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A Csillagközi Szövetség alapító levele
"Az univerzum sok nyelven beszél, de mégis mindig ugyanazon.
Ez a nyelv nem a narnok, az emberek, a centaurik, a gaimok
vagy a minbarik nyelve.
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A Magyar Babylon 5 Klub kiadványa

Az univerzum a remény, a bizalom, az erő és a szenvedély nyelvén beszél.
Ez a szív és a lélek nyelve. De mégis mindig ugyanaz a hang.
Ez az elődeink hangja, akik rajtunk keresztül szólalnak meg;
És az utódaink hangja, akik arra várnak, hogy megszülethessenek.
Ez egy halk hang, amely azt mondja:
Összetartozunk.
A különböző vérünk, a bőrszín, a vallás, a szülőbolygó ellenére,
mind Egyek vagyunk.
A fájdalom, a sötétség, a veszteségek, a félelem ellenére is,
Egyek vagyunk.
Mi, akik egy közös cél érdekében egyesültünk,
ezennel kijelentjük, hogy
Az egyetlen igazság és az egyetlen törvényünk
mindig emígy hangzik:
A legfontosabb parancsolatunk, hogy szeressük egymást,
Legyünk jók egymáshoz.
Minden egyes hang gazdagít minket,
és minden egyes elveszett hang gyengít minket.
Mi vagyunk az univerzum hangja, a teremtés lelkei;
A tűz, amely megvilágítja utunkat a jobb jövő felé.
Egyek vagyunk."
- G'Kar
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Zsaru3: (felborítja a jól ismert SzTK-s
üvegszekrényt, összetörik, a doki köré
ömlenek a tabletták és üvegcsék): Akkor ez mi?
Doki: De hát ez a munkám!
Zsaru4: Szóval bevallod, hogy hivatásos
díler vagy!
Elviszik közben a páciens magában agonizálgat. Persze csak amikor mer, nehogy őt is elvigyék.
A Lexikon bányászhajó a Mars és Jupiter közötti aszteroida övezetben rátelepszik egy nagyobb meteorra és elkezdi
kidolgozni az anyagát.
Í gy j ut n a k h o z z á á lk á vé p ó t ló alapanyaghoz.
Ezt még jól átdolgozzák, hogy ne lehessen észrevenni milyen sz*r is volt eredetileg.
Hamarosan megjelenik egy mimbari
kalózhajó, mely sokkalta hatalmasabb
mindkettőnél.
Három környező meteorral együtt elnyeli a dokkolóöble, majd felemelkedik.
Ott hagyja a hajót.
A minbari hajó fedélzetén az elrabolt
Sheridan-t, Delenn kínozza egy elektromos ösztökével, Közben azt sziszegi maga elé: ”Adok valami látványos show-t is
a Lovag uraknak.”
A Föld összes rádióján:
Elnök: ”Itt az elnöknő beszél. Mindent
bele fiúk!”
Dodonna (eligazít): Két feladatot kell
egyszerre végrehajtanunk. Egy kommandós csapat kiszabadítja a legjobb
emberünket, Sheridan-t, közben pedig a
vadászgépeink megközelítik a Szőkék
Tanácsa hajóját és az egyetlen sebezhető pontján, a kipufogócsövön át belő
egyetlen proton torpedót. Ez elég lesz
arra, hogy láncreakciót indítson el és
felrobbantsa a Halál… Fekete Csillagot.
Egyik pilóta: Ez képtelenség!
Luc: Dehogy képtelenség. Otthon kisebb
lajter jakabokra vadásztam, mint a
”Csillagromboló”.
Rosenkrantz: (Összevissza füttyög és
csipog a Vicken.)
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Guldenstein (szintén Vicken): De hisz
ez őrültség! Hagyd, hogy a többiek csinálják!
Rozenkrantz: beebuppbupp
Guldenstein: Sosem hallgattál rám. De
meglátod, majd megbánod! Majd megbánod!
A minbari hajóra egy kullancs tapad rá,
berobbannak, majd a kommandósok
elárasztják a folyosót és végig osonnak
Cherry baby cellájához. Kiszabadítják,
majd megtudják tőle, hogy itt olyan iratok találhatóak a bürokráciáról, mellyel
kiegészítve az emberekébe, az tökéletesen tud működni. Igaz, hogy kevés idejük van a flotta megérkezéséig, mégis
kutatni kezdenek az irattároló szekrények között.
A flotta kilép a hipertérből. A vadászok
hullám után hullám támadnak. Végül
Luc, az izgága vadászpilóta behunyja a
szemét (még mindig keresnek és keresnek, nő a feszültség), majd megnyomta
a gombot. Az erőlevesre hallgatott, annak a betűtésztáját olvasta ki reggel.
Elszáguld a hajótól, majd csak arra az
üdvrivalgásra nyitja ki újra, hogy:
„Győztünk! Győztünk! Ő erre elkezd
kiabálni: „Belőttem! Belőttem! Sikerült!”
Rádió: „Hülye vagy? Nem talált. Megadták magukat. Annyiszor lőtted be,
ahányszor Beavis és Butthead zsákoltak.”
Igaz, sosem derült ki, de valójában
azért adták meg magukat a minbarik,
mert elfogták Sherit és tőle megtudták
az igazságot. Már pedig a Numeró
Únónak kell valamivel játszania, úgyhogy életben kell tartani valahogy az
„egyik déli állami őrszemeket”. A megadásnak egyik feltétele, a két
bürokratív rendszer teljes integrációja
volt, így kerülhetett ezután a földiek
élére egy elerk (szótár: ejtsd klárk és
könyvelő).
Írta: algi
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Sziasztok!
Sajnos szomorú eseményről kell beszámolnunk, Richard Biggs
2004. május 22-én hirtelen elhunyt. Reá emlékezünk következő
oldalainkon.
A mellékelt klub-CD-n találtok majd egy megható videóösszeállítást, amelyet Rick Biggs tiszteletére készített John
Hudgens, aki korábban több hivatalos Babylon 5 zenés-videót is
készített.
Sajnos a jelenlegi kiadványhoz nem állt módunkban színes képmellékletet mellékelni, de még vannak ötleteink a megoldásra.
Az idei évben még két kiadvány megjelentetését tervezzük, reméljük, érdekesnek találjátok majd a cikkeket.
Jó olvasgatást kívánok a közreműködők nevében:

Barna Andrea (Delenn)
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„Épp csak elkezdjük megérteni, és... vége.”
Feladó: Jms at B5
Dátum: 2004. május 22.
Címzett: Usenet Babylon 5 newsgroup
Ma reggel Doug és a stáb tagjai szörnyű
hírekkel csörgettek fel. Richard Biggs
eltávozott az élők sorából.
Még mindig vizsgálódunk, úgyhogy
ne vegyétek készpénznek, de úgy tűnik,
bármi volt is - gyorsan történt. Felébredt, kiszállt az ágyából és összeesett.
Szörnyű veszteség ez mindannyiunk
számára. Richard tökéletes szakembere
volt a foglalkozásának. De ami sokkal
lényegesebb, hogy ő egy becsületes ember volt, aki állta a szavát. Ha valaha
valamit megígért, kétség sem férhetett
ahhoz, hogy teljesíteni fogja. Mindig
segítőkész volt, támogatta a stáb minden tagját, még azokat is, akik csupán
egy epizódszerepre jöttek el hozzánk.
Folyton, szívből tudott mosolyogni és
eltökélten, bármit megtett azért, hogy
egy-egy jelenet megszülessen.
Egész egyszerűen hihetetlen figura
volt, és itt mindenkit villámcsapásként
sújtott le a [halálának] híre.
Szörnyen hiányzik nekünk.
Jms
***
Kedves Barátaink,
Bruce-t és engem mélyen elkeserített
Rick Biggs távozásának a híre. Az elmúlt napot azzal töltöttük, hogy sok
más Babylon 5-ös kollégánkkal beszélgettünk és megosztottuk velük közös
bánatunkat.
Tegnap végignéztük a személyes
fotóalbumjainkat is és megnéztük azokat a videókat, amik közösen megünnepelt eseményeken készültek. Különösen
megindító volt, hogy minden képen,
minden videón, amit csak megnéztünk,
Rick mosolyog és a gyönyörű Lorijával
táncol.
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Annyira nagyon szerette őt... és ő is
[Ricket].
Megszakad a szívünk Loriért, a fiaikért R.J.-ért és Hunterért, és Rick egész
családjáért.
Gyűjtést szerveződik a fiúknak és
amint biztos információval rendelkezünk, ki fog kerülni a weboldalunkra.
Rick jófiú volt. Mindig mosolygott, mindig könnyed volt. Ő volt a B5 család
szíve.
A szívünk vele ment. De vigaszt találunk majd az emlékekben, és magunkkal visszük majd kedves jóbarátunk szellemét a mindennapjainkba.
Melissa Gilbert-Boxleitner és Bruce
Boxleitner (Anna és John Sheridan)
***
Mély fájdalommal tudatjuk barátunk és
kollégánk, Rick Biggs elvesztését. Ma
beszéltem Bruce-szal. Láthatóan váratlanul és hirtelen jött. A Babylon 5 teljes
stábja és színészgárdája várja, hogy
megtudjuk a halálának részleteit és azt,
hogy hol lesz a temetési szertartás.
Mind megdöbbentünk és le vagyunk
sújtva. Ma reggel hétkor felkelt, köszönt a feleségének és összeesett. Nem
lehetett már újraéleszteni. A feleségét,
Laurie-t és két fiatal fiát hagyta hátra.
43 éves volt.
Patricia Tallman (Lyta)
***
A The L.A. Times című újság pénteki
számában a következő olvasható: "A
család szóvivője, Caren Day elmondta,
hogy az eset után a Providence Saint
Joseph Medical Center-be szállították,
ahol meghalt. A halál oka az aorta megrepedése volt."
***
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jelentkeztem az IPX-hez, hogy képezzenek ki űrhajósnak, aztán felbérelnek
hosszú távú pilótának.
Ganya: Miért IPX? Miért hosszútávon?
Susan: Mert nem rúghatnak ki rövidtávon.
Ganya: Remek. Ezek szerint az első női
űrhajós egy Tyereskova lesz.
Susan: Hát, igen. De most aztán mennem kell gyakorolni. Szia.
Ganya: Szia. Ja, és meséld el apának is
a jó hírt. Jaj, bocs. Most nézd, mit csináltam. Leszakítottam az új fülbevalódat…
Susan: Nem baj, veszek egy másik párt,
ezt már úgy is untam.
FöldKupola palotája. Ablakos terasz.
Londo: Sajnálom, semmit nem tehetek.
Elnöki segéd: Nem azt kérjük, hogy feltöltse az automatáinkat, csak azt kérem, hogy segítsen a logisztika megszervezésében.
Londo: Persze, meg hogy mi állítsuk elő
a maguk kávézaccát. Tudja, mit a mi
népünk nincs ennyire megőrölve. Ja, és
ezt megmondhatják az elnöküknek is.
Elnöke segédhez settenkedik egy vörösen csillogó szemű hiéna.
Sakál (Saját népe nevén GyöKér):
Áááhahahaha. Szóvahahahat nem segítettek ezek az átkozottahahahak.
Elnöki segéd: Nem. De miért mondja?
Sakál: Mi felajánljuk a kávétermésünk
ötven százahahahalékát egy kevéske
pénzért.
Elnöki segéd: Megőrül? A narn kávé a
lehető legerősebb és legkeserűbb? Mint
a méreg. Bármennyi tejszínt meg
cukront önthetünk hozzá, senkinek sem
fog kelleni. Akkor inkább a drázi szexuális élet.
Sakál: És mit szólna a miénkhez?
Delenn lakosztálya. Delenn és Numeró
Únó passziánszoznak egymás ellen. Belép Moe Run.
Moe Run: Itt vannak a jelentések a legutóbbi támadásról.
Dilenn: Rendben. (Megpróbál a játékra
koncentrálni.)
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Moe Run: Kihallgattunk egy olyat közülük, aki mintha egy számítógép cég nevét viselné. Mi is lehet?
#1: Spektrum?
Dilenn: Nem, az narn név. Emberekről
van szó.
Moe Run: Keresem, mindjárt megvan.
Dilenn: Talán Bill Gates.
#1: Az nem gyárt gépeket.
Dilenn: Pléhsztésn? Ez úgy hangzik,
mint egy pak’ma’ra név.
Moe Run: Megvan! Sinclair.
Dilenn: A fenébe. Most mijattatok elrontottam. (Eldobja a lapokat, azok
szétszóródnak a földön.)
Moe Run: Most már mehetek?
Dilenn: Jaj, maradj még játszani!
Moe Run: Nincs késő ahhoz, hogy egy
hölgy látogatókat fogadjon?
Dilenn: Hagyjál! A mesterem meghalt,
most már bárki felveheti Dughat címét.
Moe Run kuncogva távozik.
#1 bejelenti: Deuce.
Dilenn: Döntetlen?!
Dilenn később hazakíséri az erre képtelen állapotban danászó Numeró Únót,
majd meglát egy résnyire nyitott ajtót.
Ez nem is zavarja, csak az, hogy rá van
írva: „Vigyázat! Vákuum! Kinyitni szigorúan tilos! Dilenn kíváncsiságánál
fogva jobban kinyitja, beles. Lát két
angyalt egy messiásban.
Dilenn: Ti mit csináltok itt?
KussMánb*meg: Közöd?
Dilenn: Értem.
AkkorisKuss: Nem, nem érted.
Dilenn visszatér lakosztályába.
Franklin éppen vért vesz valakitől, mikor betörik az ajtót és a földre teperik.
Franklint megbilincselik.
A tű beletörik a páciensbe, a vér ütemesen kezd spriccelni.
Mind a féltucat zsaru a dokival van elfoglalva.
Zsaru1: Le van tartóztatva!
Doki: De hát miért?
Zsaru2: Illegális drogok rejtegetése.
Doki: Nem igaz! Én teljesen törvényesen élek!
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- A kávé! A kávé! Nincs több!
Mindenki eldobálja a tálcát és kiabálják, hogy „Elfogyott a kávé! Elfogyott a
kávé!” Székekkel dobálóznak, evőeszközökkel verekszenek, a klingonok öklözik
egymást, a ferengi konyhás pedig a pult
mögé bújik és ismeretlen okokból kiabálja: „Odo! Odo! Hol van az az átkozott
alakváltó, mikor szükség van rá?!” Az
egyik köcsög (igen, Odonak is van humorérzéke) átalakul Norm kezében,
akkora humanoid lénnyé válik, hogy a
csápjaival hatékonyan bunyózhasson. Ő
is beszáll…
A felvétel itt megszakad, a hologram
szétfeslik, mögötte két olyan egyenruhás állt, akiknek az arcáról látszott,
hogy tábornokok. (A tengerészet tábornokai. Azaz az űrtengerészeté. Szóval
az USMC-ben vannak valahol valószínűleg. A lényeg, hogy évi marsallok.)
1. Tábornok: Az incidens, amit éppen
láttak fél tucatnyi bázissal ismétlődött
meg az előző pár nap alatt. Ahol a kávé
elfogy, senki nem marad életben. Még a
harcképtelenek is verekedésbe keverednek. Így a megadás semmilyen léptékben nem megengedett. Minden kísérletünk a kapcsolatfelvételre ezekkel a
bázisokkal meghiúsult.
2. Tábornok: Tudtuk, hogy egyszer eljön
a nap. Nem hittük volna, hogy ilyen
hamar csődöt mond a bürokráciánk.
Talán egy másik faj segíthet nekünk
ebben.
1. Tábornok: A minbarikra nem számíthatunk, ők valamiért nem válaszolnak a
hívásainkra. Egyetlen győzelem erre
van szükségünk.
Tranczyrki (A Lexicon kapitánya): Hihetetlen! Vannak otthon tartalékaid,
Sheri?
John Sheridan: Nincsenek. Önnel maradok a hajón. Igaz, most már nem tudok
mit kezdeni a Sugar, sugar CD-vel.
Tudja, kapitány, én sohasem hittem a
kifogyhatatlan kávé gondolatában.
Tranczyrski: Nagyon biztató.
John Sheridan: Elnézést.

56

9. szám

Óriási repülőtér, érkeznek és indulnak
a nagy teljesítményű hajtóművek repítette gépek. A pilótáknak bemondják a
hangosba: „Ganya! Ganya Tyereshkov,
azonnal jelentkezzen a 7-es szobában,
látogatója van.”
Ganya: Wow! Szuper, Oleg, hé öreg,
Oleg Gontar, átvennék addig a helyem?
Oleg Gontar: Hát, persze haver.
Oleg felveszi Ganya sisakját és elgaloppozik.
Az üres szobába benyit Ganya, majd
felragyog a szeme:
Ganya: Drága Szuszocska! Egy pillanat.
Neked az egyetemen lenne a helyed!
Mit csinál itt, Susan Tyereskova?
Susan Tyereskova: Tudod, buktam az
előző vizsgámat és inkább feladom a
félévet.
Ganya: Ó, szuper. Én is mindig ezt csináltam, és most nézd! (Büszkén kidönti
amúgy is kétajtós szekrény szélességű
mellkasát.) Lett belőlem valaki.
Susan: De hát az első frontvonalban
harcolsz.
Ganya: Igen, és erre büszke vagyok.
Susan: De hát nem titeket lőnek le elsőként?
Ganya: Ugyan: a tábornokok tudják,
mit csinálnak, nem véletlenül küldenek
minket a frontvonalba, ám. Nehogy azt
hidd, hogy meghalni!
Megszólal Ganya kommunikátora:
„Vigyázz, Ganya, egy mumus van a hátadon.” Ganya úgy tesz, mintha nem
hallaná és zavarodott mosollyal tompítja kezével a hangot: „Térj ki, térj ki, te
eszement! Megőrültél? Uram isten!”
Ezután a hangos: „Még egy halottunk
van: valószínűleg Ganya Tyereskov, de
ez még nem hivatalos.”
Ganya: És, mit csinálsz így egyetem
nélkül?
Susan: Gondoltam, én is katona leszek,
mint te. De úgy tűnik, ebből nem lesz
semmi.
Ganya: Hogy-hogy?
Susan: Tudod, űrhajós szeretnék lenni.
Mindig csak a férfiak száguldoznak,

2004.

Feladó: Jms at B5
Dátum: 2004. június 14.
Címzett: Usenet Babylon 5 newsgroup
Elnézést kérek a hosszú távollétért, de
Richard Biggs elvesztése kivette a szelet a vitorlánkból, és elvette a kedvemet
attól, hogy bármit is mondjak a B5-ről.
Ez azt is eredményezte, hogy a
B5:TMoS projekt (ahogyan többen is
sejtettétek ez a The Memory of
Shadows) is lelassult, mert az írása során mi/én soha sem gondoltuk/tam volna, hogy már nem lesz itt, hogy részese
lehessen.
A többit majd később...
Maga a temetés nagyon megindító
volt. Richard változatos műsorokon dolgozott, és őt dicsőíti, hogy mindegyikből
nagy számban voltak jelen a munkatársai, de a legtöbben a Babylon 5-ből.
A B5 család összegyűlt, és mind
egyetértett abban, hogy Richard egy
remek srác volt.
Sokan jelen voltak a stábból is, a
művészeti-osztálytól a kamera és irodai
stábtagokig... DP John Flinn, rendezők
Tony Dow és Jesus Trevino, és betű szerint az összes fő és mellékszereplő, kivéve Jeff Conawayt (aki nem tudott jelen
lenni), Peter Jurasik (aki egy másik
temetésre volt hivatalos az ország másik végében) és Joshua Cox (ugyanezért... szomorú hét volt mások számára
is).
Tehát a színészek közül velünk volt:
Bruce (Boxleitner), Jerry (Doyle), Mira
(Furlan és férje Goran), Andreas
(Katsulas), Claudia (Christian), Walter
(Koenig), Bill (Mumy), Pat (Tallman),
Marjorie (Monaghan), Tracy (Scoggins),
Stephen (Furst), Jason (Carter), Caitlin
(Brown), és még sokan mások akikkel
elkerültük egymást vagy már nem emlékszem.
Az írói és produkciós stábból én,
Kathryn (jms felesége), Larry DiTillio,
Doug, John Copeland, Kevin Cremin,
Skip Beaudine, és a többiek.
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A család iránti tiszteletből nem megyek bele a ceremónia részletezésébe.
Elég annyi, hogy mindannyian nagyon
szerették, és a családját épp olyan szeretet vette korul azok részéről akik jelen voltak, mint őt (RB-t).
Írni akartam másról is általánosságban, de úgy tűnik, e pillanatban nincs
bennem semmi, amit kiírhatnék. A többit majd később tehát.
Jms
***
"A templom tele volt a B5 színészeivel
és stábtagjaival, sokan nem látták egymást a forgatás óta.
Rick többi sorozatából is voltak
résztvevők. Mindenki szerette őt.
A tükröződő szomorúság látványa
mindazon barátok és kollégák arcán,
akiket megöleltem, mégtöbb szomorúságot, hitetlenséget és a tehetetlenségből
fakadó haragot keltett bennem."
(A temetés után, egy külön megemlékezést tartottak az egyik színházban, ahol
Rick is dolgozott)
"A jelenlévők egyenként felálltak, és
történeteket meséltek róla. Jason
(Carter - Marcus) történetein jókat nevettünk.
Sokat megtudhattam Rickről a csodálatos családjától és barátaitól, akik
megosztották emlékeiket az egybegyűltekkel. Még csodálatosabb ember volt,
mint gondoltam.
Közzétettem az összes általatok küldött e-mailt. Folyamatosan kinyomtattam őket, ahogy érkeztek, és összefűztem őket, mielőtt elindultam volna a
templomba. A család szívesen vette a
könyvecskét a sok üzenettel.
Csodálkoztak, hogy a világ minden részéről kaptak üzenetet. Szavaitok, most
velük vannak. Köszönik kedvességeteket."
Patricia Tallman (Lyta)
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Richard Biggs biográfia
Richard James Biggs II
1 9 6 0 . má r c iu s 1 8 - á n s z ü le t e t t
Columbus-ban (USA - Ohio).
Biggs a színészkedés iránti affinitását
17 éves korában fedezte fel magában,
amikor megkapta a címszerepet a The
Wiz c. darabban, amit egy helyi
színjátszókör bonyolított.
Elnyert egy ösztöndíjat az USC-n,
ahol előadóművész szakon végzett. Még
a főiskolás évei alatt kezdett el tanítani
a 32. utcai Magnet iskolában, az USC
campus közelében, majd később pedig a
Topangai Will Geer Theatricum
Botanicumban.
Ezután megkapta az első jelentős
szerepét, mint Dr. Marcus Hunter, az
NBC Days of Our Lives c. sorozatában.
A Days of Our Lives forgatása alatti öt
év során Biggs tovább tanított, saját
tantervet állított össze, amit iskoláróliskolára vitt országszerte. A Days of
Our Lives periódusa után a Babylon 5 c.
filmsorozat Stephen Franklin-jeként
kötött ki újra orvosi szerepben.
Az utóbbi időkben a Lifetime csatorna Any Day Now és Strong Medicine c.
drámáiban jelent meg, és szép sikereket
ért el a Los Angelesi színpadon is
Shakespeare Lear Király, valamint
John DiFusco vietnami háborús színjátékával, a Tracers-el.
Biggs szerteágazó színpadi munkásságába beletartozik a Fountain Theatre
színházban bemutatott Fanon's People,
az Ensemble Theatre színházban előadott Rómeó és Júlia, akárcsak a
Tempest, Cymbeline, és a The Taming,
amit a Will Geer Theatre színházban
tekinthetett meg a közönség.
Nemrég fejezte be egy nagyszabású
film, az Ablaze forgatását Tom Arnolddal és Amanda Pays-szel. Mindeközben
tovább folytatta új kurzusok kifejlesztését, és reményteli színésztehetségeket
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tanított arra a művészetre, amit szeret.
Lásd például: The Biggs and Carter
Experience Cruise
Biggs kicsi kora óta hallássérült
volt. Ezért aztán abból az idejéből, amit
nem színészkedéssel töltött el, sokat
áldozott egy Orange-megyei magániskolára, ahol jól halló és süket gyerekek
egyaránt tanulhatnak.
1997-ben meghívták, hogy rendezzen meg egy jótékonysági előadást A.R.
Gurney Love Letters c. darabjából az
Irvine Barclay színházban. A bevételt a
Rancho Viejo iskola kapta a süket és
halláskárosult Rancho Santa Margarita-i gyerekek segítésére.
Az ezt követő évben Biggs elvitte
ebbe az iskolába a "Babylon 5" stábjának jelentős részét egy másik gyűjtő
akció keretében, ami az egész országból
odavonzotta a rajongókat.
Sci-fi conokon aláírt képeket adott el
magáról, és ezeknek a bevételét is az
iskolának adta, hogy játszóteret és felszereléseket vásárolhassanak belőle.
Hallásproblémáit 13 éves korában
diagnosztizálták. Biggs - lévén egyik
fülére teljesen, másikra pedig részben
süket - hallókészüléket hordott, majd
felnőttként megtanulta a jelbeszédet is,
miután az orvosok közölték vele, hogy
egy nap majd teljesen el fogja veszíteni
minden hallását.
1998. augusztus 1-én Rick elvette
élete szerelmét, a denveri Lori Geber-t
Hat évig élt együtt feleségével, és
két fiával: a jelenleg két éves Hunterrel
és a négy éves III. Richard James
Biggs-szel. Rick szerencsésnek tartotta
magát azért, hogy olyan pályát választott, amely lehetővé tette számára, hogy
nagyon sok órát eltölthessen a gyerekivel játszadozva, tanítgatva és dédelgetve őket és egyébként is élvezve, hogy
velük lehet.
Burbankban élő feleségén, Lorin és

2004.

