, 
ha egy csatában az árnyhajóknak leg-
alább az egyike rendelkezik pilótával. 
Mi nem láttunk egyet sem, titkolták a 
kilétüket. Egészen máig kellett, hogy 
rájöjjünk, drákok és azok csatlósai vol-
tak. A pilóta agytörzsébe helyezett bio-
technológiai alkalmazás lehetővé teszi, 
hogy a pilóta idegi szinten kapcsolódjon 
az árnyhajóhoz s ezáltal tökéletesen 
átérezze annak az érzéseit s ezáltal 
megmarad a hajók közötti kommuniká-
ció nyújtotta előny és megmarad az 
akaratlagos irányítás is. Igaz, hogy a 
pilóta teljesen aláveti magát a hajóknak 
és nem irányítja őket, inkább csak tá-
mogatja a jelenlétével, mégis nagy 
szükség van rá. Úgy is mondhatjuk, 
hogy a csata szempontjából szimbió-
tikus a kapcsolat. A pilóták azonban 
teljesen elvesztik a realitásérzéküket, 
csak a hajóval való kapcsolatnak élnek 
és halnak, akárcsak a dicső Csillagközi 
Szövetség Őrszemei az Egyért. 
 

Írta: algi (Algero Vallani etológus) 