Kapitány: Minden ágyúval, mind a négy
csőből: tüzet nyiss! Ismétlem: tűz! Tűz!
Michael York fél másodperces szerepel.
Egy biztonsági fedő alatt lévő gombot
megnyom egyetlen egyszer. Négy csőből
tüzel a Prometheus.
1. Minbari harcos: Észleltünk egy ismeretlen típusú űrhajót. Közeledett hozzánk és négyes lövéssel köszöntött.
2. Minbari harcos: Ez a lehető legnagyobb hiba, mióta egy pár cipőt hordunk. Mit tegyünk, Morann?
Morann: Lőjünk vissza! Aztán jelentést
teszek Dughatnak.
Minbari cirkáló és a Föld Szövetség hajója között lövés váltás, mindkét hajón
kisebb robbanások. A minbarik hajója
nagyobb, ergo több találatot szenved el
a vaktában elsütött lövöldözések nyomában. Feltűnő, hogy a minbarik mindig hármas ágyúkból lőnek hármas sorozatokat. A földi hajó mögött térkapu
nyílik, miközben maga a hajó a saját
tengelye körül megfordul és belerepül.
Minbari cirkáló fedélzetén, teljesen más
helyen, mint ahol két perce volt, Dughat
haldoklik minbariktól körülvéve, Dilenn
gondolkozik, mit tegyen.
Dilenn: Rendben, hát legyen! Értesítsétek a hozzátartozóit és készítsétek elő a
gyászszertartást!
Minbari orvos: De hát még nem halt
meg!
Dilenn: Rendben, akkor írjátok az értesítő levélbe, hogy „halálos sérülése folytán…”.
Dughat: Jobban vagyok!
Minbari orvos: Jobban van!
Dilenn: A fenébe! Azért még kirobbanthatjuk a háborút ugye?!
Dughat: Nem! Én nemmel szavazok!
Dilenn: De most már én is átestem a
szertartáson, úgyhogy én igennel szavazok. Az állás?
Oltárszolga: Didilenn, a te szavazatoddal eggyel több döntés van a háború
mellett, úgyhogy háború van.
Dughat: Fenébe!
…és mérge azon nyomban elemésztette.
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A menedzserbetegség extrém megnyilatkozásaitól rettegve több vezetőt nem
is választottak a helyére.
Dilenn: Ha harc hát legyen harc! Háhá!
Ezt neked béke! Éljen-éljen! Végre
gyakhatunk!
Morann: Jaj, ne Dilenn! Már megint
háborúsdi? Tudod, hogy utáljuk, mikor
a vallásos kaszt ugyanarra szavaz, mint
mi.
A következő hetekben a minbarik amennyi emberéletet csak tudtak, megmentettek, foglyokat ejtettek, ahol csak
lehetett. Később ezeket a hadifoglyokat
az eredeti lakóhelyükhöz közeli munkatáborba cipelték, ahol könnyed mezőgazdasági munkát végeztek, cserébe
pedig jobban éltek, mint a kentaurok.
Császár: A háborúk nagyon látványok
voltak, de senki nem halt meg bennük.
Viszont már a puszta harc látványa
miatt nem vetíthették le az RTL Klubon
hajnali 5 előtt. Utána meg ügye a reggeli műsor miatt nincs idő. Szerencsére a
TV3 már nem érhette meg, hogy miattam tiltsák be.
Egy nagynak látszani akaró teremben
(kis költségvetés áll rendelkezésünkre)
egy óriási hologramos kivetítőn
(melynek használatát a sorozatig valamiért elfelejtették) ipari kamera felvétele.
A felvétel egy kantin belsőt mutat. Az
önkiszolgálónál sorban állnak. Látni,
hogy mindenki megkapja a maga adagját, majd a soron következő
italautomatából (Nutrimat) sorban kérnek kávét, hogy aztán a helyükre vonuljanak. Békésen beszélgetnek, kajolnak
az asztaloknál. Aztán a kávé melletti
lámpa az automatán felgyullad. A sor
megakad. Az automatánál lévő ember
megrökönyödik, óvatosan megnyomja a
kávékérő gombot. Az automata nem ad
semmit. Már őrök közelednek hozzá
lopakodva. A férfi felsikolt, erre az őrök
rávetik magukat, megpróbálják befogni
a száját, hogy nem keltsen pánikot. De
végül elhangzik
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egyik magányosan kolbászoló hajójukkal.
John Sheridan: De hát ez őrültség!
Lefcourt: Nyugodjon meg és inkább figyeljen. Hisz maga az esőtiszt!
John Sheridan: Miről beszél? Én a
Lexicon esőtisztje vagyok!
Lefcourt: Szóval harcba keverednek egy
hajóval, hogy megtudják, mennyire erősek. Értette?
John Sheridan: Igen, uram, de…
Lefcourt: Semmi de! Én vagyok itt a…
(vállapjára néz) tábornok! Szóval megértette, akkor lelépni!
John Sheridan: Igenis uram! (És lelépett.)
A Minbari Önkormányzat hajójának
egyetlen tíz méteres folyosója a végén
két T-elágazással. A dolgozó kaszt tagjai vorlon páncélokat tolnak kerekesasztalokon, illetve görgős ruhaállványokat. Dilenn éppen a túrára készült öszsze: autós triluminárium, hogy legyen
fény, csont balzsam az ápolt külső vázért és napsütés ellen fekete kontaktlencsék. Kinéz az ablakon, odakünn dúl
a vihar, a hipertengeren egy másik hajó
is bukdácsol. Éppen átrakodnak. Dilenn
kimegy a folyosóra, meglátja a rakodást
és a legmagasabb rangú dolgozóhoz
megy.
Dilenn: Maga ennek a szállítmánynak a
kapitánya?
Kapitány: Persze. És most mi jön a „mit
akar”, meg a „hová tart”?
Dilenn (értetlenül néz rá, majd folytatja): Miket szállít?
Kapitány (kissé idétlenül érzi magát)
Páncélokat.
Dilenn (a kíváncsiságtól egyre izgatottabban): Milyen páncélokat?
Kapitány (egyre zavartabban): Szép
fényeseket.
Dilenn (érzi, hogy közeleg a céljához):
Milyen fajú lényeknek?
Kapitány (érzi, hogy vesztett, aztán vad
ötlet jut az eszébe): Őőő… Agyszívóknak. Igen… izé.
Megérkezik Kapitány mögé Dughat.
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Dughat: Jól mondja, ööö… agyszívókat
csempészünk, hogy… ööö…
Kapitány: Igen-igen! Hogy a Lord Réfát
megréfáljuk.
Dughat: Vagyis tréfáljuk. Igen.
Dilenn: Biztos, hogy nem csapnak be?
Nem lehet, hogy ez vorlon öltözék?
Dughat: Nem-nem.
Kapitány: Ááá, dehogy.
Dughat: Hogy is lenne?!
Kapitány: Ez teljesen képtelenség.
Dughat: Hogy is mersz ilyet kérdezni?
Dilenn: Ó, persze. Akkor megyek és felkészülök a ceremóniára.
Dughat: Kérlek, beszélj magyarul:
SZERTARTÁS? Ja, és még valami: Ha
egy vorlon szemébe nézel, vigyázz, mert
ha nem vagy rá felkészülve, akkor másik színészre cserélnek!
A Prometheus fedélzete, a kamera súlytalanságban lebeg, az emberek beszíjazva a székekbe, a kapitány ide-oda forog
szórakozásból.
Kapitány: Remekül állunk ugye?
Esőtiszt: Igen, uram, királyok vagyunk!
Kapitány: Igen, helyes, yess-yess-yess!
Királyok vagytok emberek, és meg az
Isten. Ha-ha! Akkor most ugrásra felkészülni!
Esőtiszt: Felkészültünk, uram!
Kapitány: Hopp!
Hajó előugrik a hipertérből.
Esőtiszt: Uram, király „hopp” volt!
Kapitány: Köszönöm, parancsnok. Ön is
királyan ugratta ki a Prometheust a
bokorból.
Esőtiszt: Köszönöm, uram.
Kapitány: Szenzorokat aktiválni! Látunk-e minbari cirkálókat?
Esőtiszt: Igen, uram. Észlelek egyet. Jól
azonosítható. Ez egy Hadiözvegy osztályú cirkáló, uram.
Kapitány: Nagyszerű. Köszöntsük őket
díszlövéssel!
Esőtiszt: Igenis, uram! Közeledünk a
célhoz.
Kapitány: Ágyúkkal a hátuszonya fölé
célozni!
Esőtiszt: Értettem, uram.

2004.

két fián kívül hátrahagyta még gyászoló
szüleit, Richard Biggs nyugalmazott
légierős ezredest és feleségét Delores
Biggset, akik a washingtoni Sopkaneban élnek; Lakewoodban gyászol apósa
és anyósa, Mr. és Mrs. John Gebers;
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négy nővére, Juanita Reddinger
Maryvilleből, Maria Lynch a Californiai
Campbellben, Alicia Biggs Denverben
és Celia Biggs a Canadai San Jose-ból.
Fordította: Sheridan

7

Valen feljegyzései #9

9. szám

Thirdspace
A történet
„A 2261-es földi év közepén történt, egy
háborúk közötti évben, egy Új Kor kezdetén.”
A történet Susan Ivanova parancsnokkal kezdődik egy Starfury kabinjában,
miközben ő és társai egy szállítmányt
védenek a kalózoktól. Egy pillanatig
szörnyűnek tűnik a helyzet, mert a kalózok erősítést kapnak, de aztán megérkezik Sheridan kapitány a Fehér Csillag-flottával. A reménytelen túlerővel
szemben a kalózok feladják. Sheridan
haza küldi Ivanovát, míg ő a Drazi tartomány büntetőkolóniájához kíséri a
kalózokat.
Közben a Babylon 5-ön Lyta Alexander kereskedelmi telepata egy régi, testvérek közötti vitát segít rendezni képességeivel. Szkennelés közben látomása
támad: a hiperűr vörös semmijében valami megmozdul. Lyta befejezi az ügyfél
számára a szkennelést, és elmegy, de
hirtelen megbotlik, amint a vízió visszatér. Mindeközben a hiperűrben Ivanova
csapata egy ismeretlen tárgyat vesz észre az érzékelőivel. Közelítenek a célponthoz, ami egy óriási és elhagyatott
idegen építménynek látszik. Erősítést
kérve a Babylon 5-höz vontatják a tárgyat.
Ahogy Lyta egy megfigyelőablakból
figyeli ezt, látomása támad a Zocaloról,
tele holttestekkel. A látomásban a testek között tévelyeg, megragadva egy
sebesült kart. Valami fenyegető, nem
emberi alak árnyéka vetődik a falra
mögötte.
Eközben, az állomáson, Vir Cotto
szokásos dadogó stílusában Sheridannel
tárgyal a Centaurik és az El Nem Kötelezett Világok Ligájának nevében, azt
mondván, hogy a különböző fajok tudni
akarják, mi ez az óriási idegen tárgy, és
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hogy nem bíznak a Babylon 5 legénységének vizsgálataiban. Sheridan attól
fél, hogy még azelőtt szétrombolnák a
tárgyat, mielőtt alaposan megvizsgálhatnák, de Delenn úgy gondolja, inkább
csak ő akarja elsőként megfejteni a titkát.
Zack Allen irányításával egy karbantartórobotot küldenek a furcsa tárgy
irányába, hogy közelebbről megvizsgálják, de amikor az közelebb ér, furcsa
módon elszívódik az összes energiája.
Miközben a raktérben utánanéz a megrongálódott robotnak, Sheridan megtudja, hogy megérkezett a Bolygóközi
Felderítés, az IPX. „A keselyűk elkezdtek körözni” - mondja Ivanova.
Egyedül a szállásán, Lyta ezt írja a
falakra: „Veszély van odakint. Emlékezz.” szobái falainak minden egyes
részét telefirkálva. Megszállottnak látszik, zavartnak és ijedtnek.
Dr. Elizabeth Trent, az IPX egyik
terepkutatási vezetője bemutatkozik
Sheridannek. A kapitány megkérdezi
tőle, hogyan játszhatta ki Clark elnök
embargóját a Babylon 5 ellen, de Dr.
Trent nem aggódik, mivel az IPX - bolygóközi szervezet lévén - oda megy, ahova akar. Azonnal kiteregeti a kártyáit;
azt mondja, meg akarja vizsgálni a leletet, és minden erőforrását a kapitány
rendelkezésére bocsátja, ha megkapja
az engedélyt. Sheridan belemegy, de
ragaszkodik cserébe pár dologhoz, amit
az IPX beszerezhet nekik, ők viszont
nem juthatnak hozzá az embargó miatt.
Nyugtalan álmából ébredve, Lyta
transzban sétál keresztül a Babylon 5
folyosóin. Tágra nyílt szemekkel,
magában motyogva egy liftbe száll be
Zack Allannel. Sajnos szegény Zack
pont ezt az alkalmat választja randevúra híváshoz. A lány hallgatását
elutasításnak veszi.
Kint egy karbantartó munkás észre-
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Császár: „Nem. Még messze van a vége.” Na, tetszett?
Luc: OK-OK.
Szőkék Önkormányzatának terme
Lennon: Egykor Atreides elűzte a nagy
háborúban a Harkonneneket (Ha jól
emlékszem a próféciából a nevekre.)
Vagy Skywalker a birodalmaikat, nézőpont kérdése. És azt mondta, az ellenség visszatér. Az én embereim még haldokolnak, mert nem jutnak hozzá az
ellátáshoz.
Dughat, a trikoláris fejedelem: Beszélj
magyarul! A JÓSLAT azt is tartalmazta, hogy megfelelő lesz a bürokráciánk,
hogy „gömbölydedre hízlalánk ama
anlasokat”.
Káplánn röhög, a hasát fogja, majd a
mellette álló vállát csapdossa. Aztán a
vállára támaszkodik és a fejcsontját
ütögeti a másikéhoz.
Dughat: V*z*g Káplánn mi a f*** bajod
van? Így van ide írva. Szóval van valakinek valamilyen ötlete, hol tehetnénk
szert megfelelőbb bürokráciára? Minden
fiatalabb fajnál fejlettebb a miénk. Talán kivéve a pak’ma’rákat, de náluk a
temetkezés nem téma, és az orvosi zárójelentéseket nem halmozzák raktárakban, hanem visszacsatolják a bürokrácia áramába, az ellátáshoz. Valakinek
valami ötlete? (Káplánn egyre hisztérikusabban röhög, már a földel verdesi.)
Dilenn: Dughat!
Dughat: Téged bármikor szivi. (Káplánn
most Dukhat botjába kapaszkodva próbál feltápászkodni, de nem sikerül, mert
folyton röhögő rohamok gyötrik.)
Dilenn: Dughat!
Dughat: Ja, vagy úgy. Didilenn! Ötleted
támadt?
Dilenn (megilletődve): Mester, elfelejtette, de Dilenn a nevem.
Dughat (kuncog): Igen. Néha ,
dadadodogok, (Káplánnra újabb röhögő
görcs tör, pedig már épp sikerült két
lábra emelkednie. Most Dughat vállát
verdesi.)
Dilenn: Úgy tudom, hogy egy rég halott
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népnek volt a legjobb bürokráciája. Állítólag ezerévente visszatérnek. A bolygójukat úgy hívják: őőő… Szakadunk?
Nem!
Zuhanunk! Csak azt nem, tudom, vajon
miért?
Káplánn (hirtelen megkomoIyodva):
Megőrültél? Oda én nem megyek! Nem
küldöm egy emberemet sem!
Dughat: Dehogyis! Én akarok menni.
Mi kilencen fogunk oda menni. Már
előkészítettem Dilennek a turista térképet és az ajánlott táborhelyek térképét
Zuhanunkon. Állítólag nagyon szép romok vannak ott. És nagyon egzotikus a
faunája is.
Kicsivel az ülés után Dughat a szentélyében. Nézegeti magát a tükörben. Kinyitja a tükröt, mögötte a polcról levesz
egy adag gyógyszert, a markába szórja,
lenyeli. Bólintgat, a feje tetejét nézi.
Elővesz egy tégelyt, megkeni vele az
ujja hegyét és bedörzsöli a fejbőrébe.
Megint nézegeti. Még mindig nem hajlandó egyetlen hajszál sem előbukkanni. Márpedig így nem áll neki jól a szakáll. Igaz, Dilennek tetszett a sima fejbúb.
Becsukja a szekrényt, a tükörben meglátja Kuss Márb*meg-et. Megijed.
Dughat (öregkorára és a lassú reflexeire
célozva): Kezdődik.
KussMárb*meg: Talán affirmativ.
Újból Lefcourt tábornok irodája. Rövidre nyírt hajú kis mitugrász pattan be az
ajtón. Cherry-cherry-baby.
John Sheridan: Tábornok. Hivatott?
Lefcourt: Mi? Igen? Ááá, nagyszerű.
Már éppen hivatni akartam.
John Sheridan: De hát már hivatott.
Mindegy. Ne menjünk bele!
Lefcourt: Rendben. Szóval Sheridan,
most Ön a Prometheus esőtisztje?
(© MS Word)
John Sheridan: Nem, uram én a
Lexiconon vagyok.
Lefcourt: Részletkérdés. Szóval a hajója
a Prometheus meg fogja közelíteni a
Minbari űrt és harcba keveredik az
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Elnöki segéd: Tökéletesen, köszönjük a
segítséget.
Búcsúzkodás. Londo el.
Császár narrációs hangja: Megadtam
nekik mindent, amit akartak. Mégsem
voltak egy cseppet sem hálásak. Csak
az vigasztal, hogy úgy is legyaktak belőlük egy csomót. Ugyanilyen arrogánsak
voltak a másik oldalon is.
Hosszú hajú, kerek szemüveges
minbari (későbbiekben: Lennon): Ember! Így nem tudok dolgozni! A csapataim éheznek! Szükségük van utánpótlásra!
Magas rangú, morcos minbari: Ugyan
Lennon. Megmondtuk, hogy ne küld
szanaszét a beosztottjaidat. Ennyi munkát nem bír el a bürokrácia. Mindenkinek máshova kell küldeni az élelmet.
És mindenkinek mások az igényei! Ennek a Kelenn-dönek valami tatuini
Mos.Eisley-be kell küldeni a zsetont.
Tessék. Nézd csak: Duncann Idaho, és
MÉG EGY sivatagbolygó: Dune. Sose
hallottam róla. Valami fűszert termelnek ki. Képtelenség őket ellátni. Miért
nem keresik meg maguk a kenyerüket?
Lennon: Ez esetben, mint az Anlashok
Anlasha, a Numeró Unó, a Primusz
Maximus, követelem, hogy lásson a
Szőkék Önkormányzata!
Magas rangú, morcos minbari: Hülye
vagy.
Lennon: Te vagy hülye, ha megtagadod
kérésemet. (Távozik.)
Magas rangú, morcos minbari (utána
szól): Fárasztó vagy, Lennon. Ezzel az
arroganciával az összes kentaurit megsérthetnéd egyszerre. Pedig az nem
könnyű.
Lennon: Mondom, hogy hülye vagy.
(Távozik)
Lennon háza, a Numero Uno az utcai
ruhájában alszik, mint minden
mindbari. Hogy fenntartsák a misztikus benyomást, nincsen hálóruhájuk.
Bár a csonttaréjára húzott most egy
bojtos sapkát csak a változatosság és az
olvasók kedvéért. A sapka tradicionáli-
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san piros színű. Állítólag régen volt hálóingük, ami tetőtől talpig piros volt,
bolyhos fehér szegélyekkel. Állítólag
Valennek olyan ruhája volt. Mikor eltűnt, állítólag magával vitt egy
antigravos siklót hat minbari születésű
farkassal, melyeken óriási szarvak voltak. Az egyik neve Rudolf volt, és vörös
volt az orra. Legalábbis a legendák szerint. De hogy hová menekülhetett a
Minbarról, fogalmuk sincs. Odalopakodik hozzá három minbari „oltárszolga”,
egy irtózatosan nagy harangbúrát helyeznek rá, hogy teljesen befedje a fejét.
Ketten fogják, a harmadik egy óriási
ütővel hatalmasat sóz a harangbúrára.
Elveszik Lennonról a szerkezetet, aki
feláll és még mindig remeg a csontja.
Lennon: Mit akartok? Miért nem szóltok?
Oltárszolga: Szólnánk, csak nem hagy
szóhoz jutni. Állj közénk! Így ni! (A
csuklóján lévő kommunikátorba szól):
Beam me up, Scotty!
Lennon: Ez milyen nyelven volt?
Oltárszolga: Skót tájszólás.
Hamisan sípoló hang és a TV mákos
tésztájára emlékeztető effektek közepette eltűnnek Lennonnal.
GBK trónterme, Londo elmélyülten meséli a legnagyobb részletességgel a Szőkék Önkormányzata termének a legapróbb cirádáját is. (Igaz, hogy személyesen még nem járt ott, és még maguk az
Önkormányzatnak a tagja is mindig
csak sötétben látták a termet, de ez egy
igazi mesélőt sosem zavar.)
Császár (Luc-nek): Tessék? Mit mondtál?
Luc: Azt, hogy letelt az öt perc.
Császár: Jól van, bevallom. Ez másfél
órásra van tervezve.
Luc: Micsoda?! Még semmi eszmei mondanivalót nem fedeztem fel. És ha ismerem a halivúdi észjárást, akkor a sztori
utolsó fél órájában lesz csak csata.
Császár: Nem, én tudok előretekinteni.
Figyelj csak: „A vége?”
Sinclair: Istenem!
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veszi, amint egy egész rajnyi karbantartó robot repül az idegen tárgy felé. Úgy
tűnik, mintha le akarnák rohanni, úgyhogy az Alfa-raj szétlövi őket - még éppen időben. A karbantartásra vezetve
egy biztonsági csapatot, Zack ájult munkásokra bukkan az ajtó előtt. Az ajtót
betörve ott találják Lytát, fegyverrel a
kezében, miközben azt mondja „Meg
kell állítanunk”. Aztán összeroskad.
Az orvosiban azt meséli Dr. Franklin-nek, hogy semmire sem emlékszik
szabotázsakciójából. Egy másik helyiségből Trent, Sheridan és mások figyelik Lytát titokban, de Trent tudja, hogy
Lyta tisztában van ezzel. Trent azt
mondja, tudja, hogy Lytát megváltoztatták a vorlonok, és szerinte most ők manipulálják. Azt javasolja, helyezzék őt
őrizet alá - és ha ezt nem teszik meg,
akkor személyesen fogja Lytát elintézni,
amennyiben veszélyezteti a legénységét.
Csapatával dolgozva Trent kezdi
gyanítani, micsoda az idegen tárgy valójában - hogy talán ez lehet a legfontosabb felfedezés az emberiség történelmében; valami, ami mellett az ugrókapuk jelentősége messze eltörpül.
Közben Zack jelentést kap róla, hogy
amióta a lelet ideérkezett, erőszakos
cselekmények egész sorozata tört ki az
állomáson. Ivanova álmából ébredve
furcsa, idegen környezetben találja magát. Maga mellett találja Virt is, aki egy
fekete tornyot bámul. „Gyönyörű, nem
igaz?” kérdezi. „Oda akarok menni. Ott
akarok lenni.” Ivanova mögül hosszú,
furcsa nyúlványok kígyóznak elő feléje
tekeregve. Sikoltva ébred fel az ágyában.
Egy csoport gyülekezik Trent aszszisztense, Bill Morishi körül és azt
mondják neki, nem dolgoznak elég gyorsan. „Gyorsabban kell haladniuk. Be
kell indítaniuk.” Hasonló beszélgetés
zajlik Sheridan és Trent között - a kapitány szerint Trent kihagyja őt az egész
dologból, és a jelenleginél több információt követel tőle a munkájukkal kapcso-
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latban. Megtudja, hogy a leleten található jelek vorlon nyelvűek.
A biztonságiaknál Zack és Ivanova
kihallgatnak egy Deuce nevű embert,
aki megpróbált kinyitni egy légzsilipet
és kisétálni rajta. Bevallja, hogy az idegen tárgyhoz próbált közelebb kerülni,
és felismeri, hogy Ivanovát is megérintette a lelet álmaiban. „Mi hozzájuk
tartozunk” mondja „A többiek, akik
nem hallják a hívást, nem fogják túlélni.”
Attól félve, hogy Sheridan aratja le
a babérokat, Trent úgy dönt, felgyorsítja vizsgálataikat. Elmondja Morishinek,
hogy úgy gondolja, az idegen tárgy egy
ősi ugrókapu - de olyan, amely az űr egy
teljesen új részére nyílik, a Harmadik
Űrbe, amely a csillagok közötti utazást
szinte azonnalira rövidíti le.
Virrel összefutva a liftben Ivanova
megtudja, hogy a centauri atassé
ugyanazt álmodta, mint ő, csak az ő
álmában Ivanovát megette valami szörnyűség. Figyelmezteti Sheridant, hogy
van egy kis gond - de túl későn ahhoz,
hogy megakadályozzanak egy karbantartó munkást egy energiaforrás elhelyezésében az idegen tárgyon, amitől az
életre kel. Amikor ez megtörténik, lázadás tör ki az egész állomáson.
Sheridan és Delenn Lyta szobájába
mennek, ahol vorlon befolyás alatt találják őt. Úgy látszik, egy hátramaradt
vorlon program aktiválódott benne. A
program rajta keresztül beszélve elárulja, hogy nagyon régen a vorlonok megpróbáltak ajtót nyitni a lelkek forrásához, minden élet alapjához. Ehelyett
egy sokkal ősibb, telepata fajjal találkoztak, amely megkísérelt minden más
életet elpusztítani a sajátján kívül,
megszállva más fajok egyedeit, saját
maguk ellen felhasználva őket. Ők harcoltak ellenük, de nem vágtak vissza
elég gyorsan ahhoz, hogy megszállott
társaik ne tudják elrejteni a kaput, biztosítva, hogy a birodalmukba vezető
ajtó egyszer újra kinyílhasson majd.
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Most ez az ajtó újra kinyílt. Odakint a
Harmadik Űr lényeinek bizarr hajói
kezdtek alakot ölteni. Ezután a vorlon
visszhang összekapcsolódik Sheridannel, letöltve az agyába az információt,
aminek segítségével ezt megakadályozhatják.
Űrruhába bújva Sheridan magához
vesz egy taktikai atomfegyvert egy biztonsági raktárból. Miközben az állomás
romokban hever és odakint folyik az
idegen erők elleni csata, egy kis sugárhajtású hajtóművel egyedül elindul a
csatatéren keresztül az idegen ugrókapu felé. Az idegen építményen belül valami követi, a háta mögött kígyózva.
Sheridan elhelyezi a bombát, majd siet-
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ve visszavonul, miközben egy szörnyű,
eddig még sosem látott életforma megtámadja. Épp időben menekül el, amikor a nyomában felrobban a bomba és
bezárja a kaput. Az állomáson a megszállottak felébrednek a transzból és
újra visszazökkennek a megszokott kerékvágásba.
Miközben Sheridan azon elmélkedik, hogy remélhetőleg ilyesfajta problémájuk sosem lesz többé, Lyta azt mondja magának „Egy hiba. Egy hiba a sok
közül.”
Így készült
Hosszú az út a Külső Űrbe és nem sok
látnivaló van menet közben. Ismerek
olyanokat, akik űrsiklón mennek, mások rakétával, de én a Volkswagenemet
szeretem használni. Eric Frederickson
nevű írótársammal cirkálunk végig a
szeles főúton, amit Laurel Canyon
Road-nak hívnak, hollywood-i otthonokat hagyva magunk mögött, melyeket
bizonytalan módon a kanyon falába építettek. Aztán egy darabig jobbra a
Burbank Boulevard-on, majd… (bocs,
de a többi titkos információ).
Egy ártalmatlannak tűnő kis épület
felé tartunk - ott tartják a Külső Űrt.
Valójában a bent található sok csodát
csak egy kis tábla jelzi – SENTIENT
XING –, egy őrbódén, ami nem látszik
az útról [az amerikai gyalogosátkelő
útjelző tábla alapján — a szerk.]. A hely
a Babylon 5 - vagyis inkább a
Babylonian Productions; és pont olyan
közel van a külső űrhöz, amennyire
csak én közel kerülhetek hozzá. Ezúttal
a Thirdspace készítését jöttem megfigyelni – az első B5 tévéfilmét, amit valaha is készítettek.
Délelőtt 11:00
Boxleitner szakít egy kis időt a beszélgetésre. Hosszú felvétel volt, vágás nélkül, kissé bonyolult kameramozgással,
ráadásul a színpadon meleg van - és
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Császár: Ne, várjatok! Elloptátok a
nagy GBK pecsétjét. Ezért vagy meglakoltok vagy meghallgattok egy mesét.
Luc úgy gondolja, nem lehet olyan veszélyes, ezért válaszol: És milyen hoszszú lesz ez a mese?
Császár: Öt perc. Ti mondhatjátok meg,
mit meséljek.
Luc: Egyet a Grimm-mesékből.
Császár: Egyiket sem ismerem. De
azért megpróbálhatom elérni a Grimm
fivérek erőszak mennyiségét. Igaz történet lesz.
Luc: Jaj, ne! Az tök uncsi.
Császár: Nem, háborúról lesz szó.
Luc: Hadvezér voltál?
Császár: Nem.
Luc: Katona?!
Császár: Nem, igazából nem.
Luc: Hát akkor?
Császár: Szürke eminenciás.
Luc: Jaj, ne! Arról nemrég tanultunk a
suliban irodalom órán.
Császár: Szóval én ott voltam. Ott voltam az emberiség harmadik korának...
Ááá, hülyeség, úgy is láttátok a sorozatot.
Észak-Afrika, Atlasz – Földkupola
Kényelmesen berendezett szoba. Az elnöki segéd bekíséri Lefcourt tábornokhoz a fiatal Londot.
Elnöki segéd: Mollari tábornok? Hadd
mutassam be Lefcour… izé. Szóval tudják.
Londo: Örvendek. Hogy van az elnökük
Elnöki segéd: Remekül. Már javul az
elnök úr állapota.
Londo (magában kuncogva): Adjanak
neki egy kicsit ebből minden evés előtt.
Egy-két órán belül megszüntet minden
szimptómát.
Elnöki segéd: Köszönöm. (Szagolgatja.)
Biztosan örülni fog neki.
Londo: Nos, miért hívtak ide?
Lefcourt: Nos, tudja úgy gondoltuk,
hogy ideje lenne leszámolni ezzel a rebellis bandával! Egyenlőre rejtély számunkra a technológiájuk, a stratégiájuk, a társadalmuk. Állítólag népessé-
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gük 100%-a hadvezérekből áll. Londo,
mit tud arról a fajról, amit egyszerűen
csak úgy hívnak, dilgar?
Drámai zene, kamera Londo arcára közelít. Londo értetlenül néz, nem szólal
meg.
Elnöki segéd: Nagykő... akarom mondani: tábornok, az a rossz akta.
Lefcourt: Hát persze, hogy a rossz akta.
Ezeket már rég lerohantuk. Jesszus
Mária! Nézzen ide! Kiadták a parancsot
a lakosság teljes lemészárolására! Biztosan tehetünk még valamit ez ellen az
inkompetens döntés ellen!
Elnöki segéd: Uram, a parancsot ön
adta ki. És már végre lett hajtva négy
éve.
Lefcourt: Ez esetben a sajnálkozó sablon levelemet küldjék el a rokonoknak!
Elnöki segéd (fancsali képet vágva): Ó,
igen uram!
Lefcourt: Szóval az El Nem kötelezettek
Liga jóindulata felől biztosított, ezért
úgy gondoltuk, terjeszkedni kezdünk.
Tudja, már a jó öreg Hitler is megmondta, hogy tér kell…
Elnöki segéd: Uram, az a II. világháború.
Lefcourt: Tudom, a Föld Szövetség
nyert, vagy nem?
Elnöki segéd: De igen: Semmi..., nem
fontos.
Londo: Tulajdonképpen melyik fajról
lenne szó?
Elnöki segéd: A minbari nevezetűről.
Londo: Ó, azok birkák egytől egyig. Tudja, van róluk pár infóm. Először is nagyon fontos: imádják a hármas számot.
Három kaszt, stb. Minden nap háromszor bocsánatért esedeznek nagy prófétájuktól, Paul Atreidestől. Asszem ez a
neve. Szóval bocsánatért esedeznek,
mert két szemük van, mert két fülük
van, és mert két orrlyukuk van. A belső
szerveik kilétét el tudják titkolni előle,
ugyanis megsúgom, állítólag nem
minbari származású volt. Ennyi megfelel?
Lefcourt: Mi? Hogyan? Tessék?
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sorozatra pazarolják az összes tintát…
azt hiszem, ez alatt a TNG-t és a DS9-t
és a SeaQuestet értette… és azt hiszem,
a válaszomban minden benne volt.
Olyan ez, mint a Rocky film. Hadd beszéljen a sajtó mindenki másról, csinálják ők a nagy, látványos dolgokat, lobogtassanak nagy költségvetéseket…
Mi csak itt fogunk állni a hentesboltban, és puszta kézzel klopfoljuk a hússzeleteket…
Szeretnék rámutatni arra, hogy a
Warner/PTEN nincs benne a műsorüzletágban. Nem része a rendes PR
stratégiájuknak. Az egyetlen ok, amiért
egyáltalán megcsinálták – a B5 számítógépes reklámot -, az itteni és másutt
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lévő internetes támogatottság felismerése. Külsősöket kellett felbérelniük
hozzá, és mivel ez (még) nem egy bizonyítottan bevált módszer, csak ennyit
tudtak beleölni. Nem, nem mindegyik
területet használják ki; ez idővel kétségtelenül meg fog változni. De ezt általában EGYÁLTALÁN nem csinálják.
Szeretném visszafogni egy kicsit a beszélgetést ezzel a ténnyel.
Fordította: Niko és Chris

Támadnak a hadiözvegyek!
Nehézségi fokozta: „beginner”
Az ITB, ISN, IPX, MOP, NWC, POE, HPL,
JRR, HBC, és PPG támogatásával.
Ha érteni akarja a most következő műsort,
kérem, helyezze fülébe a mellékelt
bábelhalat! (A mi termékünk a legjobb,
vegyen BabylonFish-t!)

A C-4 bemutatja
Delenn: Azt mondják, az ember egy kezén minden ujjára jut egy Babylon állomás. És hogy egyiket sem volt értelme
megépíteni, mert csak az ember férfiak
macho versengéséről van szó.
G'Kar: Azt mondják, az ember nők mindig fájdalomban vesztik el szüzességüket. (Üzenet az agynak: elhangzottakról
megbizonyosodni.) Ha elég bölcsek vagyunk, akkor ebből nem születik egy új
utód ígérete. Megtanuljuk, hogy nem
engedhetjük meg magunknak a drága
védekezési eszközöket.
Sinclair: Istenem! (Hmm. Mindenki
olyan képet képzel alá, amilyet akar.)
Delenn: ...ez megsütötte, és ez mind
megette. Ez a lenni való hely, az utolsó
remény a nevetésre.
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Helyszín: Kentauri (ejtsd: szentarri
vagy szenturri) prájm (a klubvezetőség
közkívánatára), a Galaktikus Birodalmi
Köztársaság székhelye. Földi idő szerint este 8. (Zulu 2000) A galaktikus
birodalmi köztársaság leltár miatt átmenetileg zárva. A palotát tatarozzák,
nem látni ki az ablakon az állványzattól. Londo a császári trónszékében alszik részegen horkolva. Ölében keresztben fekszik egy alulöltözött (felül alig)
hölgy. Két kisgyerek (egy kisfiú és egy
kislány) beszaladnak. Kergetik egymást, nevetgélnek. A kisfiú csintalanságból ellopja a Császár nyakából a
GBK pecsétjét és a húga nyakába
akasztja. Visítozva nevetnek, erre felébred a császár és a szolga.
Szolga: Jaj, ne! Ti meg mit kerestek itt!
Megmondta a mama. hogy ne gyertek a
trónterembe, amikor dolgozom!
Császár (részegen): Várj! Ne vidd el
őket! Gyertek csak ide gyerekek! Hogy
hívnak benneteket?
Luc: A nevem Luc, ő pedig a húgom
Leya. De most mennünk kell!
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sokan is vannak. Ezenkívül van még
más gondja is, mégpedig a sorozat jövője
(az ötödik szezon elkészítése még mindig bizonytalan volt a Thirdspace forgatásakor).
Gyorsan olyan témára térünk, amitől talán jobb kedve lesz – az igazi űrprogramhoz és a NASA-hoz fűződő kapcsolatához.
Boxleitner leszólja saját munkáját az
igazi űrhajósokéhoz képest. „Én csak
egy szélhámos vagyok” - mondja „A pokolba is, épphogy csak elvégeztem a
gimit.” A stílusa igazán humoros, de ezt
nem hagyjuk annyiban. A Babylon 5 (és
mások) készítőinek fantáziája és munkája adott erőt az igazi űrhajósoknak
álmuk megvalósításához. A sorozat által nyújtott inspiráció éppen olyan fontos része az egésznek, mint az igazi űrkutatás. Az űrkutatás és a tudományos
fantasztikum mindig is erős kapcsolatban volt egymással. Boxleitner tudja
ezt, és a szeme felragyog, amikor az űrben esetleg előforduló idegen életről
beszél.
Ekkor valaki kiszól a díszletből, és
Bruce visszamegy dolgozni. Végül is van
egy űrhajója, amit irányítani kell.
Nincs olyan könyvesbolt, ahol a sci-fi
polcon ne lenne megtalálható a
Barlowe’s Guide To Extraterrestrials
című mű (Barlowe Útmutatója Földönkívüliekhez). Akárcsak Douglas Adams
Galaxis Útikalauza vagy az Alapítvány
t ö r t é n e t e k A s i mo v t ó l , B a r lo w e
kreálmánya igazi alapmű a téma kedvelői számára. Épp ezért igazán gyönyörűség látni Barlowe terveinek – egy sor
véletlennek köszönhető - életrekeltését
a Thirdspace-ben.
Egy új birodalom lovecrafti teremtményeinek megteremtéséhez, valamint
az idegen tárgy tervezéséhez inspirációt
keresve John Copeland producer azt
ajánlotta Jesús Treviño-nak, hogy menjenek el a Morpheus Galériába. Ez a
híres művészeti galéria olyanok műveit
mutatja be, mint H. R. Giger, Barlowe,
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De Es és a B5 saját koncepciós tanácsadója, Harlan Ellison. Treviño-val beszélgetve a galériatulajdonos és könyvkiadó, Jim Cowen megemlítette barátjának, Barlowe-nak nevét, aki nagy B5
rajongó, és javasolta a munkába való
bevonását. Mint kiderült, Barlowe alig
várta, hogy dolgozhasson a sorozatban.
„Komolyan úgy gondolom, hogy ez a
legjobb SF sorozat, amit valaha is készítettek” - mondja Barlowe. „A történetvonal magával ragadó, a karakterek fejlődése a történet folyamán más sorozatokhoz képest döbbenetesen jó. Kimagaslik minden eddigi dolog közül - és
ami igazán tetszik benne, az az, hogy a
sorozat nem pihen a babérjain, stagnálva a Joe Straczynski által megteremtett
világban. Azt hiszem, Joe egy igazán
briliáns televíziós forgatókönyvíró.”
Meglepő módon, hírneve ellenére
Barlowe-nak ez az első esete, amikor
egy televíziós sorozatnak dolgozik.
„Már érintettem a témát néhány korábbi ’közös’ munkámmal” - magyarázza „
SF szerzőkkel, akik megpróbáltak kicsit
elszakadni a talajtól; de ez az első eset,
amikor minden hivatalosan történik.”
Straczynski forgatókönyve igazán
lovecrafti szörnyeket kíván megjelentetni a Thirdspace-ben, úgyhogy a B5 producerek úgy döntöttek, Barlowe a tökéletes választás egy igazán más világról
származó idegen létrehozására.
„Megcsináltam az idegen tárgyat, vagy
legalábbis az alapokat hozzá; a város
látványtervét, az otthonuk általános
kinézetét, és magát a lényt többféle
megközelítésben, megmutatva mozgását és működését. Szerettem volna a
lények hajóit is megtervezni, de nem
kértek meg rá, és láttam, hogy akárki is
tervezi nekik a hajókat, csodálatos
munkát végez.”
A lényről magáról, az idegen szörnyről, amely üldözi Sheridant, Barlowe
csak ennyit mond: „Nagyon kevés időm
volt rá. Valójában amikor John először
felhívott, azt mondták, összesen egy
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hetünk van mindenre - ami engem nem
zavart, mert hozzászoktam a szoros határidőkhöz.
Igazán nagyszerű munka volt, sokféle
szempontból. Nemcsak mert a kedvenc
sorozatomban dolgozhattam, hanem
azért is, mert Johnnal nagyon egyformán járt az agyunk. Nem is tudtam,
hogy kettő vagy három különféle
szörny-jelölt közül választottak.
Alapvetően, amikor valaki megkeres
engem, és azt mondja „Nézd, szeretnénk
valamit olyasmit csinálni, amit még
senki sem látott”, akkor jövök igazán
izgalomba, mert ilyenkor sokkal absztraktabb lehetek, mint általában. Úgyhogy az első tervem tényleg eléggé
absztrakt lett, és utólag átgondolva,
talán valóban összezavarta volna a nézőket kissé. Talán majd felhasználom
egyszer valahol máshol, bár eléggé nyakatekert és homályos valami lett belőle.
Nekem tetszett, de ezzel együtt átküldtem egy másik vázlatot is, ami kissé
kevésbé volt elvont, és közelebb állt a
lovecrafti irányvonalhoz. Ez egyetlen
komolyabb revízión esett át, mikor is
összekapcsoltuk és meghosszabbítottuk
a lábakat - amelyek először különállóak
voltak.”
Barlowe szerint veszélyes a
„lovecrafti” kifejezés használata.
„Észrevettem, mennyire körülhatároltan kellett megtervezni ezt a lényt,
mert senki sem akart egy gyenge
Lovecraft utánzatot készíteni - pedig
könnyű ebbe a hibába esni. Nem kell
más, csak sok nyálkás végtag, egy csomó dülledt szemgolyó meg egyebek, és
máris előállt egy tipikus Lovecraftteremtmény. Lelkem mélyén tudtam,
hogy ez nem illene a Babylon arculathoz, úgyhogy a lehető legjobb tudásom
szerint szűrtem meg az elvárásaikat,
anélkül, hogy egy utánzattal rukkoltam
volna elő.”
A Sötét Város terve esetében
Barlowe inspirációja biológiai természetű volt. „Nyilvánvalóan valami sötét
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látványnak kellett lennie. Volt egy javaslat már az elején, hogy a tervnek
valamilyen mangrove - vagy fügefaszerűnek kellene lennie. Én úgy éreztem, ehhez hozzá kell tenni még néhány
dolgot. A már megteremtett lény természetét alapul véve elsőre azt gondoltam,
ezeket a lakóhelyeket élőlény-szerűre
kéne csinálni. Úgyhogy felfújt, nagy
hólyagokat tettünk rá és korbács-szerű
képződményeket építettünk bele az
épületek külső oldalába - így akartam
mozgó, élő jelleget adni nekik. A fejemben valamelyest elferdítettem a fügefatörzs elképzelést, és egyfajta perzselt
hatást gondoltam hozzá. Szerintem ezzel a égetett-látszattal sokkal gonoszabbnak és sötétebbnek látszottak
ezek a fatörzsszerű dolgok. Ezután jutottak eszembe ezek a szabadon lebegő
épületrészek, amelyek azonban valahogy mégis az épületek egészéhez kötődnek. Megbeszéltem Johnnal, és neki
tetszett a javaslatom - miszerint az
Öregek mozgó épületei mintha saját
értelemmel bírnának; a részeik minden
elképzelhető irányba összevissza lebegnek, igazi káoszérzetet keltve, miközben a kamera feléjük mozog. Úgyhogy
kerültek rájuk óriási hólyagok, korbácsszerűségek, és olyan dolgok, amelyek
mintha maguktól mozogtak volna.”
Barlowe azt mondja, terveit mozgás
közben, animáltan látni olyan volt,
mintha egy nagy kívánsága teljesült
volna. „Imádtam, amit csináltak vele”mondja „és abszolút semmi kivetnivalót
nem találtam benne. Szerintem a történet is nagyon jó, a rajzaim átfordításai
pedig abszolút tökéletesek.”
Egyébként a Thirdspace-ben is lenyűgözte az idegen tárgy megalkotása. „Úgy éreztem, minden telefonon
megbeszélt jellemzőt sikerült beleálmodniuk, nyomasztó - és egyben tiszteletet ébresztő - méreteiben és részleteiben egyaránt” - meséli lelkesen.
„Fantasztikusan sikerült; igazán élvezetes volt látni a végeredményt - pont
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katonái), és egy megállapodást kötöttünk: soha nem fog beleszólni a sorozat
kreatív részébe. Ezt az ígéretet be is
tartotta. Ha túl hosszú vagy rövid lett,
vagy volt egy effektus, az egy dolog volt,
de a kreatív ügyekben békén hagyott.
„Én nem vagyok író, az a te dolgod”
mondta. Nagyon kevés olyan ember
van, akik egyenesen beszélnek, és Doug
az egyik. Úgyhogy amikor megalkottam
a B5-öt, mindazok közül, akikkel összeállhattam, Doug volt a lista tetején. Ő
csinálja az üzleti ügyek nagy részét, én
meg a kreatívakat. (Ez nem teljesen
igaz; nekem is bele kell néznem az üzleti dolgok egy részébe, és neki is bele kell
szólnia a kreatívakba, de általában ez a
felosztás.)
Gyakran bukkan fel a neve a filmszakmáról szóló könyvekben, és az egyik
ilyen könyv elmagyarázza, hogy amikor
az MGM-nél dolgozott, Rattlesnake
(Csörgőkígyó) volt a beceneve; innen jön
a Rattlesnake Productions.
K: Mennyi egy B5 epizód költségvetése?
V: A költségvetés részletei titkosak…
De ha veszed a DS9 költségvetését és
megfelezed, még mindig jóval többed
lesz, mint amennyiből mi dolgozunk.
Ez megint csak a nagy terv része… ha
be tudjuk bizonyítani, hogy a nem sci-fi
sorozatok költségvetéséhez hasonló öszszegből is lehet minőségi sci-fit csinálni,
az több jövőbeli sorozat előtt is kinyitja
a kaput.
És igen, a televíziózásban általában
az executive produceré az utolsó vágás,
míg a mozifilmeknél sokszor a rendezőé
(vagy néha a stúdióé).
A hálózat (PTEN) eddig hagyott
minket, hogy csináljuk, amit csak akarunk, még néhány veszélyesebb történetet is. Ez sokkal boldogabbá tesz, mint
amennyire ki tudnám fejezni. Megbíznak bennünk annyira, hogy hagyják,
hogy azt csinálhassuk, ami szerintünk
helyes.
Azt hiszem, a legfőbb oka, hogy a
Babylon 5 annyira jó, amennyire, az az,
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hogy hagytak minket a saját módszerünkkel dolgozni, és a stúdió/hálózat
nem nagyon szólt bele. Az a nap, amikor egy stúdió elkezd belepiszkálni egy
sorozatba, a sorozat halálának napja.
Előszó: ahogy már korábban is elmondtam, mivel egyetlen stúdió sem
volt elég nagy a céljainkhoz (jelenleg 20
állandó díszletünk és 57 szétszedhető
díszletünk van, némelyikük 36 méter
széles, vagy még nagyobb, átvettünk
egy ipari területet, ami durván akkora,
mint Litvánia, és felépítettünk három
hangszigetelt hangosszínpadot, jelmezosztályt, építési területet, szinkronstúdiót, kellékraktárakat, mindent. Amolyan Lucas Ranch-szerűség, ahol minden egy fedél alatt van.
Jónéhány sorozat vett és alakított át
ilyen területeket, hogy ott forgassanak,
de büszkén kijelenthetem, hogy ez az
első átalakítás, amit a város [értsd: Hollywood – a ford.] hivatalosan és véglegesen működő stúdióként ismer el. Vagy
tíz éve ez az első új stúdió. Nincs hozzá
hasonló, hacsak nem akarunk egy nagy
stúdió forgatási területére menni. (És
ennek megvan az az előnye, hogy nincs
a területen, aki betévedhet a díszletekre és, hmm, mondjuk utasításokat kezdhet osztogatni. Azzal, hogy egy kicsit
arrébb vagyunk, át kéne autózniuk, és
nem éri meg nekik a fáradozást.)
Aha! Kezdem érteni. Sajnos az én
irodáim sem a Warner területén vannak; teljesen és egészében máshol vagyunk. Legközelebb nézz el egy kicsit
északra a Universal Fekete Tornya mellett és integess, látni foglak.
Valóban, a központi folyosó vége egy
festmény volt. És mindig is utáltam.
Úgyhogy a szünet alatt építettünk még
négy és fél métert a folyosó végéhez,
ami fölfelé megy, úgyhogy most már
egészen valódi, és tehetünk oda dolgokat. Így már sokkal jobb.
K: Közönségi fogadtatás téma
V: A minap járt itt egy riporter, és megkérdezte, nem zavar-e az, hogy a többi
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fekete-fehér részletet csináljunk, és lehet, hogy a következőben fogunk is.
K: Hogy sikerül a B5 költségvetését
ennyire alacsonyan tartani a többi sorozatéhoz képest?
V: Ebben az egész „kevesebbe kerül=nincs olyan jó” kérdésben az a 120nál több televíziós epizód alatt megszerzett tudás dühít, hogy bármelyik sorozat költségvetésének 30 vagy több százalékát csak elpazarolják. Ez abból fakad, hogy a forgatókönyvet csak 3-4
nappal a forgatás megkezdése előtt kapják meg, és mindenki 24 órán keresztül
dolgozik, két- és háromszorosan túlórázik az EFX-eken, jelmezeken, díszleteken, mindenen. Úgyhogy a dolgok, amik
rendesen kb. 150.000 dollárba kerülnek,
végül 300.000 vagy több dollárt visznek
el.
A B5-nél általában 3-5 forgatókönyvvel járunk önmagunk előtt bármelyik pillanatban. A rendező és a stáb
hetekkel a forgatás előtt megkapja a
forgatókönyvét. Sőt, még ennél is korábban, mert én tudom, hogy mi áll előttünk az egész szezonban, és szó szerint
hónapokkal előre tudok figyelmeztetni
valakit egy nagy EFX-re vagy díszletre,
amire szükség lesz. Ennek eredményeképp azokra a dolgokra, amik rendesen
150.000 dollárba kerülnek, pontosan
annyit is költünk, vagy még sikerül spórolnunk is egy kicsit.
A gyártás nagy része egyszerűen
felelőtlenül zajlik. Az, hogy a sajtó lehúz
minket azért, mert felelősségteljesen
viselkedünk, olyasvalami, amit egyszerűen nem tudok ép ésszel felfogni.
Abban, ahogy a sorozatot csináljuk,
az az egyik jó dolog, hogy nem kell egy
epizódon belül előkészítenünk egy poént, hanem hetekkel előre is megtehetjük, ha a csattanó önmagában is működik, de ha az előző epizódot is láttad,
többet értesz bele.
K: A kezdet téma
V: A Babylon 5 ötlete 1986-ban született; a bevezetőfilm forgatókönyvét (ami
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többé-kevésbé ugyanaz, amit leforgattunk) 1987-ben írtam meg. Szintén
1987-ben illusztrációkat rendeltünk
hozzá, és a hálózatoknál és stúdióknál
házaltunk velük. A teljes projektet –
illusztrációkat, forgatókönyvet, sorozatbibliát, leírásokat és mintatörténeteket – több helyre is elküldtük, köztük
1989-ben a Paramount-hoz is…
A Babylon 5 első vázlatai és jegyzetei
1976-ig nyúlnak vissza, bár az első forgatókönyvet csak 1977/78-ban fejeztem
be.
K: jms munkája téma
V: Hogy pontosan mit is csinálok?
Amellett, hogy megírom a saját forgatókönyveimet, más íróknak is kiadok történeteket, és kiválasztom azokat az írókat, akikkel együtt dolgozunk. (Mivel a
Babylon 5 egy átfogó történethez kötődik, sok szabadúszó forgatókönyv kiadott anyagra épül.) Ezenkívül a gyártás minden egyes folyamatában részt
veszek: a stúdió kommentárjait leszámítva (ezekből nincs valami sok, a legutóbbi projektünkre egyet sem kaptunk, szerencsére békén hagynak minket) a sorozat minden aspektusában
Dougé és az enyém az utolsó szó.
(Általában Doug inkább az üzletember
és szerződéskötő, és a legtöbb kreatív
munkát rám hagyja.) Közreműködök a
szereposztásban, együtt dolgozom a művészeti rendezőkkel a grafikákon, felülbírálom és utasításokkal látom el a
díszlettervezőket, jelmezeseket, kellékeseket, számítógépes grafikusokat, a vizuális effektusos csapatot, minden
egyes osztályt. Enyém az utolsó szó a
szerkesztésben, a zenében, a hangeffektusokban, amit csak mondtok.
K: Milyen viszonyban állsz Doug
Netterrel a sorozatban?
V: Ami Dougot illeti, velem egy rangban
vesz részt a projektben. Doug azóta dolgozik ebben az üzletágban, amióta az
üzletág létezik, annak idején az MGM
vezetője volt. Ő volt a producerem a
Powerben (Power kapitány és a jövő
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olyan volt, mint amilyennek én is képzeltem. Szerintem egyébként a tárgy
kialakítása 90%-ban a költségektől függött. Én körülírtam nekik egyfajta
„szétváló és kinyíló” funkciót, aminek
nagyrésze valóra is vált. Kicsit megváltoztatták, de nem úgy, hogy bele lehetett volna kötni. Nagyon is valóra váltotta az eredeti elképzelést. Szép kis
hardware lett belőle. Le a kalappal. Igazán jó kis
csapatuk van.”
„A Thirdspace
ismét elterjed a
Babylon 5 Univerzumban” - mondja
Bruce Boxleitner,
akinek Sheridan
kapitányként újra
elő kell vennie a
fegyvereket
és
megmenteni
az
ismert Univerzumot. „Az árnyakkal
kapcsolatos
dolgok még mindig a levegőben
lógnak ennek a
filmnek az idején.
Rátalálnak erre a
titokzatos idegen
tárgyra,
és
Sheridan
újra
használja a Bombát.” Boxleitner az
egész
forgatás
alatt poénkodott
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Sheridan atombomba-imádatával kapcsolatban. „Marha jól tudja - amikor
falnak ütközöl, gyújtsd be az atomot!”
Ebben az esetben az atombomba
felrobbantásához a kapitánynak egyedül kell berepülnie egy idegen építménybe. „Ismét megpróbáltuk megcsinálni az űrruhás jeleneteket, hogy egyedül repüljek az űrben. Egy szkafander-
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ben szállok ki az állomásról, kis, egyszemélyes rakétát használva.” Boxleitner
úgy fogalmaz: „próbáltuk”, mert néhány
űrbéli felvétel problémásnak bizonyult. „Ironikus módon volt egy olyan
repülési jelenetünk, ami nem működött
az egyszemélyes rakétával - mert nem
tudtam vele fejjel lefelé menni. Nem
tudtam jobbra felemelni magam. Mint
az igazi űrsétáknál az Apollo program
idején - túl sok gond volt azzal, hogy a
kiszabott idő alatt megoldjuk a problémákat. Azt akarták, csináljam újra meg
újra. Egyszerűen nem tudtam felkelni
és újra elindulni.”
Mivel nem tudták elfordítani a kereket
a függőhámban, a csapat egy elegáns és
egyszerű ötlettel állt elő. Boxleitner végül bukfenceket csinált egy rögtönzött
limbó-rúd felett. Ez a gyors megoldás is
része annak a munkának, amely biztosítja, hogy a speciális effektusok hozzáadása után a felvételek nagyon jók legyenek. Ez olyasmi, amit Boxleitner is
megerősíthet. „Láttam nyers felvételeket a Thirdspace-ből, amiken egy kiskocsin utazok” mondja, hozzátéve, hogy a
leghálásabb olyan szemszögből megnézni ezt a filmet, hogy hogyan készültek a
külső űrben lévő jelenetek, és hogyan
álltak össze végleges formájukban. „Az
új űrruhában, a rakétával szerintem
nagyon jól nézett ki ez a jelenet. Nehéz
volt megcsinálni, de végül biztosan sikeres lesz.
Olyan, mint bármely más új felszerelést
használni. Ki kell tapasztalnunk a kis
hibákat. Menet közben tanuljuk meg
egyre jobban kezelni. Ez volt a legjobb
szórakozás. Egyre többet akartam belőle csinálni, mert akkor szeretem igazán
a sorozatot, amikor külső helyszínen
dolgozunk. Ez emlékeztet minket arra,
hogy a sorozat az űrben játszódik, ami
elég veszélyes hely.
„Nagyon furcsa az űrben mozogni” teszi hozzá. „Mozogsz, de nem érzed.”
Boxleitnernek belső információi vannak
erről a témáról, mivel NASA űrhajósok-
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kal konzultált ebben a témában.
„Beszéltem olyan emberekkel, akik jártak az űrben, és az bizony elég bizarr.
Azokon a rakétákon utazó emberek látják a mozgást, de ők sem érzik. Egyáltalán nem éreznek semmit, csak amikor
a gyorsító rakéták bekapcsolnak. A
gyorsulást érzékelik, de utána a mozgást már nem, amíg ki nem néznek az
ablakon. Akkor már látják, hogy valóban mozognak.”
Az űrben történő mozgáson kívül a
Thirdspace lehetőséget adott Boxleitnernek egy régi baráttal való közös
munkára - Shari Belafonte személyében, aki Dr. Elizabeth Trentet alakítja. „Már jópár éve ismerem Sharit. Régóta nem láttam” - mondja. „Azt hiszem,
elég jól játszotta a beképzelt tudóst.”
Boxleitner dicséri a rendezőt, Jesús
Treviñót is lelkesedéséért, amit magával hozott a Babylon 5-be. „Jesús nagyszerű. Új ötleteket hoz, főleg az írásokhoz. Tudom, hogy szereti kiegészíteni a
forgatókönyvet, és Joe mindig szívesen
fogadja ezt, amíg nem érint főbb történetvonalat.”
A Thirdspace, más Babylon 5 tévéfilmekkel együtt, gazdagítja majd a
Babylon 5 amúgy is komplex világát.
„Azt gondolom, ezek nagyobb mélységet és mozgásteret adnak az egésznek” - mondja Boxleitner. „És a
Thirdspace olyasmit kínál, ami látványában nagyon eltérő. Van egy fantasztikus sci-fi illusztrátorunk, Wayne
Barlowe. Bevontunk valakit kívülről,
hogy frissítsünk, változtassunk a perspektíván, ezzel fejlesztve és kiszélesítve
az egész B5 univerzumot.”
„Az én dolgom ebben a forgatókönyvben nem túl jelentős” - mondja
Mira Furlan szerepéről a Thirdspaceben. „Segítek kideríteni mi ez az idegen
tárgy, és támogatom Sheridant. Csak a
tárgyat felderítő csoport részeként vagyok ott.”
Bár valóban kicsi a szerepe ebben a
részben, azért volt egy-két kulcsjelenete
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K: 30 (tévére jellemző) [Amerikában - a
szerk.] vagy 24 (mozira jellemző) képkocka per másodperccel veszik fel a sorozatot?
V: A bevezetőfilmet (és minden ezután
következőt is) 30-cal forgattuk. Erre
emlékszem, mert valaki morgolódott a
pluszköltség miatt.
Nos, befejeztük a főcímünk véglegesítését és megcsináltuk a (gyakorlati)
szerkesztést, és most be fogjuk vinni a
programba, és elkezdjük összerakni az
epizódokat. Úgy döntöttünk, hogy azért,
hogy hangsúlyozzuk a sorozat mozis
aspektusait, amelyek a televíziós sci-fit
mozifilm-szerűen kezelik… hogy a főcímet szélesvásznú képpel csináljuk meg.
Igen, a főcím a hagyományos tévéken szélesvásznúként fog megjelenni…
a 16:9-es arányokkal forgatott anyagot
fogjuk éppen csak annyira lekicsinyíteni, hogy ráférjen a képernyőre, úgyhogy
alul és fölül ugyanúgy lesz fekete csík a
képernyőn, ahogy pl. a TNT-n szokott
lenni, amikor az eredeti képarányokkal
vetítik a filmeket. És terveztünk néhány CGI-t is ebben a formátumban. (A
sorozat felhasznált anyagainál majd
össze tudjátok hasonlítani az adás rendes képarányait a főcímben szereplővel.
Más szavakkal: az Álomparlamentben
(Parliament of Dreams) van egy jelenet
egy minbari társaságról. Normál képarányokkal, a sorozatban egyféleképp
fogjátok látni. Ennek egy részét bevágtuk a főcímbe, ahol a teljes képet használtuk, és ott látni fogjátok a jobb és bal
széleket is, amiket a standard tévéképarányok miatt le szoktak vágni.)
Ahogy pár napja megtudtam, a
Quinn doktornővel (Dr. Quinn Medicine
Woman) is ugyanezt csinálják, úgyhogy
ott megnézhetitek. Nagyon jól eléri,
hogy a főcímnek igazi mozi-feelingje
legyen.
A képbeállításról… a monitoron,
amin a rendező és a felvételvezető végignézik amit a kamera felvett, be vannak jelölve a normál és a szélesvásznú
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képarányok, úgyhogy legtöbbször egyszerre tudnak dolgozni a kettővel.
Nem videószalagra forgatunk, úgyhogy ez egy elég vitatható kérdés. Filmre forgatunk, amit nagyon könnyen át
lehet alakítani HDTV-s minőségűvé. A
képpontsűrűség beállítása attól függ,
mivé alakítjuk a filmet. Mi normál felbontású videóvá alakítjuk; amikor a
HDTV tömegfelhasználásig jut, újra
feldolgozzuk a filmet, és ilyen szinten
visszük át videóra.
16:9 képarányban forgatunk, és később vágjuk le normál tévé-képarányra
a sugárzáshoz. Amikor a, idővel kijönnek a DVD-k és b, a HDTV jobban elterjed, a teljes szélesvásznú változatot is
elérhetővé tesszük.
K: Miért nem egyszerűen szélesvásznú
arányokkal sugározzák az epizódokat?
V: Mivel a legtöbb háztartásban a tévéképernyő viszonylag kicsi, nem, ebben
az időben nem lenne igazságos vagy
tanácsos szélesvásznú arányokkal adni
az epizódokat.
K: Hogy néznének ki a B5-ös CGI-k a
vásznon?
V: A filmek azért bonyolultak, mert azt
a felbontást megcsinálni, ami a vásznon
is kiállna egy alaposabb vizsgálatot,
iszonyatosan nehéz. De ez meg fog változni idővel.
K: Abban a sorrendben gyártják az epizódokat, ahogy leadják őket?
V: A gyártási sorrendet csak a gyártási
szükségletek határozzák meg, nem a
történet. Egyedül az első vetítési időpont számít.
Az, hogy egy epizódban mennyi szöveget kell utószinkronizálni, attól függ,
hogy a szöveg tisztán hallatszott-e a
mikrofonban, hogy volt-e kamerán kívüli zaj, és még sok más tényezőtől. Van,
amikor szinte semennyit nem kell, van,
amikor rengeteget.
K: Van rá esély, hogy lesznek feketefehér képsorok?
V: Igazság szerint ebben a szezonban
nagyon közel voltunk ahhoz, hogy egy
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embert, aki megemlíti nekem, hogy az
űrben nincs zenekar, nagyon
orrbavágom.)
Úgy találtuk, hogy a legjobb, ha elsősorban zenét játszunk az űrbeli akció/
hang alapnak, és nagyon halvány tónusokat keverünk rá – leggyakrabban
nem teljesen hangeffektusokat, hanem
inkább hangjelzéseket, amelyek egy
bizonyos effektusra utalnak.
K: Szerkesztés téma
V: A szerkesztés egyébként egy lenyűgöző folyamat. A televíziózás döntések
sorozata: el kell dönteni, hogyan írod
meg a jelenetet, el kell dönteni, ki játszsza el, a színész eldönti, hogyan akarja
eljátszani a karaktert, a rendező eldönti, hogyan rendezi meg a jelenetet, az
operatőr eldönti, hogy világítja meg és
hogyan veszi fel a jelenetet, aztán te
meg a szerkesztő eldöntitek, hogy az
elkészült felvételekből hogyan építitek
fel a jelenetet.
Amit a kezedben tartasz (nem szó
szerint, hiszen már teljesen digitalizáltak vagyunk, és szinte senki nem használ már filmszalagot a szerkesztési folyamatokban), az a jelenet leforgatott
anyaga. Van a nagytotál, amin mindenki rajta van. Ebből lehet 1, 2 vagy 3 felvételed. Aztán vannak a kistotálok, a
szuperplánok és a kétfős felvételek, valamint a fordítottak. Ezekből 2-3 van,
szorozva a jelenetben szereplő karakterek számával. (Például: két szuperplán
Sinclairről, 2 vagy 3 szuperplán Garibaldiról, plusz a premierplánok mindkettőről, stb., stb. egyetlen jelenetben.)
Bár a beállítás ugyanaz, a szövegek
tempója más, az előadása más, a hangsúlyok, a tartás… Egyes nagyon finom
különbségek rettenetesen fontossá válnak, amikor elkezdünk vágni egy filmet.
Talán az első közelképben megvan az az
intenzitás, amit az első részben szeretnénk, de a második részére leereszt,
úgyhogy a második felvétel második
felét használjuk, ami viszont hozza a
megkívánt hatást. De ebben a felvétel-
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ben a színész nem pontosan ott áll, ahol
a nagytotálban, és a következő vágásnál
muszáj visszatérned a nagytotálhoz,
mert ekkor látnunk kell, ahogy X. belép
a szobába…
Összetett, bonyolult, fárasztó folyamat, ami megkívánja, hogy az összes
jelenetet és felvételt egyszerre tartsuk
észben, főleg ha utolsó perces átvariálást is akarunk, vagy „kölcsön akarunk
venni” egy felvételt egy másik jelenetből, hogy kitöltsük vele ezt a jelenetet,
mert probléma akadt a meglevő felvételek beállítási szögével.
De hazudnék, ha azt mondanám,
hogy nem roppant szórakoztató. 50 különböző dolgot is ki lehet hozni egy jelenetből attól függően, hogy hogyan szerkeszted. És több kitűnő szerkesztő is
dolgozik velünk.
A legfejlettebb számítógépeket használjuk a szerkesztéshez, amelyek néhány tekintetben az EditDroid előtt
járnak. Az első lépcső az Avid szerkesztő, ami az epizód összes képkockáját
digitalizálja és a .gif fájlokhoz hasonló
mozgókép/hang formátumban tárolja
őket. Így mindenhez azonnal hozzá lehet férni anélkül, hogy lemezeket kéne
cserélgetni, és minden azonnal meg is
jelenik. Amint egy részt beszerkesztettünk oda, ahova akarjuk, elmentjük az
információt a rendszerbe. Aztán az öszszes szükséges képkockát megadjuk a
szerkesztőszoba fő számítógéprendszerének, ami az éjszaka folyamán automatikusan összeállítja a megvágott
anyagot. Szinte teljesen felügyelet nélkül dolgozik. Csak bejövünk reggel, és a
megvágott anyag már ott vár minket.
Azért tudunk közelebb maradni a
csúcstechnológiákhoz, mert kicsi és új
társaság vagyunk, így gyorsabban tudunk reagálni, mint azok, akiknek egy
vaskalapos stúdió bürokráciáján kell
átverekedniük magukat, akik ráadásul
már hatalmas összegeket költöttek a régi
rendszereikre és nem akarnak újat, hiszen
alapjában véve a régi is működik.
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Furlannak amiket megérte eljátszani.
„Volt egy kis jelenetünk, amit két napja
csináltunk meg Sheridannel és Virrel.
Ez egy mulatságos kis epizód volt, szeretem eljátszani Delenn könnyebbik
oldalát a komoly, mély és rejtélyes oldalával ellentétben, ami többnyire előtérben van. Nagyon kedves voltam ebben a
részben Sheridanhez. Tetszett ez a váltás. És nagyon keveset szoktam együtt
dolgozni Stephen Fursttel. Talán összesen néhány mondatot váltottunk az elmúlt években a felvételeken. Kész élvezet őt figyelni, mert igazán érdekes és
édes karaktert játszik.”
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Délelőtt 09:30
Ma először az A színpadhoz mentünk
f e l vé t e l e k e t k é s z í t e n i, a C & C
(Command & Controll - Vezérlő) díszlethez, három napi pilótafülke-felvétel
után. Joshua Cox (Corwin) egy almásládán áll a kamerával szemben a parancsnoki központban, parancsokat táplálva
egy nem létező konzolba, mindeközben
a jelen nem lévő Ivanova parancsnokhoz
beszélve (a forgatókönyv-felügyelő
mondja Ivanova szövegét). Egy gyors
pillantást vetve a monitorokra meggyőződhetünk arról, hogy az illúzió egész
jól működik.
Treviño szokás szerint a rendezői
székben ül. A monitor alá tűzve látható
a nap mondása, egy nigériai mondás:
„Nem számít milyen éles egy kés, saját
nyelét sosem tudja megkarcolni.” Úgy
tűnik, ez egy szerénységre intő szöveg,
nehogy valaki beképzelt legyen. Még
nagyon sok munka van hátra.

lom, amikor a Babylon 5 Magazine
(Hivatalos Babylon 5 Magazin) állandóan jelen volt a forgatásokon – bár sokan
nem voltak tudatában annak, kik vagyunk és mit csinálunk itt. A legszórakoztatóbb téveszme az volt, hogy a
TNT-től jöttünk felügyelni a gyártást.
Bent, hátul Jesús Treviño odahív
minket a monitorához, megmutatva,
mit csinál a következő jelenetnél. „Így
csalunk” - magyarázza. A monitor
videórögzítőjét használva mutatja meg,
hogyan kelti egy CGI tábla egy raktér
méretének illúzióját. Treviño szerint ez
”a technológia átgondolt felhasználása
az állomás képének kiterjesztéséhez.
Sokszor használom ebben a filmben,
mert ez megérdemli.”
Eközben szemünk sarkából meglátjuk Bruce Boxleitnert, aki szórakozásból fegyvert ránt egy ismeretlen narnra,
miközben felvételre várnak. Az ilyen
ismeretlen kis szerepekért nagyon sokat kell dolgozni, annak tudatában,
hogy a munka elismerés nélkül marad;
ezért jó Bruce-t látni, ahogy kicsit feldobja a hangulatot.
Befejezik a felvételeket, és mi elcsípjük Joshua Cox-ot, mielőtt még hazamenne.
Cox az első szezon vége felé jött be mint
gyakran megjelenő figura [a Vezérlőben - a szerk.], és azóta folyamatosan
visszatérő karakter lett belőle.
„Mindig jó itt lenni. Mindenkivel nagyon szórakoztató együtt dolgozni” mondja, Treviñót is ideértve. „Ő nagyon
jó, igazán menő” - mondja róla Cox.
„Barátságos pasi.”

Délelőtt 08:49
Gyors kávészünetünkre menet Bruce
Boxleitner mellett megyünk el, aki tökéletesen éber, készen a napi munkára, és
egy egészséges jó reggelt-el köszönt
minket. Pár, a forgatáson töltött nap
után az emberek kezdenek megismerni
minket – manapság már messzinek tűnik, de a Thirdspace volt az első alka-

Délután 12:17
Jerry Doyle jelent meg látogatóban,
vendégekkel a nyomában. Köztük olyasvalakivel is, mint pl. Mrs. John
Sheridan, azaz Melissa Gilbert. Rövid
szünet következik, hogy mindenki üdvözölhesse a másikat. Jerry mesél barátainak annak a hétvégi rendezvénynek a
menüjéről, amin részt vesz. Jesús meg-
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jegyzi, milyen jól hangzik, mire Jerry
azt válaszolja: „Meghívnálak téged is,
de sajnos munkanélküli vagyok.”
A kuncogás elhalása után mindenki
visszamegy dolgozni. Az a jelenet jön,
amikor egy technikus egy olyan karbantartórobothoz ve zeti Sheridant,
Ivanovát és Zacket, amit tönkretett az
idegen tárgy. A felvétel úgy ér véget,
hogy Zack Ivanova válla felett átnézve
vizslatja a robot belsejét. Eléggé esetlenül fest a dolog, és a harmadik felvétel
után Jeff előredőlve beleharap Claudia
nyakába, mire nevetés tör ki a stáb körében, és Jesús inkább kissé átformálja
a jelenetet.
Délután 03:38
Az ebéd jött és ment, és a stáb éppen
befejezi az ebéd előtt megkezdett jelenetet. Négy különböző kamera-beállítás
kellett hozzá, és több idő, mint ideális
lett volna. Kissé lemaradtak az ütemtervtől, ezért kissé mindenki türelmetlenebb lett. Előbukkan a gyerünkgyorsan-és-várjunk típusú filmkészítési
munka által okozott frusztráció. Emiatt
mi úgy döntünk, hogy inkább hazamegyünk, nehogy útjában legyünk valakinek.
Miközben távozunk, egy olyan folyosón megyünk végig, ahol egy csomó beugró statiszta áll. Technikusok, biztonsági őrök, narnok - mindannyian összecsukható székekben ülve, arra várva
mikor szólítják őket. Néhányan kártyáznak, olvasnak, van aki megpróbál
aludni kicsit. Ők a gyakran kimerítő
filmforgatások igazi katonái, az ismeretlen hősök, kiknek közreműködése
általában alig észrevehető, de mégis, ők
teszik a Babylon 5-öt számunkra sokkal
valóságosabbá. Így megyünk ki, egy
mindent megköszönő biccentéssel, máris várva a következő forgatási nap eseményeit…
Délelőtt 09:30
Ismét az A színpadnál vagyunk, a
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Zocalo-n (ami eléggé szét lett döntve a
holnapi lázadási jelenet előkészítése
miatt) keresztül jutva a C&C-hez.
Emelkedetten, teljesen körülkerítve és
némileg kényelmetlenül elég nehéz figyelni is a forgatást, és egyben kitérni
mindenki útjából; de sikerül bepréselni
magunkat Treviño monitora mögé.
Shari Belafonte (Dr. Elizabeth Trent) és
Clyde Kusatu (az asszisztense, Bill
Morishi) jelenete van soron. Kusatu
nagyon mulatságos, a legkisebb dolgot
is jól meg tudja csinálni (John Wayneutánzása frenetikus), és mindenki folyamatosan nevet rajta. A makeupkészítőknél Belafonte karaterúgásokat
és - ütéseket gyakorol a stáb szórakoztatására. A dublőrök is itt vannak ma,
és lesz pár érdekes harc, amikor a megszállott Dr. Elizabeth Trent összetűz
Ivanovával. Hosszú napnak ígérkezik,
de mindenki jókedvű.
Délelőtt 10:15
A küzdelem egy kis teret igényel, úgyhogy én kilépek, és átballagok a színpadhoz, ahol az díszletépítők éppen öszszerakják a Sötét Város, az idegen világ
képét. Nagy, szürkéskék sziklás falakat
vágnak méretre, hogy a helyükre férjenek egy nagy zöld háttér előtt, amit a
speciális hatásokhoz használnak majd
fel. A kevés fényben számomra az egész
inkább egy víz alatti barlangnak néz ki,
semmint egy idegen építménynek. Itt
találkozik Vir és Ivanova álmukban.
Valaki elsétál mellettem, olyanra öltöztetett karral, mintha egy hosszú, elágazó és kékes csáp lenne, mire én is úgy
érzem magam, mintha álmodnék.
Délután 01:00
Az ebédet eltolták egy órával. Még mindig a C&C-nél vagyunk, a verekedés
még mindig megy. Kusatu karaktere,
Bill Morishi már halott, és a színész
hátára felkerült a megfelelő égési sérülést imitáló maszk. A nap hátralévő részében neki nincs más dolga, mint a
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tünk a különböző idegen karaktereinkkel, és néha a beszélgetés eléggé részletekbe menő, komplex vagy politikai tartalmú. Egyik részben például van egy
két és fél perces jelenet G’Karral és
NaToth-tal, amit két hosszú jelenet követ Londoval és Virrel, majd Delennel
és Virrel. Kb. öt percről van szó. A beszélgetések nagyon bonyolultak, és körülményesek. Úgyhogy vagy a) minden
beszélgetés érthetően elhangzik a képernyőn vagy b) feliratokat használsz ÖT
PERCIG FOLYAMATOSAN? Megölnéd
a saját sorozatodat. Senkinek sem tetszene, és igazuk is lenne. Szóval ismét,
nem minden jó ötlet használható vagy
praktikus.
K: Centauri téma
V: A legközelebbi párhuzam a
centaurikhoz azt hiszem az ősi Róma.
Nem kívánok korabeli forrásokra hivatkozni, szerintem ez eléggé nyilvánvaló.
A B5-ben sok minden még régebbi forrásokból származik. Az egyetlen kivételt,
amikor valóban csináltunk egy metaforát a jelenre vonatkoztatva, még jó sokára lesz, valamikor a szezon vége felé,
akkor elég világosan látni fogjátok.
K: Hogyan viselik a centaurik a hajukat?
V: A centauri férfiak a látható módon
viselik a hajukat, melynek hossza meghatározott az adott személy státusza
által. A centauri nők megvetik az ilyen
státusszimbólumokat és kopaszon járnak, egy hátul található hajfonattól eltekintve. (egyfajta páva jelleg.)
Persze hordhatnák a hajukat hosszabban, mint azt a státuszuk megengedi,
de ez hivalkodásnak számít olyasmivel,
ami valójában nincs, és azt szánalmasnak tartják.
Londo népe odavan az ékszerekért,
díszekért, mint például a medálok vagy
kitüntetések és hasonlók.
K: Mennyi, ööö, nemi szerve van egy
centauri férfinak? Mi van a nőknek?
V: A férfiaknak hat van.
A centauri nőknek van hat keskeny nyí-
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lásuk a hátukon, a gerincük mindkét
oldalán három, közvetlenül a gerincoszlop aljánál.
Elég beteges, ha ezekre vagytok kíváncsiak; még betegesebb ha ezeket
ELŐ is hozzátok…
K: Hang téma
V: Apropó, mindannyiótoknak, akik a
Pause gombon támaszkodtok, és feltekeritek a hangerőt (egyébként Dolby
Sourrounddal dolgozunk)..., utasítottam
Larry DiTilliot, hogy írjon néhány
wallát (háttér-párbeszédet) [a walla
tömeget jelent – a ford.] a Zocalohoz, a
kilátóhelységhez (Observation Dome), a
vámhoz és egyéb helyekhez. Egy része
értelmes. De a többi… egek…
K: Mit kezdenek a „hang az űrben”
problémával?
V: Csak hogy tudjátok… és ne piszkáljatok vele később… Az utóbbi napokban
több időt töltöttem a hangos embereinkkel a hang-az-űrben téma megbeszélésével, mint amennyire gondolni akarok.
Szó szerint ÓRÁKAT töltöttünk összezárva a különböző lehetőségek, középutak, szélsőségek és néhány eleve elvetélt ötlet megtárgyalásával. Még mindig
nem tudom, hogy pontosan mit fogunk
csinálni, de higgyétek el, rendkívül alaposan megvizsgáltuk az ügyet (és az
elmeállapotomat). Pillanatnyilag itt
tartunk: az utolsó keverésnél mindegyik átbeszélt és elérhető lehetőséget
kipróbáljuk. Azt fogjuk használni, amelyik kombináció a legjobban bejön. De
amíg oda nem érünk, nem fogjuk tudni,
mi az.
Ma meghallgattam a Lélekvadász
(Soul Hunter) zenéjét Christopher
Franke-nél, és zseniális. Nagyon nehéz
leírni… nem rock, de agresszív és erőteljes, és egyáltalán nem hangzik művinek. Azt hiszem, lehet, hogy meg is oldotta nekünk a hang az űrben-kérdés
nagy részét. [Franke] Kipróbált pár dolgot, amit megbeszéltünk, és remekül
működik. Úgyhogy lehet, hogy ez az a
megoldás, amit kerestünk. (De az első
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bolygónk összes reptéri irányítótornyában angolt használnak, és sokkal többen tanulnak angolul a világban, mint
ahányan az angol anyanyelvűeknél más
nyelveken.)
Az idegenek nyelvtudása eltérő; valószínűleg a legjobban beszélni (a szükség miatt) a nagykövetek tudnak, akiknek angol tudása tökéletes vagy majdnem az (van egy beépíthető eszköz, a
cyberlink, ami azonnal az agyukba közvetíti saját nyelvük szavainak angol
megfelelőit, de ez nagyon drága, és nem
kis fájdalommal jár). A hátrány az, hogy
néhány kulturális hivatkozás vagy szövegösszefüggés esetében nehéz egyértelműen fordítani. (Londo nem tudta mik a
ramorák, Delenn egy pillanatig bizonytalan volt a költészettel kapcsolatban…)
Már több karakter esetében felmerült valamilyen fordító eszköz használata. Három domináns nyelv van a B5-ön,
egyfajta csillagközi eszperantó, kentauri és angol, ami többé kevésbé a hivatalos katonai/diplomáciai nyelv. Persze
nem mindenki ismeri ezeket a nyelveket, úgyhogy szükség van valami másra
is. Vannak fordító csapataink (nem látszanak, de hivatkozunk rájuk a
„Lélekvadász”-ban), és technikai fordító
eszközeink, miután már elég sokszor
léptünk kapcsolatba egy adott csoporttal vagy személlyel, hogy a két nyelvet
egymásba átkódolhassuk.
(Szándékosan használunk enyhén
eltérő angol kifejezéseket a légzsilipekre
és hasonlókra, a piktogramok mellett.
Nem minden angolul beszélő személy
ismeri a nyelv minden részletét, és lesznek multikultúrális eszperantószerű
behatások is az angol nyelvben az elkövetkezendő 200 évben. Szóval például
az Univerzum Ma (Universe Today) kiadásában konvencionális angol nyelvet
használnak, mivel elsősorban Földdel
kapcsolatos dolgokkal foglalkozik. De
vannak olyan feliratok, mint például
SECÚR AREA. Vettük a bátorságot, és
néhány vonatkozásában egyszerűsítet-
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tünk az angol nyelven a nem-emberek
miatt, amivel egyben próbáltuk azt is
kitalálni, hogyan lesz hatással a multikultúralizmus a nyelvünkre 200 év
alatt.)
Igen, van itt egy dolog ehhez kötődve a B történetben egy epizódban… egy
idegen lép a fedélzetre, és nem igazán
sikerül kommunikálni vele, egyszerűen
túl idegen a gondolkodásmódja. (Amit
én szeretnék, hogy kiderüljön a végén,
hogy egy másik idegen francos macskájával vagy egyéb házikedvencével próbáltak kommunikálni egész idő alatt,
ami nem is értelmes… de az idegeneknél, honnan tudhatnánk?)
Próbáljuk kidolgozni a nyelveket egy
bizonyos fokig, de nem annyira, amenynyire én szeretném. Ennek valószínűleg
várnia kell a szezon utáni szünetig,
amikor lesz időm leülni és összeállítani
egy szótárvázlatot.
K: Fognak beszélni az idegenek a saját
nyelvükön?
V: Nem hiszek az egysíkú idegenekben
akik egyformán beszélnek, ugyanazzal
az akcentussal, éppúgy ahogy az embereknél sem hiszek ebben. Van például
különbség Londo és Vir között is.
Amikor a szállásukon beszélgetnek, a
saját nyelvüket használják, amit mi
angolnak hallunk, mint például a második világháborús filmekben, ahol a németek egymás között németül beszéltek, de mi angolul hallottuk. (A másik
megoldás a feliratozás lenne, ami néha
használhatatlan, esetlen, és nem fair a
vak „nézőkkel” szemben.)
Nem nagyon fog előfordulni. Ezért is
nem csinálunk feliratokat. Ez a különbség, amikor valami jól hangzik papíron,
de nem jól hangzik a valóságban, főleg
nem egy tévé-sorozat esetében.

Ha egy filmet csinálsz, és csak egy-két
felvételen beszélnek egymással idegenek
feliratokat használva, ott megteheted;
még olyan SF sorozatokban is, ahol főleg
emberekhez beszélnek az idegenek, és
csak nagyon ritkán egymás között.

De a B5-ben egy CSOMÓ időt töl-
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földön feküdni. A monitorok és székek
hátra lettek húzva a nagy megfigyelőablakhoz - és mivel nem akartam a zsúfolt
és meleg helyiségben maradni, átsétáltam oda, ahol a kiszolgáló személyzet
kirakott pár tál chipset, sokféle szósszal
és sajttal. Claudia Christian is ott van,
és menetközben megjegyzi, hogy még
nem tudja, benne lesz-e az In The
Beginning-ben, amit a Thirdspace után
csinálnak majd. „Még nem döntötték el,
fel akarnak-e használni” mondja.
Az A színpad felé haladva elmegyek
három kopasz hölgy mellett, akik rám
mosolyognak - arra várnak, hogy
centaurit vagy minbarit csináljanak
belőlük; nem tudom, melyiket. Az én
leborotvált fejemet látva biztos azon
gondolkoznak, nekem milyen szerepem
van a filmben.
Délután …
Még mindig a verekedős jelent felvétele
megy. Az egész csak pár ütésváltás két
karakter között, mégis elviszi a nap
nagyrészét. Kezdem csodálni a filmek
verekedős jeleneteit, látva mennyi energiát igényel minden kis apróság felvétele. Christian felvételt felvétel után készít Belafonte dublőrjével, én meg közben azon gondolkozom, hogyan tud enynyit mozogni abban az egyenruhában,
ilyen hőségben. Belafonte inkább nem
nézi a felvételt, azon viccelődve, hogy
eleget látta már magát összeverni.

A felvétel közben Christian hirtelen
felkiált. Épp egy magasra emelt rúgást
csinált, és véletlenül kiadta magából a
fejében ehhez társuló hangot, a hatvanas évekbeli Batman stílusában. Ezután hirtelen nagy robaj hallatszik, és
mindenki odarohan, amikor a dublőr
nekiesik valamilyen felszerelésnek szerencsére senki sem sérült meg. Sokkal rosszabbnak hallatszott, mint amilyen valójában volt.
Délután 04:00
A jelenetnek végre vége, mi pedig átmegyünk a B színpadhoz, ahol a Sötét Város falai állnak. Még mindig sötét van,
és a halványan világító nagy zöld háttér
hátborzongató hatást kölcsönö z
mindennek. Doug Netter és J. Michael
Straczynski jelenik meg egy csapat kisegítővel körülvéve, de úgy tűnik, a következő jelenetet még egy darabig nem
kezdik el felvenni.
Treviño elmagyarázza, hogy a két
sziklás fallal határolt folyosót CGI segítségével kibővítik, azt a hatást keltve,
mintha több mérföldnyi hosszú lenne.
Ivanova majd kilép egy árkád alól, hogy
meglássa Virt, és még távolabb a Sötét
Város látszik majd a horizonton. De ez
nagyon hosszú nap volt, és mi magukra
hagyjuk őket. Végül is nekünk is megvan a magunk Sötét Városa, (Los Angeles) ahova vissza kell térnünk.
Fordította: Chris

A Nagy Gépezet archívumából
A Babylon 5 Monthly Magazine válaszai a beérkezett kérdésekre
K: Mikor volt a III. Világháború? Milyen volt? Garibaldi röviden említi a
háborút az ötödik szezonban.
V: A III. Világháború 2080-tól 2084-ig
tartott. Közvetlenül ezután alakult meg

a Földi Szövetség 2085-ben Genovában.
Bár a jelentések nem egyformák, úgy
tűnik, a problémák az India és Pakisztán között kirobbant konfliktussal kezdődtek, amibe aztán később belerángattak más nemzeteket is, mint pl. az Indonéz Konzorciumot és az Egyesült Iszlám Nemzeteket.
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Az Indonéz Konzorcium megpróbált
magához csatolni több más országot a
Csendes-óceán peremvidékén - és szövetségre lépett Pakisztánnal és az
Egyesült Iszlám Nemzetekkel, mivel
hasonló céljaik voltak. Nem sokkal ezután több más ország is belépett a háborúba, és az egész globális méretűvé
vált.
Az ENSZ-hez hasonlóképpen alakult
meg a Földi Szövetség, hogy még a kitörése előtt megakadályozzon minden
hasonló mértékű háborút. Nagyon sok
ország rögtön csatlakozott, és csak kevesen nem - mert nem akarták, hogy
beleavatkozzanak a kül- és belpolitikájukba. Mindenesetre a kívül maradást
választó országok nem profitálhatnak a
Földi Szövetség tagságából. Ahogy a
Föld egyre több kolóniát hozott létre az
űrben, a Hold, a Mars és az Io hamarosan szintén a Szövetség tagja lett, mint
a Földi Szövetség fennhatósága alá tartozó kolónia.
A III. Világháborúval kapcsolatos
kutatásokat J. Gregory Keyes végezte
új regényéhez (Dark Genesis: The Birth
of the Psi Corps – Sötét Eredet: A Pszi
Hadtest Születése).
K: Mi történt a nagy imádkozósáskaszerű idegennel? Eltűnt az első szezon
után.
V: Garibaldi fedezte fel az ipari méretűre nőtt Csótány Motelek-et, és taktikai
megfontolásból az Alsóvárosba helyezte
őket. És ha ezt elhiszed, van egy eladó
űrjachtom számodra a 14-es szektorban. A bogár neve n’grath volt, és ő volt
az Alsóváros „rendfenntartója”. Más
szavakkal: ő uralkodott a Babylon 5
alvilágában. A Learning Curve alatt, az
ötödik szezonban, hallhatsz két rosszfiút arról beszélni, mennyire megszűnt
az erős hatalom, mióta n’grath elhagyta
a Babylon 5-öt.
Tudod, ezek a rendfenntartók valahogy tudják, hogyan kell csendesen
megoldani a problémákat. Vannak dolgok amiket úgy kell megoldani, hogy ne
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keltsék fel a hatóságok figyelmét. Főleg
mert néha pont a hatóságok a probléma - ilyenkor a rendfenntartó rendezi
el, ha valaki elszúrt valami sötét ügyletet.
N’grath fő gyanúsított volt, amikor
2258-ban meglőtték Garibaldit. Valójában olyannyira erős volt a gyanú, hogy
saját biztonsága miatt elszökött az állomásról. Tudta, hogy ha a Biztonságiak
nem találnak bizonyítékot ellene ebben
az ügyben, akkor előszednek valamit
ellene, amit valóban elkövetett, vagy
amiben segédkezett. Még ha igazából
Garibaldi helyettese is volt az, aki elkövette a dolgot, a vizsgálat miatt a
Babylon 5-ön túl forró lett a talaj
n’grath lába alatt, úgyhogy - érdekeit
védendő - távozott az állomásról.
K: Miből van a pak’ma’rák púpja? (És
légy szíves, ne olyan Straczynski-féle
„világosan titokzatos” választ adjatok.)
V: Muszáj volt megkérdezned, ugye?
Ez az információ eléggé kevéssé ismert
tény volt, amíg egyszer Garibaldi, szokásos stílusában panaszkodva néhány
rosszfiúnak a legalsó szinten, elejtette
ezt a megjegyzést: „Nem veszitek észre,
hogy púposra melózom magam miattatok, emberek!?”
Nos, három közelben ülő pak’ma’ra erősen megsértődött ezen. Felálltak, levegő
után kapkodva Garibaldi istenkáromló
szavai miatt. Majd további megjegyzések nélkül az összes pak’ma’ra elhagyta
a helyiséget. Garibaldi ott maradt, azt
kérdezgetve „Most mi van? Mit rosszat
mondtam?”. Utánanézett a dolognak, és
eléggé meglepődött az eredményen.
A pak’ma’rák nem nagyon szeretnek
erről beszélni. Ez érthető, mert a legtöbb másik faj nem értené meg, mit jelent nekik a púpjuk. Néha lehet látni
púp nélküli pak’ma’rákat is. Nem mindegyiküknek van. Ennek az az oka, hogy
a púp nem természetes része a testüknek.
A pak’ma’rák púpja a velük
szimbiózusban együtt élő társuk. Ami-
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projekt célja volt… létrehozni egy közös
helyet az üzletelésre, ahol a különféle
kultúrák találkozhatnak. És egzotikusan is hangzott. Természetesen senki
sem várja, hogy a Babylon 5 az eredeti
Babilon útját járja be…
Végül is, mi sokkal okosabbak lettünk azóta.
K: Meg fogjuk tudni, mi történt a
Babylon 4-3-2-1-el?
V: A Földi Szövetségé volt az összes
Babylon; az első hármat az építési fázis
elején szabotálták, úgyhogy azok nem
voltak túl nagy veszteségek. Hatalmas
összegeket fektettek a B4-be, úgyhogy
amikor eltűnt, alig maradt pénz az ötödikre. Mindent lehúztak, hogy éppencsak működni tudjon. Egy hatodik sosem épült volna meg.
B1-B4 körülbelül ugyanabban a
szektorban voltak; a B4 építéséhez felhasználták az első három maradék
anyagait is. A B5 kb. 3 órányi útra épült
a B4 helyétől (normál űrben utazva).
K: Laurel a volt áruló - bevezetőfilm
téma
V: Gondoljatok erősen a bevezetőfilmre
egy pillanatig. Akinek a munkája a
megfigyelő kupolában az érkező hajók
felügyelete… de elég egyértelműen nem
vették észre a kis pók szállítóhajót? Az
állomás burkolatának észre kellett volna vennie (és valószínűleg így is tett),
hogy valami rákapcsolódott… de valaki
ezt egyértelműen felülbírálta a pók szállító esetében. Valakinek el kellett intéznie előre a számítógépen keresztül,
hogy a merénylő könnyen bejusson
Varner szállására. (És hogy hívják azt
akinek ezt megengedi a számítógép?)
Valakinek el kellett azt is intéznie, hogy
a szállítócső késsen, és aztán kitörölni
ezt az információt a számítógépből. Valakinek, aki pontosan tudta, mikor dokkol a vorlon hajó. Amint láttuk a következő személyek lépnek kapcsolatba a
merénylővel különféle módokon: Garibaldi, Lyta, G’Kar, Londo, Dr. Kyle és
persze sokkal később Sinclair. Kit nem
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láttunk sosem közvetlen kapcsolatba
lépni a merénylővel? Ki lett a főnök
amikor Sinclair-t leváltották?
És igen, ez olyasmi, amit terveztünk
kidolgozni, bár nem kapcsolódott közvetlenül a fő történetvonalunkhoz. Határozottan hatással volt rá, persze. Ez a
parancsnokhelyettesi karakter csere
miatt lett megváltoztatva, és így már
sosem jut el oda, ahová indult… de még
mindig van pár érdekes tervünk a másodlagos karakterrel kapcsolatban, egyáltalán nem Takashimával (ezért nem
nevezném ezt spoilernek), de mindenképpen meglesz a maga szerepe.
Namármost, nem mondtam, hogy ő gonosz volt. Azt mondtam, bizonyos dolgokat talán vagy talán nem, saját akarata
szerint tett meg. Hogy ez mit jelent…
majd meglátjuk.
Az egyetlen dolog, amit kompletten
kihagytam a sorozat beindulásának
késése miatt, az a Laurel-szál volt, ami
közben mutálódott és valami sokkal
érdekesebb lett belőle. Ez olyasmi volt,
ami lehetőséget adott nekem egy rejtekajtó beépítésére, amit sokáig nem fogtok látni, miközben végig a látóteretekben van.
K: Hogyan kezelik a nyelveket a
Babylon 5-ben?
V: Több különböző nyelv hallható a B5ön, bár oda kell figyelni, ha meg akarjátok hallani. (Akinek sourround házimozija van, könnyebben boldogul.) Például
a vámnál a bejelentéseket először angolul
mondják
el,
aztán
intergalaktikusan. A bazár részen hallhattok csicsergést, suttogást és kattogásokat, és rengeteg különféle nyelvekhez
tartozó hangokat.
…ha Oroszországból Amerikába
mész nagykövetnek, elvárják, hogy folyékonyan beszélj angolul. A B5-öt a
Föld alapította és többnyire ők is működtetik, ezért az angol a domináns
nyelv. Ezért mindenki elég jól ismeri
ahhoz, hogy megértsük egymást.
(mellesleg ez már most is történik… a
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JMS válaszol
Ez a válogatás jms azon válaszaiból
készült, amelyeket a neten adott a rajongók kérdéseire.
A válogatás a sorozat kezdetétől indul,
ezért lesznek benne már megtörtént esetek is, de ez az első olyan gyűjtemény,
amelyből többek között az is megtudható, mit hogyan tervezett jms eredetileg.
K: Hogyan alakul majd az idővonal a B5
történetében?
V: Úgy dolgozom, hogy a valós idő közel
van a párhuzamos történet-időhöz a
sorozatban. A sorozat eseményei körülbelül a bevezető-film eseményei után
hat hónappal indulnak. Beléptünk egy
másik évbe, úgyhogy a sorozat első éve
2258 lesz, a második pedig 2259, ha eljutunk addig.
Nem, általában nem jelentjük be a
hónapot és napot egy epizódban, bár
néha hivatkozunk dátumokra érintőlegesen, alkalomszerűen. A jelentősebb
előrelépések évről évre történnek, emiatt a sorozat minden évében a narrátor
elmondja melyik évben járunk (első szezon: 2258, második szezon: 2259, stb.)
El fog telni bizonyos idő az epizódok
között a B5 univerzumban, esetenként
egy hét, néha több, hogy végül egy teljes
évet öleljünk fel.
Körülbelül kilenc hónap telt el a bevezetőfilm ideje és a sorozat megszületése között.
K: Miért Londo volt a narrátor a bevezetőfilmben?
V: Az „emberiség” szó Londo szájából
kifejezetten az emberekre való utalás,
nem pedig bármely értelmes lényre beleértve a saját faját is. Földlakók. Ez
volt az egyik a sok ok közül amiért ennek a karakternek szántam a narrátor
szerepét, valaki, aki kívülről szemléli az
eseményeket.
A Harmadkorral kapcsolatban, az...
ó, a fene vigye, már ennyi az idő, men-
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nem kell…
K: Miért „Babylon 5”?
V: Az az igazság, hogy Babilon mítosszá
vált, amit lehet értelmezni és újraértelmezni millióféleképpen, és nem lehet
nem beszélni róla pont ezek miatt az
értelmezések miatt. Ezért ez a név
többször került elő, mint ahányszor
gondolni szerettem volna rá, énekben és
történetekben. (Emlékeztek a „Babylon”
című dalra, azt hiszem Donovantől?)
Csináltunk egy címkeresést a gyártás
kezdete előtt, és a Babylon 1 négyszer
szerepelt, a Babylon 2 kétszer, a
Babylon 3 egy szerzői jog védett dal címe, és a Babylon 4 is felmerült (bár ez
nem volt levédve, mégis túlléptünk rajta). Somtow is használta a Babylon 5
nevet a történetében. Ez olyan név, ami
sok újraértelmezést érdemel.
És itt van még egy érdekes apróság.
Néhányan megjegyezték a B5 névrokonának elhelyezkedését, közelségét a
Tigrishez és az Eufráteszhez, valami
ilyesmit… a sorozat más aspektusain
spekulálgattak… de a lényeg, hogy amit
tudnotok kell a B5 történetvonaláról
már rég elérhető számotokra. Bármely
említésre méltó enciklopédiában benne
van.
Talán azt hittétek, a Babilon nevet
egy kalapból húztam ki? Elég annyi,
hogy lesz pár érdekes történelmi párhuzam…
Alaposan kell nyomoznotok, ha jó
anyagot akartok találni Babilonról; nem
túl népszerű téma a hétköznapi kiadóknál, az akadémiaiaknál kell próbálkozni. (Vigyázzatok a valláshoz kötődő kiadókkal; az ő sajátos elképzeléseik megfertőzhetik a szövegeiket.)
Az ősi Babilon egy jó ötlettel indult,
megalapítani egy központi helyet az
üzletnek, kereskedelemnek, vásárlásnak… és ebből fokozatosan süllyedt le.
Az ötlet szilárd volt, és ez a Babylon
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kor egy pak’ma’ra megtalálja élettársát,
a lény rákapcsolódik a testére a vállakon, és ezután az egyesülés végleges
marad. A pak’ma’rák és szimbiotikus
rokonaik lényegében egy egész életre

párosodnak. A púp nélküli pak’ma’rákat tekinthetjük agglegényeknek.
Fordította: Chris

Könyvismertető

A technomágusok vonulása: Árnyak elűzése
Technomágus trilógia 1. kötet
The Passing of the Techno-Mages:
Casting Shadows
Írta: Jeanne Cavelos
ISBN: 0-345-42721-1

Z’ha’dum.
A harmadik könyv utolsó harmada e
körül az epizód körül mozog, cselekménye mozgalmas, bonyolult, és tele van
meglepetésekkel.

Richard Heider összefoglalója

Némi szómagyarázat.
A technomágusok, így hívják magukat,
ahogy az adott életterükön mindenki
más hívja őket. A vorlonok azonban
hívják őket meseíróknak is, az árnyak
pedig úgy, hogy csodagyártók. Az árnyakat saját szolgáik - mindenféle irónia nélkül - „felszabadítóknak” hívják.

„Szerzetes” Technomágusok.
A négy mágus közül akik megjelentek a
Centauri trilógiában (amely több évvel
ezen trilógia után játszódik), hárman
„szerzetes” mágusok, akik kezdők
Galenhez képest. Amikor a Centauri
trilógia megjelent, nem tudtunk eleget
a mágusok kultúrájáról és történelméről ahhoz, hogy ez jelentsen is valamit.
De miután átolvastam a Technomágus
trilógia első két kötetét, úgy találtam, a
szerzetes mágusok létezése és néhány
leírásuk nagyon furcsán hangzik. Reméltem, lesz ennek a rejtélynek valami
megoldása az utolsó kötetben, de úgy
tűnik, ez egy másik történet lesz. Végül
is van még három év különbség ezen
trilógia és a mágusok megjelenése a
Centauri trilógiában között. Jelöljük
meg ezt mint megválaszolatlan kérdést.
Az Árnyak geometriája.
A második könyv története összefüggésben van ezzel a Babylon 5 epizóddal.
Elég annyit mondani, hogy minden
amit abban az epizódban láttok, egyszerre igaz és hamis (vagy legalábbis
félrevezető. Imádom ezt a könyvet!)
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Átalakulás.
Galen a trilógiában egy zárkózott figura, akinek nagyon vissza kell fognia
magát egész idő alatt, valamint erősen
behatárolt a varázsnyelve - bár pont
emiatt veszélyes is egyben. Az a Galen,
akit a Crusade-ből és a Centauri trilógiából ismerünk, sokkal lazább, erős önbizalommal bíró karakter, ereje teljében.
Nézzétek meg a harmadik könyv tetőpontját, és megtaláljátok erre az okot.
Összegzés
A mágustanonc Galen befejezi tanulmányait, teljes értékű mágussá válva ezzel. Az árnyak háborúhoz gyűjtik össze
erőiket, amely háború fenyegeti a
technomágusok létezését. Irigylésre
méltó erejük miatt, melyet csak az Elsők ereje múl felül, a mágusoknak választaniuk kell a két oldal között. Az
árnyak nem hagyják életben a mágusokat, ha azok elutasítják őket, a vorlonok
is megölik őket, ha nem. Galen közben
árulót fedez fel a technomágusok sorai
közt.
2258. november (1. o.)
1. Fejezet (3. o.)
Anna [az az árnyhajó, amelyben Anna
Sheridan van - a szerk.] és hat testvérhajója kiképzési küldetésen vannak, egy
mesterséges célpontot támadnak egy
kopár holdon.
Kosh a Soom bolygó közeléből fogja
figyelni a meseírók gyülekezését. Az
univerzum nagy háborúra készül, és a
meseírók hatalma olyan tengellyé teheti
őket, amely körül az egész háború forog.
Hamarosan választaniuk kell - és meghalnak, ha rosszul választanak.
A technomágus-tanuló Galen gyakorlaton vesz részt, és több hibát is elkövet. Tanítómestere, Elric, csalódott,
mivel Galennek két napon belül le kell
tennie a mágusi vizsgát, és azután csak
egyedül nézhet szembe a hibáival. De
Galen fő problémája a „prezentáció” –
varázslatainak hatása a közönségére –
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és az eredetiség hiánya. Még dolgoznia
kell a válaszán is arra a kérdésre,
hogy „Miért vagy technomágus?”, amire
minden jelöltnek válaszolnia kell.
Később Galen és Elric visszatérnek
a gyülekező előkészítéséhez, melynek
házigazdája ezúttal Elric, a Kör tagja.
Galen barátja, Fa, egy soomiai gyermek, eljön Dicső Elhez és megkéri, segítsen eldönteni két farmer között felmerült vitás kérdést. Galen figyeli, hogyan használja fel Elric a bölcsességét
és megszerzett képességeit a krízis
megoldása közben. Miközben hazafelé
tartanak, a mágusok folyamatosan érkeznek angyalok, sárkányok és hullócsillagok formájában.
2. Fejezet (25. o.)
Elric és Galen üdvözlik az érkező mágusokat. Köztük találhatjuk a következőket: Kell, a Kör vezetője, köszönhetően
Wierdentől való egyenesági származásának, és tanítványai: Elizar és Razeel;
Ing-Radi, a Kör tagja és híres gyógyító;
Herazade, a Kör tagja és tanítványa,
Federico; Blaylock, a Kör tagja és tanítványa, Gowen; Djadjamonkh;
Maskelyne; Circe; és a Kinetic Grimlik
(akik a mágushajókat építik). Egy ember félbeszakítja Elricet, mondván, ő
Tain Bástyájának küldötte. Több láda
élő baromfit hoz ajándékul. A neve
Morden.
Ezután Elric üdvözli Alwynt, aki jó
barátja, és az volt Galen szüleinek is
(akik egy űrhajóbalesetben haltak meg),
és tanítványát Carvint, végül Burellt és
tanítványát, Isabelle-t.
Később, a szobájában, Galen az eredetiség problémájával küszködik. Sok
varázslatot lefordított a saját, egyenletekből álló varázsnyelvére, és rájött,
hogy sokat sorba lehet rendezni – de
mindegyik legalább két kifejezésből áll.
Nem tudja, mit csinálna egy varázslat,
ha csak az első felét használná, de a
holnapi tréningen majd kipróbálja.

2004.

valami életnek?
– Nem tudom – felelte. –Szerintem körbe kéne néznünk.
– Kommunikáció?
– A becsapódás előtt nem tudtunk segélykérő jelet küldeni, a hajó meg…
amint te is láthatod, nem fogunk egyhamar üzenni. És ha ezen a bolygón nincsenek értelmes élőlények, akkor elég jó
esélyünk van rá, hogy nem találunk fán
növő kommunikációs rendszereket.
Nem, a legjobb amit most tehetünk, az
az, hogy építünk valami menedéket a
felszereléssel és beköltözünk. Legalább
most, hogy vége a háborúnak meg minden, a többieknek egy darabig nem lesz
ránk szüksége.
– Ha már ott kell ragadnunk valahol,
azt hiszem, ez rá a legjobb hely.
– Igen. Szép, nem igaz?
A nő bólintott.
– Emlékeztet egy helyre, amiről azt hittem, hogy csak a fejemben létezik, egy
olyan hely, ahol… – Elhallgatott.
– Igen? – Egy olyan hely, amiről azt
mondtad, hogy képes lennél ott megállapodni – gondolta. És megérdemled a
boldogságot. Talán mindketten megérdemeljük. És talán ezúttal meg is találjuk. – Mit akartál mondani?
– Semmit – mondta a nő, már újra munka–üzemmódban. – Kezdjük.
– Rendben. Azt hiszem, lehet, hogy találok erre valami ehetőt. Ha akarom, elég
jó szakács vagyok, tudod?
A nő elmosolyodott és megcsóválta a
fejét.
– Biztos vagyok benne – mondta, aztán
hirtelen elhallgatott és összeráncolta a
szemöldökét.
– Mi az? – kérdezte Marcus.
– Furcsa… Nem tudok szabadulni ettől
az érzéstől… Emlékszem, mintha valahová mentem volna… ültem és beszéltem hozzád, de te nem figyeltél.
– Hát, tőled elég sokszor hallok ilyet –
felelte; a szívét összeszorító jeges kéz
ellenére megpróbált könnyednek látszani. Kérlek, Istenem, ne emlékezzen. Ez
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az egy, amit valaha is kérek tőled.
Hagyd őt békén, és adj neki egy kis
nyugalmat.
Úgy tűnt, egy örökkévalóságig fojtja
vissza a lélegzetét. Aztán a nő ránézett,
elnevette magát, és a pillanat tovatűnt.
– Ez igaz – mondta, aztán egy pillanatig
nézte a férfit. – De arra emlékszem,
ahogy kiviszel a Fehér Csillagból, miután eltaláltak minket. Megmentetted az
életem.
Marcus bólintott. Nem nézett rá.
A nő gyengéden megérintette a vállát.
– Mondtam valaha, hogy köszönöm?
– Nincs szükség rá – felelte. – Igazán
semmiség.
– Helyes, mert nem akarnám, hogy miattam megerőltesd magad.
– Én? Miattad kimozdulni a tétlenségből? Ne is álmodj róla! – vágott vissza,
aztán élvezte a nevetésének hangját. És
rájött, hogy mennyire hiányzott neki.
– Nos, – mondta a horizont felé fordulva, – elmegyünk felfedezni az új otthonunkat?
– Te vezetsz – felelte a nő.
Marcus elmosolyodott, és Ivanovával az
oldalán megtette az első lépéseket azon
a napsütötte úton, amiről tudta, hogy
még hosszú ideig fogják együtt róni.
Fordította: Niko (Ivanova)
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zett rá.
Mélyen beszívta az édes levegőt, és viszszagondolt egy késő esti beszélgetésükre, közvetlenül az Árny háború vége
után. Sheridannel, Garibaldival,
Ivanovával és Franklinnel együtt ünnepelt, és egy olyan csendes pillanathoz
értek, amilyenek a beszélgetésekben
időnként elő szoktak fordulni. Végül
Franklin szólalt meg:
– Gondoltatok már valaha arra, hogy
mit szeretnétek csinálni a háború
után?
Ivanova egy ideig tétovázott, aztán válaszolt:
– Valahogy mindig arról álmodoztam,
hogy nyugalomba vonulok valahol egy
tengerparton. Valahol, ahol senki nem
talál meg. Sem a bürokraták, sem az
ügynökök, senki. Azt hiszem, képes lennék beásni magam egy folyó vagy egy
tenger partján, nézni a vizet, és soha,
soha nem akarnék elmenni.
– Te? Soha – mondta Franklin. – Egy
héten belül megbolondulnál.
– Nem tudhatod – vágott vissza Susan.
– Igaza van – szólt közbe Sheridan. – Az
olyanoknak, mint te meg én, mintha
valakinek engedélyt kéne adnia rá,
hogy lazíthassunk, hogy azt mondjuk, „
Nem baj, ha az élet egy darabig nélkülünk megy tovább.” Kötelességeink vannak, és azok az elsők. Csak úgy lennél
képes lazítani, ha tudnád, hogy nincs
módod rá, hogy teljesítsd azokat a kötelességeket.
Susan felnézett, és észrevette, hogy
Marcus figyeli őt.
Majdhogynem szégyenlősen elmosolyodott.
– Talán igazad van. Talán tényleg hajótörést kell szenvednem egy lakatlan
szigeten vagy valami ilyesmi. Akárhogy
is, ez csak egy álom. Mindig túl sok a
munka a hozzá, és különben is, a végén
hány álmunk válik valóra – nem?
Tényleg, vajon mennyi, gondolta Marcus.
Most ránézett a nőre, ahogy az egy fa

40

9. szám

mellett aludt. Már ébredezett. Ugyanolyan fekete egyenruhát viselt, mint a
földi polgárháború alatt. Látszatra teljesen ugyanolyan volt, mint amikor
utoljára látta. De az emlékei… ez még
egy nyitott kérdés volt.
– Marcus?
Háromszázharminckét évet várt, hogy
hallja ezt a hangot, ahogy kimondja ezt
a nevet. De ezt soha nem mondhatja el
neki. Soha.
– Igen?
A nő felült és körülnézett.
– Mi… mi történt?
– Mire emlékszel?
– Nem vagyok biztos benne – válaszolt,
miközben lassan felállt. – A Fehér Csillagon voltam, és eltaláltak minket. Elég
csúnyán megsebesültem…
– Susan, az hetekkel ezelőtt volt –
mondta Marcus. – A kényszerleszállásnál jobban beüthetted a fejed, mint gondoltam.
– Azt hittem, meg fogok halni…
– Mindannyian azt hittük. De Franklin
doki szokás szerint csodát tett. Mármint élsz és jól vagy, és ez jól megoldja
a kérdést, nem?
– Azt hiszem. – Végignézett a tájon. –
De még mindig nem emlékszem, mi történt. Hol vagyunk? Hogy kerültünk ide?
– Hát, útban voltunk a Babylon 5–re,
hogy megünnepeljük a háború végét –
erre a részére emlékszel, igaz? A háború végére, hogy Sheridan elnök lett meg
minden?
– Azt hiszem… Az egész valahogy olyan
ködös…
– Igen, sejtettem, mindannyian elég
sokat ittunk. Szóval útban voltunk a
Babylon 5–re, amikor kalózok támadtak
meg minket. Normál térbe ugrottunk,
de alig sikerült egy darabban lehoznom
a hajót. Pont azelőtt hoztalak ki a felszereléssel, mielőtt felrobbant volna.
– Értem. – A napba tartotta az arcát, és
a ragyogásba pislogott. – Van nyoma
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3. fejezet (48. o.)
Galen elaludt. Felöltözik, és siet a gyakorlóterembe. Carvin jön elsőként, igazi
és varázsolt cipőkkel ügyeskedik. Federico egy repülő platform - mutatványba
kezd, Galen pedig kimegy megnézni, mi
történik még közben. Elizarral találkozva sokkolja a hír, hogy a Kör titkolózik
a mágusok előtt egy egyre inkább fenyegető veszéllyel kapcsolatban.
Visszatérve a gyakorlóterembe elkezdi tanulmányozni a pajzsot, amely a
környezetet védi, miközben a tanítványok bűvészkednek. Észreveszi, hogy a
pajzsot egy másik tanítvány hozza létre - így találkozik először Isabellel.
Galen eléggé esetlen – legmélyebben
gyökerező problémája az emberekkel
való kapcsolatteremtés. A teremben
Elizar acélhegyeket ugraszt elő a szájából és a pajzsra lövi őket. Isabelle-t teszteli, de végül a lány tovább fenn tudja
tartani a pajzsot, mint Elizar a támadást. Kell mindkettejüknek gratulál.
Most Galen következik, és néhány
bevezető mutatvány után elkezdi az
egykifejezéses varázslatot, még mindig
nem tudva, mi lesz az eredmény. Egy
furcsa tér-idő torzulás jelenik meg, és
rögtön elkezd összeomlani. Elric lekapcsolja a Galen testébe épített berendezést (tech), ezzel megbetegítve őt. A mágusok mind Galent bámulják.
4. fejezet (68. o.)
Elric visszaviszi Galent a házukhoz.
Galent megrázta az a pusztító erő, amit
létrehozott, és magába fordult, mint azt
már elég gyakran megtette szülei halála
óta. Elric megnézi, hogyan értelmezte
és fordította Galen a pusztító varázslatot, és zseninek nevezi, amiért sikerült
megcsinálnia. De soha többé nem használhatja. Elric figyelmezteti Galent,
hogy nem ajánlott kapcsolatot létesíteni
egy női mágussal – szinte sosem működik a dolog.
Galen Gowen és Carvin segítségével
összerakja a kört az Beiktatáshoz, a
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tanítványok ceremóniájához. Még mindig rágódik a varázslaton és azon, hogy
mit jelent.
A sátrakhoz megy, hogy megnézze,
mindenkinek megvan-e mindene, amire
szüksége van éjszakára és eltéved - öszszezavarják valamiféle bűvös falak. Rátalál Isabelle-re, aki egy kis nyugalmat
akart, mivel Elizar állandóan követte.
Beszélgetnek a lány anyjáról, Burellről,
és arról, hogyan sikerült megértenie a
mágusok berendezésének működését.
Visszafelé sétálva Galen Mordenbe botlik, aki kérdezni akar tőle valamit.
A súlyos beteg Burell egy privát találkozóra hívja Elricet, ahol bizonyítékokat mutat neki egy nagy vándorlásról, melyben részt vesznek a drakhok, a
streibek és a wurtok, Burell anyabolygóján, a Zafran 8-on keresztül a Perem
irányába. Attól fél, az árnyak visszatérhetnek Z’ha’dumba. Arra kéri, mondja
el ezt a Körben is.
A Beiktatásra igyekezve Galen meglátja Elizart, aki éppen Isabellehez beszél, a pajzsának titkát tudakolva –
szerinte a lándzsáinak át kellett volna
jutniuk rajta. Amikor megtudja, hogy
egyfajta szorosabb összeszövése volt ez
az energiáknak, és nem valami teljesen
újfajta pajzs, csalódott lesz. Ezután
Galen varázslatának titkát szeretné
megtudni. Galen visszautasítja, mondván hogy túl veszélyes. Elizar mérges –
mindenki titkolózik előtte. Elkezdi
(legalábbis azt hiszik) támadni őket
acélhegyeivel, mire Isabelle automatikusan bekapcsolja pajzsát, és Galen is
belekezd pusztító varázslatába. Galen
megpróbál változtatni a varázslaton, de
egy robbanás elrepíti őt és Isabellet,
Elizar pedig lángra lobban.
5. fejezet (91. o.)
Még a sátrak is égnek. Galen visszafut
Elizarhoz, de Elric hamarabb odaér egy
repülő platformon. Elizar karja szénné
égett. Elric megparancsolja Galennek,
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hogy gyógyítsa meg Elizart, de nem sikerül neki. Ing-Radi átveszi tőle a gyógyítást. Fa látta az esetet, és most félti
barátját.
A Kör reggel gyűlik össze. Először
Ing-Radi számol be Elizar állapotáról –
rendbejön majd, de a karját nem tudja
többé rendesen használni. Következett
a három tanítvány között történt eset
megbeszélése. Isabelle beszél először.
Galen a következő, teljesen magára vállalva a felelősséget, mivel tilos volt
használnia a varázslatot (ráadásul a
tanítványoknak amúgy is tilos gyakorolniuk mestereik távollétében). Elizar azt
mondja, ő csak egy képet varázsolt igazi
acélhegyek helyett, hogy együttműködésre bírja a többieket, de rosszul tette.
Aztán kéri, legyenek elnézőek velük.
Blaylock tudni akarja, miféle fenyegetésről beszélt Elizar a többieknek.
Elizar azt mondja, „stagnálás és hanyatlás”, de Blaylock ezt nem veszi be.
Elric biztos benne, hogy Elizar és Kell
titkolnak valamit.
A tanítványokat elküldik, és a Kör
tanácskozni kezd. Egy enyhébb rendreutasítás Isabellenek; Elizarnak szintén,
bár Blaylock nem ért egyet, ő száműzné.
Galen számára, úgy tűnik, a száműzetés marad, amíg Kell nem kel a védelmére – meggyőzve ezzel Elricet arról,
hogy Kell tud az árnyakról, és Galent
fegyverként akarja használni. Megegyeznek egy szigorúbb megrovásban,
melyet rövidesen egy titkos teszt követ.
Ha Galennek nem sikerül ismét használnia a varázslatot, akkor megnyúzzák – megszabadítják a techjétől, megölve ezáltal.
6. fejezet (114. o.)
Galen a Kör elé járul száműzetésre számítva, és bocsánatot kér alkalmatlanságáért. Legnagyobb meglepetésére csak
megrovást kap.
A Beiktatási ceremóniánál minden
jelölt megindokolja, miért akar
technomágus lenni. Ugyanezen idő alatt

22

9. szám

a Létezési ceremóniánál a mágusok
ugyanerre a kérdésre válaszolnak. Ezután Galen és a jelöltek egyedül mennek el a kihívásra várva. Egy mágus
Galent egy labirintusba helyezi a saját
fejében, egy másik alakot üldözve.
Galen megoldja a rejtélyt, és elkapja a
fiatalabbnak tűnő Kellt, aki kérdéseket
tesz fel neki. A végén Galen bevallja,
hogy ő a pusztítás titkát ismerő mágus,
melyet sosem szabad használni.
A végső ceremónián Galen és a többiek leveszik gubójukat, megkapják az
implantátumokat, és teljes értékű mágusokká válnak.

2004.

re.
Egy keskeny üvegajtó előtt megálltak.
Marcus látta odabent a több tucat apró
cső elülső paneljét. Az egyik nyitva állt.
Várt valakire.
– Készen áll? – kérdezte Garibaldi.
– Azt hiszem – mondta Marcus.
Hát, megint kezdjük – gondolta, és kinyitotta a hibernálókamra ajtaját.
Behunyta a szemét.
Kinyitotta a szemét.
– Hogy érzi magát?
Marcus felült; kezek nyúltak érte, hogy
segítsék. A terem lehetetlenül hideg
volt.
– Enyhe bőrirritációja van – mondta
valaki. – Kisebb baleset történt a fagyasztóval úgy tíz évvel ezelőtt. Majd
elmúlik.
Marcus felnézett. Garibaldit látta –
plusz harminckét év. Garibaldi elkapta
a pillantását.
– Szerencséje volt. Jövő héten nyugdíjba
megyek. Most én vagyok a vállalat elnöke. Általában már nem én csinálom a
kézi dolgokat, de magára emlékeztem,
és úgy gondoltam, mért is ne – talán jó
lesz egy ismerős arcot látni, amikor felébred.
– Egy ismerős arcot látni… éppen az,
amit szerettem volna – mondta Marcus.

2258 december (129. o.)
7. fejezet (131. o.)
Galen egy szobában van, amikor Fa
meglátogatja. Azon gondolkozik, meglátogatja Elizart, hogy rendezzék nézeteltérésüket, amikor Isabelle berepül egy
repülő szőnyegen, és meghívja mindkettejüket piknikezni. Beszélgetnek a gubójával kapcsolatos kutatásáról - hogyan készült, főleg neuronokból és sejtekből, melyek a őssejtekhez hasonlóak,
és hogyan tartalmazza az ő DNS-ét,
kombinálva más DNS-el együtt.
Elric és Burell a Kör előtt beszélnek,
megmutatva az árnyak újraéledésének
bizonyítékait. Kell nem ismeri be, hogy
már tudott erről. A Kör úgy dönt, titokban megpróbálnak több információt
szerezni erről a Zafran 8-on. Burell jelentkezését a feladatra nem fogadják el,
de Kell Isabelle-t javasolja, Elizar segítségével támogatva. Elric rájön, hogy
Kell lassítani és egyben irányítani
akarja az egész küldetést. Blaylock
Galent javasolja Elizar helyett – ez lehetne az ő próbája.
Galen átveszi a botját korábbi mesterétől. Miután elbúcsúzott Fatól és
Elrictől, elindul a Zafran 8 felé Burell
hajójával.

A nő tartályban lebegett, csukott szemmel; hosszú, gesztenyebarna haja fátyolként lebegett körülötte. Meztelen
volt. Marcus nem gondolt erre előre, így
elfordult, hogy ne sértse meg a nő szemérmét. Amikor majd megtörténik,
azért fog megtörténni, mert úgy akarja – nem így.
– Valami baj van? – A beszélő Quijana
fia volt. – Megfelelően néz ki?
– Igen, csodálatosan néz ki.
– Akkor jó. Nagyon sok munka volt vele,

8. fejezet (156. o.)

– Elővett egy átvételi elismervényt. – Itt

tudja. Azt hiszem, pontosan ott állítottuk
be az emlékeit, ahova akarta – körülbelül.
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írja alá.
Marcus aláírta, ahol mutatták neki.
– Hozza hátra a hajóját, benyugtatózzuk és felpakoljuk magának.
– Szeretném, ha először felöltöztetnék –
mondta Marcus. – Hoztam magammal
ruhákat. Ifjabb Quijana vállat vont.
– Ahogy akarja – felelte, és elment,
hogy teljesítse a kérést.
Marcus megvárta, amíg eltűnt, aztán
újra a nő arcára nézett. Istenem, menynyire szerette!
Szervusz, Susan – gondolta. Rég láttuk
egymást.
Marcus kipakolta az utolsó felszereléseiket, egy darabig habozott, aztán megnyomta a gombot, ami felrobbantotta a
kis hajó köré felhalmozott robbanószereket. Fájt látni, ahogy az öreg hajó felrobban, mikor olyan türelmesen várta
visszatértét a raktárban, de meg kellett
tennie. Úgy kellett kinéznie, mintha
lelőtték volna. Ahogy a füst a ragyogó
kék ég felé szállt, Marcus végignézett
az előtte elterülő tájon. A Chryn III–at
még nagyon régen, az öccsével tett
egyik szemleútjukon fedezte fel. A bolygó lakatlan volt, távol esett a kereskedelmi útvonalaktól, és nagyon kevés
értékes ásványt tartalmazott – semmit,
ami megérte volna az időt és a fáradságot, hogy kiássák.
De a leggyönyörűbb világ volt, amit valaha látott. A mérsékelt égövön buja fák
hajladoztak az ezernyi ízű gyümölcsök
súlya alatt. Ezen a területen levegő hőmérséklete általában testhőmérsékletközeli volt, és a vizet nem szennyezték
vegyi anyagok. A legközelebbi földi
megfelelője talán Hawaii lehetett.
Az űrben sok olyan bolygó-gyöngyszem
létezett, amin nem fejlődött ki értelmes
élet, de nem kecsegtetett elég haszonnal
ahhoz, hogy a turisták vagy vállalatok
kiaknázzák őket. Marcus megkönnyebbülten látta a legfrissebb jelentésekben,
hogy a bolygó még mindig ugyanolyan
gyönyörű és idilli, mint ahogy emléke-
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ájával, és amint a fejlődésnek abba a
szakaszába ér, az agyhullám–mintázatával védtem le. Ha bármelyik megáll
vagy megsérül, a kifizetés abbamarad.
– Megértettem – felelte Quijana. Összehajtogatta a műanyag zacskót, zsebre
tette, aztán egy pillanatig figyelte Marcust. – Csak hogy mindketten tisztában
legyünk a helyzettel: ugye tudja, hogy
amire kér – egy új személy alkotása az
eredeti személy valamennyi emlékével –
, nyilvánvalóan illegális?
Marcus elmosolyodott.
– Úgy mondta ezt, mintha időről időre
maga is hallotta volna ezt a figyelmeztetést. De ne felejtse, nem akarom, hogy
valamennyi emléke meglegyen. Csak a
megbeszélt évig, hónapig, napig szerzett
emlékei. Annál nem több.
– Ez a fajta pontosság lehetetlen –
mondta Quijana. – Ennek egy közelítését tudom nyújtani, de lehet, hogy egy
kicsit el fog térni. Hogy mennyire, azt
nem tudom, de megteszem, amit tudok.
Az orvos felállt és kezet nyújtott.
– Csak hogy biztosítsam, hogy a munkám nem kerül rossz kezekbe – ki fogja
átvenni a testet harminckét év múlva?
Marcus mosolygott.
– Ezernégyszázhúsz kredit lesz.
Marcus a leolvasóba illesztette a kreditchipjét, és nézte, ahogy maradék pénzének jó része levonódik a számláról. Egy
élet valamennyi anyagi szükséglete,
szorozva pár száz emberrel – pár hónap
alatt eltüntetve. – gondolta. El ne felejtsek összeállítani egy költségvetést.
De kis szerencsével a kevés maradék
elég sokat fog kamatozni az elkövetkezendő harminckét év és négy hónap
alatt.
– Tessék – adta vissza a chipet a technikus. – Jöjjön.
Marcus követte a technikust a hosszú fehér folyosón. Az Örök Álom Vállalat, egy
hibernációs szolgáltatócég központjában
voltak a Syria Planumon, a Marson.

– Mindenfélék jönnek ide – mondta a
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technikus. – Arra tartjuk a halálközeli
eseteinket. Volt már lefagyasztva?
– Egyszer – felelte Marcus.
– Hát, a folyamat nem sokat változott.
Bemegy, behunyja a szemét, aztán újra
kinyitja, és hopp, már a jövőben is van.
Nagyon sok ilyen ember jön ide. Persze
meg kell győződnünk róla, hogy nem a
törvény elől menekülnek, hogy nem az
elévülési szabályt akarják kihasználni;
bár most, hogy otthon elfogadták az
idő–menekült törvényt, már sokkal nehezebb. A legtöbben csak a jövőt szeretnék látni. Egész családok is vannak itt
ilyenek. Azt hiszik, a jövő valahogy más
lesz. Jobb. Nem értik, hogy a jövő mindig ugyanolyan, mint a jelen, csak még
jobban.
– Addig is, maga csak ne aggódjon.
Majdnem száz éve csináljuk a boltot, és
még egy jó ideig fogjuk is. Nem úgy,
mint az Alvó Világ odahaza, a Földön.
Hallott róla, igaz? Csődbe mentek és
eladták az alvók testét bárkinek, aki
megvette őket – a többit meg szervenként eladogatták. Hatalmas botrány
volt belőle. Itt ez soha nem történhetne
meg.
– Biztos vagyok benne – mondta Marcus, és a technikus névtáblájára pillantott. Aztán megdermedt. A táblán ez
állt: D. GARIBALDI.
– Garibaldi – mondta. – Nem rokona
véletlenül Michael Garibaldinak?
– Dehogynem; öt vagy hat generációra
visszamenőleg. Persze egy ilyen kis közösségben, mint a Mars Dóm, egy idő
után mindenki rokona lesz mindenki
másnak. Miért? Amatőr történész vagy
ilyesmi?
– Valami olyasmi – felelte Marcus. Nem
tudta volna pontosan megmondani,
hogy miért találta egyszerre megnyugtatónak és halványan szórakoztatónak
azt a tényt, hogy ismét egy Garibaldira
bízza az életét. – Nem kellene meglepnie. Egészen úgy beszél, mint ő.
A technikus vállat vont.
– Nincs sok időm a történelmi filmek-

2004.

Burell tiltott kutatásaival tele van az
egész otthona, és Galennek meg kell
fogadnia, hogy nem beszél róla senkinek. Isabelle szobájában fog aludni, miközben Isabelle anyjához közelebb alszik, hogy segíteni tudjon éjszaka, ha
szükség van rá.
Burell megmutatja nekik a szondákat, amiket bolygószerte használ, és a
hozzáférési kódjukat. Megmutatja neki
Johnnyt, a holografikus számítógépinterface-ét is, akinek body-builder teste van, feje pedig John Sheridané.
Johnny jelenti, hogy a Khatkhata nevű
narn hajó a kikötőben van, ellátmányt
és utasokat szállít a Peremre. Burell azt
javasolja, látogassanak el a Strauss hotelbe, ahol a hajó legénysége megszállt.
Isabelle ad Galennek egy narn fordítóprogramot.
A hotelben Cadmus Wilcox, az igazgató, elmondja Isabellenek, hogy a
narnok miatt eléggé ideges, mire ő védelmet ígér neki. Úgy jelennek meg a
hotelben, mint jósok. Észreveszik Tilart,
egy száműzött mágustanítványt. Úgy
közeledik feléjük, mintha örülne a találkozásnak. Isabelle azt mondja neki,
hogy a beteg anyja ápolása miatt jött
vissza ilyen hamar. Tilar mesél a száműzetése óta eltelt időszakról – igazat
mond, már amennyire Isabelle látja, de
azt is tudhatja, hogy ezt ők meg tudják
állapítani. Megkérdezi tőlük, mit válaszoltak a Beiktatási kérdésre, és azt is
megkérdezi, mihez kezdenének ha korlátlan lenne az erejük. Miután elmegy,
Galen és Isabelle elcsodálkoznak - miért
van itt Tilar, és mi volt ez az egész egyáltalán?
9. fejezet (176. o.)
Elric egy szondát tanulmányoz, amely
felvette Galen Elizar elleni támadását.
Valami újat vesz észre – Morden látszik
a háttérben, figyelve az egészet. Kívülállóknak nem szabadott volna a közelben lenniük. Több felvételt megvizsgálva azt látja, hogy Morden mindenfelé

Valen feljegyzései #9

járt a területen, és sok mágussal beszélt. Utána visszatért Tainba, de a
Bástya helyett az űrkikötőbe ment és
felszállt. Elric egy üzenetben megkérdezi Alwynt, hogy miről beszélt vele
Morden. Állandóan azt kérdezgette „Mit
akarsz?” [A TV3-as szinkronban ez volt
a „Mi az óhaja?” - a szerk.], amíg csak
Alwyn le nem rázta. Elric belépett a
Föld adatbázisába, rákeresett Morden
nevére, és addig szűkítette a keresést,
amíg meg nem találta. Elvileg halottnak kellene lennie, elveszett az Icaruson 2257-ben. Egy évvel korábban elvesztette feleségét és lányát egy ugrókapu-balesetben.
Galennek és Isabellenek jelentenie
kell - Elric elektron varázsigével jeleníti
meg őket magánál virtuálisan. Elmondják a narnokkal kapcsolatos megfigyeléseiket. Ő mesél nekik Mordenről, és
hogy mit csinált a tanácsüléskor. Galen
azt mondja, Morden vele is beszélt akkor, és volt egy hasonló beszélgetésük
most Tilarral is.
Két nappal később. Sokat megtanultak az árnyakról, de semmi igazán fontosat. Nem tudnak FTL relét szerezni a
szondáikhoz a hajón belül, úgyhogy azt
találják ki, beletesznek egy relét egy
ajándékba, amit a kapitánynak küldenek – breenbe. Sajnos eredeti breent
készíteni jóval bonyolultabb, minthogy
képesek lennének rá. Segítséget tudnak
szerezni egy öreg narntól, aki a bolygón
él, és így már sikerül tökéletes breent
készíteniük, még helyettesítő szerekkel
is.
10. fejezet (195. o.)
A narnok órákon belül távoznak, és
Cadmus Wilcox személyes ajándékként
adja át a breent a kapitánynak.
Galenhez befut az első kuncsaftja, egy
ember, és abszolút rosszul sül el, amikor igazat mond neki. Isabelle megpróbál neki néhány tippet adni. Ekkor a
n a r n o k e ls ő t i s zt j e , G ’ Le e l j ö n
Isabellehez jóslásra. G’Leel erkölcsi vá-
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lasztás előtt áll, tudván, hogy egy nagy
háborús szerkezet építésében segédkezik. Isabelle azt mondja neki, van választása a harcon kívül, ha elmondja a
mágusoknak, mit tud. G’Leel mesél egy
korábbi útról Thenothkra, ahol a munka folyik. Az utolsó ugrókapu után a
kapitányon kívül a legénység összes
tagjának a szállásán kell maradnia az
út hátralévő részében, úgyhogy nem
tudja, hol van Thenothk. Kilopakodott a
legutolsó alkalommal, hogy megnézze,
milyen hajó kíséri őket ezen az útszakaszon. Egy csatarákot ír le nekik szóban.
Utasaik hibernált emberi gondolatolvasók. Isabelle mesél G’Leelnek az árnyakról, és azt mondja neki, keresse
meg őket G’Quan Könyvében (amit eddig nem olvasott). G’Leel elmondja nekik, hogyan találják meg a drakhot, akitől a kapitánya kapja az utasításait.
A kapitányban lévő szonda segítségével megfigyelik, hogyan megy felvenni a fizetségét. Egy Brown nevű emberrel tárgyal, és jelen van egy drakh is.
Johnny belép a drakh adatrendszerébe,
és információkat szerez - szállítmányokról egy meg nem nevezett bolygóra.
A szomszédságba látogatva hordozható szondákat telepítenek az épület
ajtajaira, melyek a drakh keresésére
vannak beprogramozva. Némelyiknek
sikerül bejutnia, és ahogy a drakhot
figyelik, néha interferencia zavarja a
képet. A drakh nagyon sok pénzhez fér
hozzá, de ő nem használja, nem csinál
mást, csak dolgozik, eszik és alszik.
Burell azt mondja, ő valami szerzetesféle, aki szent ügynek áldozta életét. Ekkor Burellnek rohama lesz, amitől elveszti az erejét. Valamit el kell mondania Galennek és Isabellenek – ha meghallják.
11. fejezet (215. o.)
Burell hozzáférést enged Galennek és
Isabellenek az anyagaihoz. Tech mintáit úgy szerezte, hogy elsőként érkezett
egy hozzá közel élő és nemrég elhunyt
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mágushoz, és leszedte a testéről. Felfedezte, hogy a sok adóvevő közül az
egyik a gerincoszlop aljánál van, és látszólag nem csinál semmit. Sokáig próbált válaszjeleket kinyerni belőle különféle kevert jelzések segítségével, de egy
nap a tech megszűnt sugározni. Azt
gondolván, hogy a tech egyszerűen kimerült ilyen sokáig távol a hordozótesttől, Burell a saját adóvevőjének küldte
át a jeleket. Mint korábban is, először
nem tudta dekódolni az adóvevő válaszát, de a második vagy harmadik alkalomnál saját techjének működése leállt,
így megszűnt varázslási képessége és
részben mozgásképtelen is lett. Állapota véglegessé vált, és teste próbálkozásai a hiányzó tech pótlására krónikus
rokkantsághoz vezettek, ami miatt
most már haldoklik.
Burell megtiltja Isabellenek, hogy
megpróbálja meggyógyítani, mert attól
fél, ő is áldozattá válhat. Galen és
Isabelle mindketten felajánlanak egy
organell transzfúziót, ami eléggé elnyomja Burell fájdalmait ahhoz, hogy
aludni tudjon.
Isabelle egy összetekert, dudorodó
kendőben ajándékot ad Galennek, ami
láthatóan egy olyan varázslat, amit magának kell felfedeznie. Mesél neki az
Örökkévalóság Kútjáról, ami egy lehetséges techek forrása, amiket biztonságosan tanulmányozhatna. Megegyeznek
abban, hogy együtt megkeresik.
Éjszaka bemennek a drakh dolgozószobájába egy belépőkártyával, amit
Alwyn adott Galennek. Az alvó drakh
agyán dolgozva egy olyan illúziót keltenek, ami tudomásuk szerint olyasmi,
mint az árnyak istene, és kikérdezik,
vajon az árnyak állnak-e a dolgok mögött. Megtudják, hogy a háború felé vezető első lépések csak pár hétnyire vannak. Amikor Galen irányítása meggyengül a drakh felett, az felkiált, és egy
árny jön be. Megpróbál áthatolni
Isabelle pajzsán, de eredménytelenül.
Támadás helyett a drakhon keresztül
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– Igen – mondta lágyan Marcus – Fogjuk és megyünk most.
Útközben ellenőrizte a vagyonát. Meglehetősen biztos volt benne, hogy épp elég
pénze maradt ahhoz, hogy befejezze a
munkát – de nem lehetett teljesen biztos benne, mivel egyik korabeli csillagközi útikalauz sem írta, mennyibe kerül
egy emberi lény felnevelése a feketepiacon.
Az enyhén gépolajszagú várószobában
megnézte az árlistát, amit a fehér laborköpenyes férfi nyújtott át neki. A férfi
ember volt, de a Brakiri űrben dolgozott, mivel minden emberi orvosi szövetségből kizárták – különböző illegális és
egészen biztosan erkölcstelen emberi
genom–kísérletek miatt. A kísérletek
roppant merészek és innovatívak voltak – és végtelen sok bajba keverték.
Épp ezért ő volt a tökéletes személy ahhoz, amire Marcus gondolt; és a berendezések, melyeket az illető brakiri támogatásból állított fel, több mint megfelelőek voltak a célra. De a végösszeg
még így is sokkoló volt.
– Rendben – mondta, csak úgy félvállról. – Benne vagyok.
– Rendben. Hadd lássam.
Marcus elővett egy hajszálat egy műanyag zacskóból; a felélesztése napján
találta az egyenruháján. Hosszú volt,
gesztenyebarna és vitathatatlanul az
*övé*. A vállán találta, röviddel azután,
hogy felélesztették, pont ott, ahol a nő
feje az energiaátadás alatt pihent. Az
egyetlen Delenn kivételével a csontkoronás minbariknak nem volt ilyen haja.
– Ki tudja vonni ebből a szükséges
DNS–t?
Az orvos, aki csak Quijanaként mutatkozott be, elvette és megvizsgálta a hajszálat.
– Ez minden? Csak egy szál?
– Ennyi van.
Quijana egy darabig hümmögött.
– Talán. Amíg ki nem próbálom, nem
fogom biztosan tudni. Ha megrongáló-
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dott, nekem kell kitöltenem a hiányzó
részeket. Lehet, hogy lesz pár szeplője,
ami azelőtt nem volt, de valószínűleg
semmi feltűnő.
– Valószínűleg? Azért az árért, amit
kér, jobbat várok a valószínűlegnél.
– Köt a matematika, a meglevő szekvenciák és az, amit ki tudok találni abból, ami hiányzik –már ha hiányzik valami. És azért az árért egy kifejlett emberi lényt kap. Ezek a dolgok nem egy
éjszaka alatt készülnek, a testnek idő
kell, hogy felnőjön és megérjen. Ezt még
nem tudjuk megkerülni. És harminckét
év hosszú idő. A tulajdonképpeni klónozáshoz még a hosszútávú létfenntartás
is hozzájön. Ebben benne vannak a tápanyagok; az idegstimuláció, hogy az agy
ne sorvadjon el a tétlenségben; az elektromos stimuláció, hogy az izmok és az
idegek fejlődjenek; folyamatos megfigyelés – ezek összeadódnak. Na mármost, ha csak egy gyermeket, vagy ami
még jobb, egy magzatot akarna, jelentősen spórolhatna az árból.
– Nem hiszem, hogy az megfelelne a
céljaimra – mondta Marcus.
– Legyen, ahogy akarja. Más?
Marcus átnyújtotta a hét holokristályt.
– Ezek az idegtérképek, amelyeket korábban említettem. Biztos benne, hogy
be tudja vinni őket a rendszerbe?
– Kockázatos, de meg lehet csinálni. Fel
kell állítanunk egy rendszert, hogy az
emlékek és gondolati sémák megközelítőleg időrendi sorrendben legyenek bejuttatva. De meg kell értenie, hogy maradhatnak rések – néhány hely, ahol
nem fog emlékezni valamire a korábbi
életéből; és emlékezhet valaminek az
árnyékára a későbbi életéből. Az első
esetben valószínűleg a rossz emlékezetére fogja fogni, míg a második esetben
egy rossz álom visszhangjára, de a kockázat még mindig ott van.
– Ennyit vállalnom kell – mondta Marcus. – Elrendeztem, hogy a fizetséget
hat hónaponként utalják át a számlájára. Az átutalást a DNS–szekvenci-
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– Semmi, amit lopni lehetne. Semmi
eladható.
– Ez a drazi megfelelője a „
Szakvéleményem szerint nagyon kevés
odabent a biztonsági, mivel az Archívum csak gyakorlati és tudományos érdeklődésre tarthat számot.”–nak?
– Hmm, – mondta a drazi.
– Helyes – mondta Marcus. – Ezesetben
üzleti ajánlatom van a számára.
Az Idegi Archívum a legfrissebb holografikus kristály tároló technológiát
használta. Háromszáz évvel ezelőtt egy
standard méretű adatkristály jónéhány
könyvtár megtöltésére elegendő adatot
tudott tárolni. Most a pulzuskitörés–
erősítéssel és a tachyon duplarétegzéssel lehetővé vált, hogy egy emberi lény születésétől a felvétel pillanatáig felhalmozott emlékeit, gondolati
sémáit, idegi adatait és szinaptikus jeleit csupán hét kristályon tárolják.
A gond az volt, hogy több ezer ilyen
kristály sorakozott katonásan a Marcus
előtt vibráló holografikus kivetítő mögötti teremben.
A drazi a karbantartó terembe vezette
egy szolgálati bejáraton keresztül, aminek már jó ideje nem frissítették az éjszakai kódját. A következő biztonsági
őrjárat kevesebb, mint húsz perc múlva
jön erre. Minden adatkristály csoport
sorban meg volt számozva a kijelzőn. De
a kulcs nélkül, amivel össze lehetne kötni a számokat a nevekkel, órákba vagy
akár napokba is telhet, míg megtalálja
azt a hét kristályt, amit keres. A drazi,
aki idáig elkísérte, a kristályok sora felé
bólintott.
– Fog és megy – mondta. Marcusanak
sikerült meggyőznie Fant, hogy a kristályok készítésére használt ásványoknak van némi értéke. A drazi szerint túl
sok munka volt túl kis haszonért, de ez
egyszerűbb volt, mint megmagyarázni,
tulajdonképpen mit és miért keresett.
Végülis, voltak pillanatok, amikor ő maga sem hitte.
Hogy találom meg ebben az egészben? –
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gondolta, miközben kétségbeesetten
tudatában volt, milyen kevés idejük
van. Sehogy nem tudja megtenni, mire
az őrök ideérnek.
Megérintette a főkapcsolót, ami az archívum összes adatkristályát aktiválta.
A termet azonnal betöltötte az ezernyi,
egyszerre beszélő hang.
Jam Shadrala a Narnról hacsak a helyzet nem kívánja az én politikai szakértelmemet bent volt legyen énekelni elérte, hogy vége – A drazi befogta a fülét.
– Őrült! – mondta. – Meghallani és jönni!
– Adjon egy percet – kérte Marcus. –
Maradjon csendben!
Fülelt. Behunyta a szemét és minden
tudásával, amit Anla’shokként szerzett,
minden fegyelmével, minden keménységével, minden elviselt fájdalmával a
feladatra koncentrált: egy hangot meghallani az ezer között.
Anélkül, hogy kinyitotta volna a szemét, végighúzta a kezét az irányítópanelen. Néhány száz hang elhallgatott.
Erőlködött, hogy halljon.
– Őr mindjárt jön – mondta a drazi. –
Most menni.
– Még nem – felelt Marcus.
És fülelt.
– távolabb a háziasítás szabálya a veszteségek ahol hogy ki vagyok – Marcus
azt vette észre, hogy a szíve olyan hangosan ver, hogy attól félt, elveszíti a
hangot. A nő hangja alig hallhatóan
szólt, de áthallatszott a többin, mert
ismerős volt, és mert az övé. Akkor is
megismerné, ha millió közül kellene
kiválasztania.
Hogy ki vagyok? Susan Ivanova, parancsnok. Andrej Ivanov és Sofie lánya – kinyitotta a szemét. Egyetlen hét
adatkristályból álló csomag ragyogott a
teremben, egyetlen hang maradt.
A megtestesült halál vagyok, és a legutolsó emberi lény, akit ebben az életben láthatsz.
– Fog? Megy most? – kérdezte a drazi.
Isten küldött.
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beszél hozzájuk (érzékelik a két lény
közötti átvitelt), hívja őket, hogy csatlakozzanak az ügyükhöz. A mágusok egy
repülő platformon az utcára menekülnek és a metróhoz futnak.
A metróállomáson egy figurába ütköznek, aki szintén arra kéri őket, csatlakozzanak az árnyakhoz és megígéri,
hogy meggyógyítják Burellt. Isabelle
tüzet szór az alakra, melynek fényénél
felismerik Tilart, aki valahogy szerzett
egy gubót. Tilar pajzsa eltéríti a lángokat és elmenekül.
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12. fejezet (235. o.)
Galen és Isabelle Elric elektronsugarának segítségével jelentik felfedezésüket,
és beszámolnak menekülésükről. Elric
meg fogja kérni a Kört, hogy hívják
vissza őket – már eleget tettek a küldetésüknek. Később Galen még több olyan
szondafelvételt keres, amelyeken árnydrakh adások vannak, Isabelle pedig
megpróbálja dekódolni őket. Váratlanul
sikerrel is jár. De sajnos a szondáik elpusztultak, és az adások vételéhez legalább egy méternyire a drakh közelébe
kell kerülni - ráadásul az árny adásvonalába. Úgy döntenek, még egyszer
megpróbálnak behatolni a drakh házába.
Elric beszél a Körrel. Heazade és
Blaylock nem akarják visszahívni az
újdonsült mágusokat, de Kell bedobja a
döntő érvet – nem akarja elveszíteni a
fegyverét. Elric elküldi a visszahívó parancsot, de nem kap választ. Burellel
beszélve érdeklődik, hogy mit történt.
Galen és Isabelle elmentek több bizonyítékot gyűjteni. Elric megkéri, hívja viszsza őket, és küldje őket vissza a
Soomra.

ladva leengedik Isabelle amulettjét amelyben egy tech van, ugyanúgy mint
Galen botjában - egy résen keresztül,
hogy elfogják az árny jelet. Felfedezik
őket, és az árny Isabelle-n keresztül
beszél Galenhez. Galen ledobja az amulettet, megragadja Isabelle-t és együtt
elrepülnek, miközben az ellenség Tilar
platformját használva üldözi és lövi
őket.
Burell érkezik öt másik hamis képet
vetítve ki saját magáról, tűzgolyókat
lőve az ellenségre, de az árny könnyen
felismeri az igazi Burellt, és minden
lövését felé irányítva megöli.
Galen a hotelbe menekül, közli
Wilcoxal, hogy azonnal lőjön, amint üldözőjük belép az ajtón, és egy hangszigetelő pajzzsal elrejti magát Isabellel
együtt a pénztár mögött. Az árny persze
pontosan tudja, hol vannak, és a drakh
lőni készül, de Wilcox elsüti a fegyvert,
és ezzel beindítja Burell védő varázslatát, egy hanghullámot, amely mindenkit kiüt - az árnyat kivéve. Menekülés
közben az árnynak megszakad a kapcsolata Isabellel.
Galen elhozza Burell testét, és
Isabelle elmondja Johnnynak, hogy
Burell meghalt – adja át nekik az anyja
kutatási anyagait, és pusztítsa el az
egész helyet. A robbanáshullám végigmegy a városon, elpusztítja az amulettet és Burell űrhajóját is a kikötőben.
Ők elrejtik Burell testét, és elszöknek
vele az első induló hajón.
A Kör meg fogja hallgatni Galent és
Isabelle-t, amikor megérkeznek. Utasítják Galent, hogy hívja a hozzájuk legközelebb lévő Elizart, hogy hozza vissza
őket, amint elérték úticéljukat, a
Brensilt.

13. fejezet (249. o.)
Galen és Isabelle a felső emeleten törnek be a drakh házába, a lehető legtávolabb attól az alsó szinttől, ahol a drakh
él, amikor Elric üzenete utoléri őket.
Nem olvassák el. Az első szint felé ha-

14. fejezet (266. o.)
Galen és Isabelle nászutasoknak álcázzák magukat egy Brensil felé tartó szállítóhajón, amely bolygón korábban bányászat folyt - ma már inkább szellemtanya (vagy bolygó). Miután Elizar biz-
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tosította őket a találkozásról, a hátralévő két napot boldog szerelmesként töltik. Elizarral akkor találkoznak, amikor
leszállnak a hajóról. Razeel elviszi
Burell testét a hajójához, amíg ők esznek valamit egy étteremben. A rendelés
után Elizar korábbi figyelmeztetéséről
beszélnek; egy közeledő veszélyről, amiről azelőtt sose akart többet mondani.
Most hogy ők is többet tudnak, részletesebben is beszélhetnek a dologról. A Kör
elárulta őket, amikor visszatartotta erről az információkat. Hárman felfedhetik ezt a technomágusok előtt, és megdönthetik a Kör hatalmát. Elizar elvárja, hogy ők ketten hűséget esküdjenek
neki. Amikor megtagadják, megjelenik
a drakh és Tilar, és megtámadják őket,
miközben Elizar gyorsan félrevonul. A
kijáratok zárva, úgyhogy Galen a botját
használva kirobbantja az étterem falát – de visszalöki a robbanás ereje. A
falat megerősítették varázslattal, és így
ők csapdába estek.
15. fejezet (283. o.)
Galen egy hatalmas tűzgolyót varázsol,
és elintézi vele a drakhot, de Elizar és
Brown átveszik a helyét. Razeel csatlakozik Tilarhoz. Galennek sikerül visszaszorítania Tilart, de többre nincs ereje,
és Isabellenek gondjai vannak a pajzsával. Elizar acélhegyeivel támad, miközben Galen a botjával egy sokkal koncentráltabb sugarat generálva lyukat üt
a falba. Szól Isabellenek, hogy a pajzsával próbálja meg tágítani a lyukat és ő
Elizar irányába lövi koncentrált sugarát. Isabelle körülbelül egy lábnyira
tágítja a lyukat, amikor Elizar egy különálló nagy acélhegyet varázsol és feléjük lövi. Galen kísértésbe esik, hogy
használja a pusztítás varázslatát, de
inkább megtartja ígéretét. Galen tudja,
hogy Isabelle nem tudja megállítani a
nagy lándzsát, ezért testével takarja el
őt. De ekkor már Isabelle arra használta pajzsát, hogy Galent fedezze, így a
lándzsa mégiscsak az ő testébe hatol.
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Galen átviszi a lányt a lyukon, és
elrepül vele a szállítóhajó felé, ami felrobban, amikor közelítenek. A föld alá
menekülnek, kb. két mérföldnyi mélyre,
egy elhagyatott bányászszállásra. Az
acélhegy közben bedolgozta magát
Isabelle gerincvelejébe és felment a
nyakáig. Galen megpróbálja megmenteni, de hasztalanul. Lépéseket hallva
Galen kimegy, és Mordent látja közeledni. Ő felajánlja, hogy megmenti
Isabelle-t, de Galen visszautasítja. Amikor Morden elmegy, Galen visszatér,
épp időben ahhoz, hogy lássa meghalni
Isabelle-t.
Három nappal később Elric hívja
Galent elektronsugarával. Galen jól
elrejtőzött; még mindig próbálják megtalálni. Carvin eljött a Brensilre, hogy
hazavigye, de nem találja meg addig,
amíg Galen a felszínre nem jön Isabelle
testével.
16. fejezet (302. o.)
Anna és egy testvérhajója elpusztítják a
37-es kvadránsban található narn előőrsöt. A háború elkezdődött.
A Soomon egy tanácsülésen elégetik
Isabelle testét. Galen a Kör elé járul.
Mindenről beszámol, utolsóként arról,
hogyan ölte meg Elizar Isabellet. Kell
először ezt nem tudja elfogadni.
Blaylock követeli, hogy Kell mindent
mondjon el. Elmeséli, hogyan vitte kísértésbe Elizart, hogy kutasson az árnyak visszatérése után anélkül, hogy
valójában tudná, miért is küldték el. De
most Elizar a mágusok ellen fordult.
Kell magába roskad és visszavonul a
Körből.
A megmaradt tagok meghallgatják
Galen történetének végét. Nem említi
Burell titkos kutatásait, és Isabelle
árny jeleket lefordító varázslatát. Amikor kimegy, Carvin nekiadja Isabelle
hamvait, ő pedig titokban megfogadja
magának, hogy elviszi a hamvakat az
Örökkévalóság Kútjához.
A Kör tanácskozásának végén úgy
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egy kép valaki elméjéről.
– Nyilvánvalóan nem képes új gondolatokat alkotni, mert az elmének lélekre
van szüksége az alkotó élethez, de egy
csodálatos forrás. Én magam csak egyszer voltam ott, de roppant… szívderítőnek találtam a tapasztalatot.
Marcus egy hosszú pillanatig hallgatott,
mielőtt feltette azt a kérdést, amelyről
tudta, hogy meg fogja változtatni az
élete hátralevő részét.
– Hol találom a Hangját?
Amikor Tranall arról beszélt, hogy az
anyagi szükségleteit mindenkor fedezni
fogja a számára letétbe helyezett öszszeg, Marcus nem igazán figyelt oda.
Most már volt oka rá, hogy megtudja,
pontosan mennyi pénzről is volt szó.
Még az ő mércéje szerint is kellően lenyűgöző mennyiségről.
Aztán egy ugrásképes hajó beszerzése
következett. Meglepődött, milyen kicsik
lettek. Az ő idejében a Fehér Csillag
volt a legkisebb hajó, ami képes volt
ugrókapu nélkül átugrani a hipertérbe,
és még annak is elég nagy legénységre
volt szüksége. Most már egy – vagy kétszemélyes gépek voltak, amelyek mérete töredéke volt a Fehér Csillagénak.
Ivanova Hangját több száz másik történelmi alak Hangjával együtt a Sirius
Kilenc Idegi Archívumban tárolták,
amelyet a Földi Szövetség Történelmi
Társasága és a PsziMed, egy Centauri
Prime–i gyógyszerészeti óriásvállalat
közösen üzemeltetett.
Az Archívumot húsz évvel ezelőtt építette a PsziMed adóbefektetésként. A
Sirius Kilenc egy kis kolónia volt kevés
turistalátványossággal és üzleti teendővel. Szüksége volt valamire, ami vonzza
a látogatókat, és az Idegi Archívumot
több tucat világról való tudósok látogatták.
Marcus jól ismerte a helyet. Régen –
Marcus számítása szerint két éve, a
valóságban sokkal régebben – jelentős
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feketekereskedelmi központ volt. Bármit meg lehetett kapni, ha megfelelő
árat kínáltak érte, és tudták, kit kell
keresni. Azok, akiket Marcus ismert,
már rég elporladtak, de ahogy Marcus
beprogramozta az utat a Sirius Kilencre, biztos volt benne, hogy még ha a régi
patkánylyukakat betömték vagy kipucolták is, újak jelentek meg helyettük.
Mindig megjelentek.
És Marcus profi volt a patkánylyukak
megtalálásában.
– Engem keresett?
A drazi, aki Marcussal szemben ült a
lepattant földalatti bárban, szúrósan
bámulta fajának hüllő–származását
bizonyító mélyzöld arcában ülő szemeivel.
Hát akkor – Hát akkor vágjunk a közepébe, döntötte el. A drazik türelmetlen
népek voltak, és nem is a legintelligensebbek. Ez a vonásuk keveset változott
azóta, hogy Marcus utoljára dolgozott
velük, de hát háromszáz évnél többre is
van szükség ahhoz, hogy akár csak egy
kis csorba keletkezhessen a drazi társadalmi fejlődésben. Ha még egy millió
évet kapnak, biztos vagyok benne, hogy
rájönnek arra a saláta–villa dologra. De
Fannek nagyon jó ajánlásai voltak. Egy
drazihoz képest legalábbis biztosan.
– Úgy tudom, maga és a szövetségesei
elérték, hogy… nos, mondjuk jogtalan
hozzáférésük legyen a legtöbb épülethez
a kolónián – mondta Marcus.
És olyan csodálatos beszélgetőpartner,
gondolta Marcus.
– Tehát, mit tud nekem mondani az
Idegi Archívumról?
A drazi horkantott. Sajnos amikor egy
drazi horkantott, az arclemezeiken jött
ki, és rettenetesen kellemetlenül hangzott.
– Semmi értékes nincs ott. Régi papírok. Régi hangok. Semmi, amit lopni
lehetne. Semmi eladható.
– És milyen odabent a biztonság?
A drazi tekintete rezzenéstelen maradt.
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lélegzete, ahogy meglátta az arcát a testét őrző kvarc–szerű sírbolt fölött.
Csak egy emlék–holokép, mondta magának, de az ő arca volt azokból a napokból, amikor ismerte, és nem tudott fájdalom nélkül nézni rá.
Közelebb lépett; a kép tekintete követte
a mozgását.
– Szervusz, Susan.
Nem kapott választ.
– Miért tetted? – kérdezte, ahogy leült a
sírbolt mellé egy padra. – Úgy értem, ha
nem tetted volna, már együtt lennénk
ott, ahol az a valami van, amit ebben az
időben túlvilágnak neveznek.
– Persze nem hiszek a túlvilágban, és
ezt te is tudod – tudtad – , úgyhogy azt
hiszem, ennek is lehetett némi köze a
dologhoz. – Marcus megrázta a fejét.
– Mindigis azt képzelted, hogy jobban
tudsz mindent, mindenki másnál. Nos,
rendben. Először te éltél és én voltam
halott, és az egyáltalán nem volt jó,
úgyhogy most én élek és te vagy halott.
Igen, ez annyival jobb megoldás, nem
igaz? Ha engem kérdezel, szerintem
bosszúból tetted. Ha neked egyedül kellett leélned ezeket az éveket, akkor
csakazértis megoldottad, hogy nekem is
ezt kelljen tennem, még ha ez azt is jelentette, hogy fel kellett bérelned valakit, hogy keresztülrángassák a testem a
végtelenségen.
Felnézett az arcára. Nem változott.
Másrészt, talán tényleg szerettél, gondolta, de nem tudta rávenni magát,
hogy ki is mondja. Ezen a helyen önteltnek hatott volna.
Elgondolkozott, miket mondhatott neki
annyi év alatt, amikor fagyott álomban
feküdt. Azt, hogy hiányzik? Vagy az
ostobaságáért szidta? Sosem fogja megtudni.
Arra gondolt, hogy annyi évig egyedül
üldögélt. Vajon értem/miattam tetted?
Mert hiányoztam vagy mert bűntudatod
volt? Ez nem igazság, tudtam, hogy a
testvérem halála óta gyorsan haladok
egy csúf halál felé – hogyan élhettem
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volna tovább azzal a tudattal, hogy
cserbenhagytam? Nem hagyhattam
cserben valakit újra. Téged főleg nem.
Azt akartam, hogy legyen még egy esélyed megtalálni a boldogságot. És nem
tetted.
Ott volt a munkád, de a munkád
mindigis ott volt, nem az a lényeg. Nem
helyes, hogy egyedül voltál. Nem helyes, nem…
– Elnézést?
Marcus kiegyenesedett; meglepte az
emlékműben visszhangzó hang. Egy
minbari állt az ajtóban egy csokor virággal a kezében.
– Ne haragudjon, ha megijesztettem. –
folytatta. – Szabad…?
– Természetesen, jöjjön nyugodtan.
A minbari bólintott és a sírbolt elejéhez
lépett, és egy ott várakozó edénybe rakta a virágokat.
– Ki küldte őket? – kérdezte Marcus.
– Küldeni? – a minbari megrázta a fejét. – A ruháiból ítélve őrszem, igaz?
Azt hittem, tudja.
– Egy ideje nem jártam errefelé.
– Régen Delenn elnök parancsba adta,
hogy minden nap tegyünk virágot ide.
Delenn utasításait még mindig követik
és mindig követni is fogják. – Gondosan
elrendezte a virágokat, aztán hátralépett. – Sokat tud Ivanováról?
– Egy keveset – felelte Marcus.
– Akkor az ő tanainak a követője?
– Úgy is mondhatjuk.
– Akkor feltételezhetem, hogy már járt
a Hangnál?
Marcus elgondolkodva figyelte.
– A minél?
– A Hangnál. Röviddel mielőtt Ivanova
meghalt, egy képet csináltak az elméjéről. Hát, igazából nem az elméje, gyakorlatilag nem… egy teljes leképezése
az idegpályáknak és emlékeknek és
információnak, amit akkor birtokolt,
kódolva és megőrizve a jövő történészeinek, orvosainak és tudósainak. Azt hiszem, a legközelebbi emberi megfelelője
az életmaszk lenne, de ez egy lenyomat,
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döntenek, elrejtőzve várják ki a háború
végét.
2257 január (327. o.)
17. fejezet (329. o.)
A Babylon 5-ön Kosh figyeli, amint a
jelzőbójája a növekvő forgatagról énekel
neki. A centaurik ünnepelnek, a narnok
pedig gyászolnak a 37-es kvadránsban
történtek miatt. Az emberek gyászolják
halott elnöküket. Sinclair parancsnokot
átirányítják a Minbarra, hogy újra létrehozza az Őrszemeket, Delenn pedig
átalakul. Kosh mindent figyelt, ami a
meseírók között történt. Ha igaz a távozásról szóló döntésük, hát hadd menjenek.

Kör parancsaira, mert most már egyedül a Körhöz való kötődése maradt meg
neki.
Rákapcsolódik a relére, amit
Isabellel együtt tettek a breen konténerre, és figyeli a Khatkhata legénységét. A Thenothknál rakományt pakolnak ki, a térképen a bolygó Tau Omegaként szerepel. Elizar és Tilar is ott van.
Elizarnak tesztelni kell a hibernált
telepatákat és kiválasztani egyet, amelyikből a titkos fegyvere készül.
Fordította: Chris

Galen gyászol, és közben felkészül a

Találkozó Marcus-szal
Egy rajongó beszámolója
Best of Both Worlds 4
(1998. november 20-22.)
Egy Nap Jason Carterrel
(1998. november 29.)
Egy Sydney-beli hétvégi találkozó után
Jason megjelent egy hirtelen szervezett
melbournei egynapos találkozón. Én
természetesen ezen is ott voltam – nem
halaszthattam el a lehetőséget, hogy
egy ilyen imádnivaló pasit láthassak
amikor a városomba látogat. Ez most
egy összefoglaló a BOBW4-ről és Jason
melbournei fellépéséről.
Jason Brian Carter 1960. szeptember 23-án született. Egy Gainsborough
nevű kis észak angliai városban nőtt
fel. Apjáé volt a helybéli kocsma. Fiatalkorában archeológusnak készült – sokat sétált a szabadban és szeretett
olyasféle régi tárgyak után kutatni,
mint pl. az agyagpipa. Fantasztikus

élmény volt, amikor talált egy 30-as
évekbeli újságot a linóleum alatt.
Nem volt mozi vagy színház a városban, de Jason mégis felfedezte a színészkedést iskolai előadásokon. Eljátszotta a Ravasz Fickót az „Oliver”-ben
és nagyszerűen érezte magát közben.
Úgy gondolta, nagyszerűen játszott, de
nemrég hallotta magát egy magnószalagról, és azt mondta, kissé túlértékelte
a teljesítményét annakidején.
Letette vizsgáit és a természettudományokból volt a legjobb – matek, fizika, kémia (!!!). 17 évesen az iskolában
eljátszotta Lucius szerepét a Julius
Ceasarban. Nem tudta abbahagyni
Shakespeare tanulmányozását, imádta
tanulni a szövegeit – három hét próbálás után gyakorlatilag a darab összes
szövegét fejből tudta. Ezalatt az idő
alatt találkozott első szerelmével,
Teresával. Az egyik jelenetben meg kellett csókolnia a lány karakterét. Azonban ők nem hagyták abba a csókot ami-
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kor kellett volna… és a rendező hagyta
őket végigcsinálni. Ezután Jason körbeszaladgált mindenkit meginvitálva az
esküvőre...
12 vagy 13 éves kora környékén volt
egy kis esete az ivással. Ő és a barátja
összekevertek mindenfélét amihez hozzájutottak és betegek is lettek tőle. Azt
mondja, jó sokáig irtózott ezután az italtól. Mindenesetre a dolognak nem voltak hosszútávú következményei. Úgy
tűnik, manapság elég gyakran szeret
ellátogatni kocsmákba. Egyértelműen
nem volt elragadtatva amiért nem talált
nyitva tartó gyógyszertárat Sydneyben
vasárnap reggel – sok kocsma és italbolt
volt nyitva, de aszpirint sehol sem árultak (Melbourneben ez nem gond – az én
városom üzletei vasárnap is nyitva vannak. A melbourneiek szeretnek a városba menni vásárolni és enni, de úgy tűnik ez Sydneyben nem így működik).
Jason egyfajta szocialista volt egészen addig amíg közbe nem jöttek olyan
dolgok mint a házasság, jelzálog, gyerekek és ezáltal a pénzszükséglet. Első
házassága nem sikerült, de két fia maradt belőle. Londonban élnek és Albert
Cirkuszának tagjai. Második feleségével, Susieval, van egy négy éves közös
kislányuk, Madeline, és egy mostohalánya, Joey. Azzal szokott viccelődni, hogy
először megszerezte az Agglegény fokozatot, majd a Mesterit (házassági diplomában). Reméljük nem folytatja majd a
PhD-vel…
Van egy különlegesen gyakorlatias
oldala – szereti rögtön látni az eredményét annak amit csinál (emiatt edzőterembe járni számára nincs értelme –
mit csinált a rövid idő végére? Nem lát
változást, tehát nem érdemes csinálni).
Egy házban lakik a családjával, három
macskával, egy yorkshire terrierrel és
egy barkácsműhellyel, amely tele van
szerszámokkal.
Van egy nagyszerű marketing ötlete – a felfújható Jason. Megnyomsz egy
gombot, és folyamatosan beszélni
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kezd. „Sosem érzi többé magát egyedül!” Akkor látott egyet először a szereplőkről készülő bábukról, amikor valaki egyet alá akart vele íratni egy találkozón. „Úristen, egy bábut készítettek rólam!” Úgy találja, egészen hasonlít rá. „Mindenfelé ott vannak a másolataim!” A fiai azonnal kaptak ilyen Marcus babát, amin rendszeresen és szenvedélyesen keresztülgázoltak Mars
Roverükkel. Aztán odaragasztották a
babát a rover tetejére, és így vitték felfedezőútra. Azt mondja, a gyerekeiben
él egyfajta egészséges tiszteletlenség a
színészi munkája iránt.
Jason élettörténetében, ha megírják,
úgy fogják őt hívni „Tökéletes, de túl
öreg”, az első (és egyetlen?) igazi színházi kritikája miatt, amikor 22 vagy 24
évesen egy királyt alakított. A kritikus
szerint az általa játszott figura
„tökéletes volt, de túl öreg”.
Amikor a minbari nyelvről kérdezték azt mondta, Joe nem nyelvész, és
így többnyire csak hasraütésszerű
szótagkitalációk voltak – nem úgy mint
Tolkiennél, aki kifejlesztette a tünde
nyelveket teljes nyelvtannal együtt.
Úgy gondolta, Tolien volt az egyetlen
aki ilyesmit csinált, de aztán nevetett
egy jót amikor valaki bekiabálta neki,
hogy van egy klingon nyelvi intézet is.
Nagyon sok verset szavalt már, néhányat a sajátjai közül is („The
Unfairness of Orgasm”, „The License”,
„Grandma”, „The Chat Up”) és egy ismeretlen eredetűt is ((„That Portion of a
Woman” – a bemelegítő versét, ami igazi munkásosztálynak szóló darab és jól
megjárathatja vele a száját ;-). A
„Modern Major General”-t mindig az
elején letudja a beszédjeiben. Érdekes
módon Sydneyben a tömeg nem csatlakozott a refrénhez, míg mi Melbourneben igen. Amikor egy kislány megkérte,
ismételje meg az MMG-t még egyszer,
azt mondta, kicsit eldurvult a hangja,
úgyhogy a „Sid Vicious meets Gilbert
and Sullivan”-féle verziót adta elő.

2004.

történt meg, mert egy, a Peremvidékre
küldött expedíció megtalálta annak az
idegen civilizációnak romjait, amely az
energiaátvivő gépet készítette. Az ősi
írások és feljegyzések között végre megtalálták, amit kerestek.
– És most mit kellene csinálnom? – tette fel a kérdést Marcus az utolsó eligazítása végén.
– Amit mindannyian akartak magától/
nak – felelte Tranall. – Élni.
– Hányan tudnak még erről?
– Titokban tartottuk a felélesztését.
Úgy gondoltuk, jobb lesz így. Időt ad
magának, hogy alkalmazkodjon a helyzethez, és ne érezze magát nyomás alatt
azért, mert mások beszélni akarnak
magával. A lehetőség, hogy beszéljünk
valakivel, aki tényleg ismerte Sheridan
elnököt, és Delennt, és Anla’shok Na
Ivanovát, egyszerűen… – Tranall tekintete a távolba révedt, végül visszatért
Marcusra. – Nincs rá szó. De tiszteletben fogjuk tartani a gyógyulását. Utána, természetesen, tengernyi kérdésünk
lesz.
– És ettől kezdve nem kell a jövője vagy
a megélhetése miatt aggódnia – folytatta. – Számítva erre a pillanatra már
régen letétbe helyeztek egy összeget az
ön számára. (Gyors fejszámolás alapján
elég kredit van benne ahhoz, hogy pár
száz ember igényeit kielégítse életük
hátralevő részében. Mindene meglesz,
amire szüksége van.
Marcus csak bólintott; nem tette hozzá:
Nem, nem teljesen mindenem.
Mikor már elég erős volt, Marcus kiment a kórházból, és sétálni indult a
minbari fővárosban, Yedorban. Nem sok
változott azóta, mióta utoljára járta ezeket az utcákat háromszáz évvel ezelőtt.
A kristály csúcsok és tornyok ugyanolyan hidegen lenyűgözőek voltak, mint
mindig. Több ember és más idegen rótta
az utcákat, mint amennyit valaha látott, de ez érthető volt, hiszen már a
Minbar volt a Szövetség székhelye.
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Az Őrszemek csillagközi legendává váltak; őszinteségüket és objektivitásukat
több száz világon ismerték. Ha egy Őrszemet egy vitás ügy eldöntésére kértek
fel, a döntését soha nem kérdőjelezték
meg. És amikor egy vitát erőszakkal
kellett eldönteni, az Őrszemek rettegett
erőt képviseltek.
De csak végső esetben szólították őket,
ha életet kellett megvédeni, soha nem
politikai vagy személyes okokból.
Azt hiszem, mégis megérte — gondolta
Marcus, de távol érezte magát az egésztől – akár egy kifordított történész: következményeket látott, amelyek azokból
az eseményekből születtek, amelyeket
ismert, de neki vajmi kevés köze volt
hozzájuk.
Mindenki, akit ismertem, halott. Hogyan alkalmazkodhatnék ehhez az
egészhez?
Végiggondolta, hogy újra beállhatna
őrszemnek, végigcsinálhatná az új kiképzéseket, de egyszerűen nem lenne
ugyanaz. Amikor először csatlakozott,
még újdonság volt, egy ősi hagyomány
újraélesztése egy lehetetlen háború
megvívására. Mostanra status quo lett,
mindennapivá vált. A nagy háborúk
régen végetértek, őstörténet volt.
Mint ahogy ő is, döntötte el Marcus bánatosan.
Jónéhány óra múlva az Emlékparkba
tévedt, ahol a hősök, kiválóságok, Őrszemek és a Szövetség korábbi elnökei
(legalábbis azok, akik nem tűntek el
megmagyarázhatatlanul) nyugodtak.
Aha, természetesen véletlenül, gondolta.
Megnézte a névjegyzéket, és megtalálta, amit tudott, hogy keres, még ha nem
is vallotta be – még önmagának sem.
Susan Ivanova emlékműve kő – és kristálytoronyként magasodott fölé; a rétegek finom mintákban fonódtak össze,
amelyek millió ragyogóan színes darabra törték egy átlagos hétköznap hideg
fehér fényét. Milyen találó egy hasonlat, mondta magának.
Belépett az emlékműbe, és elakadt a
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Babylon 5–re sietett, hogy mellette legyen. Ott arra használta az életerő–
átvivő idegen gépet, hogy visszahozza a
küszöbről – azzal, hogy nekiadta a saját
életét. Tette ezt úgy, hogy tudta, milyen
árat kell fizetnie érte.
Szeretlek – mondta akkor.
Aztán meghalt.
De akkor hogyan, és egyáltalán hol a
pokolba’ van most?
Megpróbált felülni, de a karjai megremegtek és összecsuklottak felsőteste
súlya alatt.
– Ne próbáljon mozogni – mondta a
minbari főorvos.
– A karom…
– Atrófiás/Legyengült. Már… nos, már
nagyon régen nem használta.
– Milyen régen?
– Azonnal elkezdjük a rehabilitációt,
folyamatosan mesterségesen fogjuk stimulálni, ettől hamarosan felépül, de…
– Milyen régen?
Az orvos habozott, a mögötte álló Őrszemre nézett.
– Mondja meg neki, Tranall – felelt a
másik minbari. – Anla’shoknak képezték ki. Őrszemnek. Elbírja a terhet.
Az orvos bólintott és újra Marcus felé
fordult. – Hibernációban volt – mondta. – Ivanova parancsnok utasítására;
hátha egy nap a tudomány fel tudja
éleszteni.
– Azt hiszem, ez igazán szemtelenség
volt tőle, de hát mindigis ilyen volt –
mondta Marcus. – Gonoszság, hogy az
ember még hősi halált sem halhat anélkül, hogy valaki el ne rontaná a mulatságát. Majd beszélek vele erről, csak
várják ki.
A két minbari furcsa pillantást váltott.
– Ha már Ivanováról beszélünk, egyáltalán hol van? – kérdezte Marcus –
Nem tudom elképzelni, hogy kihagyná
ezt.
– Attól tartok, meghalt – felelte az Őrszem.
Marcus hirtelen nem tudta, mit mondjon.
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– Nem értem. Hiszen megmentettem…
Mármint megmentettem, ugye? Működött a gép, igaz?
– Működött – mondta az Őrszem. – Ez
történelmi tény. De meg kell értenie: a
földi naptár szerint ezek az események
majdnem háromszáz évvel ezelőtt történtek.
Ahogy Marcus gyógyult, a következő
hetekben mindent megtudott, ami a
lefagyasztását követő években történt.
Minden információt részletekben adagoltak neki, amikor az orvosok úgy gondolták, el tudja viselni őket.
Susan Ivanova kapitány lett, aztán egyre feljebb lépett a ranglétrán, a Földi
Erő tábornoka, majd, végül Anla’shok
Na, az Őrszemek vezetője, a minbari
Delenn, a Csillagközi Szövetség elnökének közvetlen alárendeltje volt. Ebben a
minőségben szolgált élete hátralevő
részében. Minden szövetségi világ népeit befogadta az Őrszemek közé, és a becsület és önfeláldozás mai napig páratlan szintjét honosította meg. Marcus
úgy hallotta, csak ebben az egy városban is több szobrot és emlékművet
emeltek a munkájának. Susan soha
nem ment férjhez, helyette a munkájának szentelte az életét.
Miután a Babylon 5–öt kivonták a forgalomból, megszervezte, hogy szállítsák
ide a fagyasztóegységét. Tranall szerint
időről időre meglátogatta hosszú pihenője alatt; az orvosi személyzet még
mindig suttogott ezekről a látogatásokról. Néhányan még azt is mondták, úgy
beszélt vele/hozzá, mintha még mindig
élne.
– De sehol nem léteznek feljegyzések
arról, hogy mit mondott – magyarázta
Tranall.
Élete utolsó évében parancsba adta,
amelyet Delenn megerősített, hogy
Marcus testét épen és hibernálva addig
kell megőrizni, amíg a tudomány nem
talál módot a felélesztésére.
Ez csak most, háromszáz évvel később
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A forgatásokon szerinte Jerry volt a
legnagyobb mókamester, de mivel sajnos rossz az emlékezete, nem tud konkrét eseteket említeni. Andreas Katsulast tisztelte a legjobban – brilliánsnak
tartja. Amire ő képes volt maszkkal a
fején… Jason mindig szörnyen ideges
volt amikor Andreassal kellett dolgoznia (valószínűleg főleg a „What
Happened To Mr. Garibaldi?”-ban) –
már előzőleg fel-alá járkált magában
beszélve és nem tudott lazítani. Andreas munkája „annyira valóságos és őszinte”, de ezt nem lehet erőltetni – a színészi játék valami olyan mélységből jött
Andreasból, amivel Jason nem tudott
lépést tartani. Jason élvezte a marsi
jeleneteket és a munkát Richard Biggsszel. Nem tetszett neki viszont Kosh – „
Besétál a hűtőszekrény (Kosh), és neked
annyi” – Kosh ellopta az összes jelenetet
amiben ő is benne volt ;-).
Őt nem zavarta, ha az aznapi munkáját látta – mindig
megmondták neki, hogy jól
dolgozott-e vagy sem. Sosem
elégedett a munkájával, de van
ami egész jól megy és amitől ő
is jobban érzi magát. Kedvenc
rendezője John Flynn volt, „III.
John legszívesebben bemenne
a színészek közé és egy hordozható kamerával ütné őket. A
felvételek végén pedig azzal
bátorítaná őket, hogy „túl jó ez
egy tévéműsorhoz…”
Miért nézik az emberek a
B5-öt? „Az emberek embereket
néznek”. A különleges effektusok nagyon jók, de az emberek
szeretik nézni a karaktereket.
A B5-ben nagyszerű karakterek vannak. Jason szerette
Marcust – szerette a karakter
bolondosságát kombinálva a
nemtörődömséggel miközben
valójában nagyon is tudatában
van mindennek. Pl. amikor
Marcus elfogja Jack kapi-
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tányt – egyik pillanatban szórakozott és
érdektelen, a következő pillanatban
pedig eltűnt, és aztán nála van Jack
kapitány.
Mi van azokkal a jelenetekkel amikor a botjával kellett harcolnia? Elő
kellett rántania a rövid botot miközben
harcállásba ugrott, majd lemerevedett,
kiejtve kezéből a rövid botot, és megvárta, amíg beleteszik a hosszút, majd folytatta a harcot. Jasonnek ki kellett harcolnia, hogy a verekedési jeleneteket ő
csinálhassa – szerinte nincs rosszabb,
mint amikor egy dublőrt felvesznek
messziről, aztán közelit vágnak be a
színészek arcáról, és aztán ismét távoli
képre váltanak. A dublőrök nem úgy
néznek ki, mint akik épp meg akarják
ölni egymást. Talán a színészek technikája nem a legjobb, de legalább ott van
a fény a szemükben.

29

Valen feljegyzései #9

Biztosítási problémák jönnek elő
amikor egy színészt verekedni hagynak.
Persze, amint sikerült elérnie hogy harcolhasson, egyből olyan jelenet jött, amiben Marcusnak egy nyíláson át kellett
ugrania, és ő jó alaposan beverte a fejét.
Nem szólhatott egy szót sem, mert egyből abbahagyatták volna vele a
dublőrködést. Az egyetlen dolog amit
nem ő csinált, az a levegőben fordulós
rúgás – Jason azt nem tudja megcsinálni (szerinte nem lehetnek egyszerre heréid is meg képességed is ilyen ugrásokhoz :-) ).
Amikor úgy tűnik, Marcus már levegő után kapkod harc közben, Jason valóban azt csinálta – ha egy jelenet forgatásának elején kellett kifulladtnak lennie, akkor futott pár kört. Nem tudta
használni Olivier módszerét az ilyen
esetekre – Jasonnek ki kellett fulladnia
ehhez! Nagyon szerette a verekedési
jelenetét Neroonnal a „Grey 17 Is
Missing”-ben. Az a forgatókönyv okozott
pár gondot Jasonnnek.
Azt hiszem mind hallottunk már Bill
Mumy trükkjéről, amikor odajött hozzá
és azt mondta, nagyon sajnálja amiért
Marcus meghal a következő epizódban
(ezt Jason úgy adja elő, hogy utánozza a
csendesen beszélő Mumyt). Ez ment
egész nap, és Jason egyre idegesebb lett
miatta, mivel már túlment a vicc határán – nem volt „Na, most megfogtalak!
Csak szivatás volt!” felkiáltás. Pedig
Jason biztos volt benne, Marcus túl értékes ahhoz hogy meghaljon, de Bill
mégis kitartott állítása mellett. Végül
Jason odament a forgatókönyv szerkesztőjéhez. Épp a következő epizódot állította össze, a Grey 17-et, a számítógépén. „Lapozz előre!” Marcus épp egy
halálos küzdelemben vett részt
Neroonnal. Tovább lapoztak, miközben
Marcust szép lassan péppé verték.
Jason kifejezetten aggódni kezdett ennél a résznél. Aztán jött egy sor valami
ilyesmivel „Marcus megfordítja a fejét
és sóhajt… (most már megnyugodhatsz
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Jason)” Persze amikor Mira meghallotta a dolgot, egyből kirohant. Kiabálni
kezdett Bill-lel és jms-sel – hogy tehetitek ezt vele – felesége van, gyereke és
jelzáloga és és és… úgyhogy másnap
egy nagy kosár jelent meg Jason lépcsőjén tele sörrel. Billtől jött, akinek Mira
miatt lelkiismeretfurdalása lett. Aztán
jött egy kosárnyi édesség is, az a fajta,
amire sosem adnál ki pénzt. Jms küldte
egy kis kártyával, amin az állt „Sosem
öllek meg többé – J. Michael
Straczynski”. Jason felhívta Joet, és
megkérdezte veheti-e szerződési ajánlatnak a kártyát. Jms azt mondta „nézd
meg a kártyát – nem írtam alá” és tényleg, gépelt szöveg volt csak. Ma már
mind tudjuk mi történt Marcusal. Az
örökké filozófikus Jason ezzel kapcsolatban mindig azt szokta mondani,
Marcus túlszárnyalta magát – nem
megölték.
Be kellett mennie egy Marcus halála
előtti epizód utómunkálatai miatt. Rick
Biggs azon a jelenten dolgozott amiben
Ivanova kisírja a szemét a hülye romantikus Marcus miatt. Jason megkérdezte, rávehet-e valamilyen hangot a jelenet egy másolatára. Ivanova sírva
mondta „Marcus sosem kért semmit” –
és Jason tompított hangon közbeszólt
„Segítség, segítség, szedjetek ki ebből a
dobozból! Most végre kérek valamit!”
Ivanova pedig tovább bánkódik.
„Segítség! Engedjetek ki ebből a dobozból!!!!!”;-). Mellesleg megjegyzi Jason,
hogy szerinte ez volt Claudia legjobb
alakítása a sorozatban, és nem tudom
megcáfolni.
Az a benyomásom, hogy nem egészen elégedett a Los Angeles-i élettel.
„Túl sok ember van itt aki állandóan a
tükörbe bámul és azt várja észrevegyék.” Angliai forgatásokon – ebédidőben a stáb elugrott a helyi kocsmákban
enni és meginni pár sört. Az USA-ban a
kocsmába elugrás halvány gondolata is
hallatlan lenne. Alkohol!!!!! Ebédidőben? De hát mi dolgozunk! Nagyon pu-
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ritán hozzáállás.
Egy kis B5-höz fűződő sztori. Jason
és Bruce Boxleitner „beszélgettek” egyik
este vacsora közben. Hogy véget vessen
a vitának, Jason előrántott egy képzeletbeli kardot a hüvelyéből. BB azonnal
előrántotta képzeletbeli fegyverét és
lelőtte őt…
Jason beszélt egy keveset a 3rd
Rock-ban (Űrbalekok) kapott szerepéről – hogyan szerezte meg Sally barátjának karakterét és milyen félelmetes
volt együtt dolgozni azzal a sok magas
emberrel! Szintén jól mulatott a Roar
forgatásán – ő és egy másik fickó, akivel
az epizódban együtt játszott, kikészítették a stábot.
Jason határozottan sármos, és azt
mondanám, hogy ami a rajongókat illeti, ő a tökéletes vendég. Szórakoztató,
bár egyben szétszórt is egy kicsit – válaszadás közben gyakran elkalandozik,
és közben elfelejti miről beszélt eredetileg. Susie, a felesége, biztosan végtelenül türelmes ha tényleg ilyen feledékeny. Mindenkire van ideje, és láthatóan élvezi a rajongókkal való társalgást.
A fénykép és autogram nem probléma.

Mindenkivel szívesen pózol, van is pár
közös képem vele Sydneyből. Kinagyíttattam őket, hogy Melbourneben aláírathassam. Nagyon tetszett neki a
nyomtatás minősége, úgyhogy odaadtam neki azt a tartalék képemet amin
éppen arcon puszilom. Ó igen, meg mertem puszilni az arcát – ő nem képzeli a
rajongókat halálos fenyegetésnek, ez az
amit mi ausztrálok úgy hívunk „good
sport” (jó fej) régies kiszólással.
Jason azt mondja, ő igazi társasági
vámpír – kiszívja mindenki energiáját.
Egy csomó reménybeli áldozat ajánlotta
fel neki azonnal a nyakát kiszívásra –
szinte a kezéből etetett minket (ha szabad ezt a két dolgot egy mondaton belül
mondanom). Úgy tűnt, szeret a figyelem
középpontjában lenni, de úgy csinálja,
hogy egyáltalán nem látszik beképzeltnek. Körbeugrálta a színpado t
Melbourneben, hogy igazából ő azt kérte szeressék – ezért fordít erre ennyi
energiát. Az az érzésem, mi boldogan
szerettük őt – engem egyértelműen
megnyert magának és a barátnőim is
fecserésztek vele.
Fordította: Chris

JMS novella
Tér, idő, és a javíthatatlan romantikus
Írta: J. Michael Straczynski
Marcus Cole, saját legnagyobb meglepetésére, mélyet lélegzett. Első tudatos
gondolata ez volt: Élek. És rögtön utána
a második: Hogyhogy még élek?
Kinyitotta a szemét. Vakító fehér fény
vágott felé, így újra behunyta.
– Sötétítsék el a helységet! – mondta
valaki.
Másodszor is megpróbálta, és sikerült
nyitva tartania a szemeit. Egy műtőteremben volt – ezt biztosan tudta.

Jónéhányan álltak fölötte, és ahogy jobban odafigyelt, felismerte jellegzetes
csontkoronájukat.
Minbarik. Ketten az orvosok talárját
viselték, míg a harmadik azt a köpenyt
és brosst, ami, Marcushoz hasonlóan,
Őrszemként, (egy,) a Szövetséget az
árnyak közül szolgáló személyként azonosította.
Küzdött, hogy visszaemlékezzen, hogy
került ide. Emlékezett, hogy megtudta,
hogy Susan Ivanova parancsnok, aki a
szeme előtt kapott halálos sebet a Fehér Csillagon a földi polgárháborúban,
haldoklott.
A parancsoknak ellenszegülve a
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