
AZ AINDROMIÉDA TÖRZS 
„Mondjuk, hogy egy nagy erdő-

ben vagyunk és e l tévedtünk. . . Mi 
lenne, ha a sarokban megjelenne a 
hétfejű sárkány?" A felnőttek elné-
ző mosollyal figyelik, ha efféle mon-
datok szűrődnek ki az óvoda ab-
lakán, vagy a gyerekszobából. Az 
ilyenfajta kérdésre valóban csak az 
felelhet, aki szabadjára ereszti a fan-
táziáját; választ ezekre csupán a 
mesében kaphatunk. 

A felnőttek általában lenézik a 
mesét, pedig valószínűleg ez a leg-
komolyabb műfaj, és bizonyosan a 
legkegyetlenebb. Itt most nem is a 
Grimm-mesék rémtörténeteket túl-
licitáló szörnyűségeire gondolok, ha-
nem a minden nép mesevilágában 
megtalálható, könyörtelen realizmus-
ra, hogy a hétfejű sárkány nem so-
kat teketóriázik, ha az út jába áll-
nak, a legkisebb fiút pedig saját fi-
vérei próbálják gyakorta válogatott 
gonoszságokkal elemészteni. 

Már sok esztéta és kritikus mond-
ta, hogy a tudományos-fantasztikus 
műfaj voltaképpen modern mese, és 
én ezt nagy elismerésnek érzem, no-
ha legtöbbször nem annak szánták. 
A science-fiction — vagy ahogy vi-
lágszerte rövidítik, az SF — mindig 
valami végletes, fantasztikus, való-
színűtlen, de tudományos értelem-
ben nem lehetetlen ötletből indul 
ki, és azt viszi végig a sajá t logiká-
ja _szerint. Például, mi lenne, ha egy 
műhold a Földre visszaérkezve vala-
mi olyan kórokozót hozna a világűr-
ből, ami azonnali halált okoz, és 
nincs ellene semmiféle gyógysze-
rünk? 

Ez a kérdés Michael Crichton Az 
Androméda törzs című regényének, 
és az abból készült amerikai film-
nek az alapötlete. A fertőzött űr-
szonda egy kicsiny, néhány házból 
álló település közelében érkezik visz-
sza és a mesterséges égitestet kere-
ső technikusok mindenütt halotta-
kat találnak utcaszerte és a laká-
sokban. Riasztják a biztonsági szol-
gálatot, és azt az öt tudóst, akiket 
már előzőleg kiválasztottak, ha ez a 
rendkívüli esemény bekövetkezne. A 
fertőzést csak ketten élik túl a vá-
roskában: egy csecsemő és egy ré-
szeges öregember. 

Az űrszondát, a túlélőket és a ku-
tatócsoportot azonnal elszállítják egy 
föld alatti titkos laboratóriumba, 
amit a tudomány minden jelenlegi 
vívmányával fölszereltek. A tudósok 
bonyolult — és igen látványos — 
vizsgálatok és kezelések után jutnak 
el a laboratórium legalsó, steril szint-
jére, ahol a külvilágtól elzárva meg 
kell fejteniük a rejtélyt. Négy napos, 
idegtépő munka után földerítik az 
ismeretlen kórokozót, de közben a 
laboratórium is szennyezetté válik, 
az ajtók pillanatok alatt elzárják a 
kifelé vezető utat és működni kezd 
annak az atomtöltetnek a gyújtó-
szerkezete, amelyik ebben az eset-
ben a külső világ biztonsága miatt 
öt perc múlva felrobbantja a 
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föld alatti intézetet. A gyújtószerke-
zetet csak az egyik tudós állíthatja 
le, egy különleges, „testreszabott" 
kulcs segítségével, ha úgy ítéli meg 
a helyzetet, hogy téves riasztás tör-
tént, vagy a katasztrófa elkerülhető. 
Mivel éppen sikerült megtalálni az 
„Androméda törzs" névre keresztelt 
élő anyag ellenszerét, az önelpusztí-
tó atomtöltet pedig csak szétszórná 
ezt az energiát korlátlanul saját sza-
porodására fordító, idegen szerveze-
tet, megkezdődik az ötperces fu-
tás a tudósok — és az emberiség — 
életéért. Csak nyolc másodperccel a 
robbanás előtt tudják kikapcsolni a 
gyújtóberendezést, de azután min-
den megoldódik, megnyugodhatnak 
— míg nem jön a következő válsá-
gos helyzet. 

Az Androméda törzs izgalmas re-
gény ; jó példája az „igazi" SF témá-
nak és a filmváltozat is kitűnően si-
kerül t A tudományos fantasztikus 
filmekben gyakran eluralkodik az 
öncélú technika, a trükkfelvételek 
tömege, és ebben a filmben a szó 
szerint zárt, laboratóriumi helyszín 
is kínálta a mutatós, de semmitmon-
dó képek lehetőségét. Róbert Wise, 
a film rendezője, csak arra használ-

ta a kápráztatóan szép színes techni-
kát, hogy hiteles atmoszférát teremt-
sen az öt tudós végzete, fantasztikus 
feladathoz. 

A jelenetek ritmusa azt a Róbert 
Wise-t dicséri, aki évekig dolgozott 
filmvágóként; többek között ő vág-
ta minden idők egyik legnagyobb 
filmjét, Orsón Welles Aranypolgár-
ját. A látványos rendezés viszont 
már a West Side Story és a Zene 
hangja készítőjét idézi; az utóbbi 
zenés film a filmtörténet legnagyobb 
bevételét hozta a Twentieth Centu-
ry-Fox gyárnak. Azt sem szabad el-
felejteni, hogy ez az érdekes, de 
egyenetlen színvonalon dolgozó ren-
dező már csinált science-fiction fil-
met: Wise nevéhez fűződik az ötve-
nes évek egyik legjobb SF mozija, 
Az a nap, amikor a Föld megállt, 
mely bátor kiállás volt az atomfegy-
verkezés ellen. 

Az Androméda törzs sok jelenete 
emlékezetes marad: a városkába ér-
kező, szigetelt űrruhát viselő tudó-
sok úgy állnak a sziklás talajon, a 
helikopter kavarta porfelhőben, 
mintha a Holdon lennének. Félel-
metesen szép a fölülről készített, szí-
nes infravörös képsor, vagy a tudó-
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sok kék röntgenfilmen mozgó ár-
nyékképe a laboratóriumban. A film 
igazi erénye azonban nem a virtuóz, 
meghökkentő jelenetek hosszú sora, 
hanem az a mód, ahogy az öt kuta-
tó munkáját, személyiségét ábrá-
zolja. A legtöbb tudományos-fan-
tasztikusnak mondott film anti-
science-fiction; tudományellenes, 
mert a tudós vagy gonosz szörnye-
teg, vagy legjobb esetben is megbíz-
hatatlan különc, aki csak bajt csi-
nál, atombombát talál fel és bűnös 
céljai érdekében még a halottak 
nyugalmát is megzavarja. 

Crichton regényének és Wise 
filmjének hősei tudománnyal foglal-
kozó emberek, ugyanolyan hibák-
kal, mint bárki más. Nagyon oko-
sak, remek logikával észrevesznek 
bizonyos összefüggéseket a hatalmas 
gépi fölszerelés által ontott adatok 
között, de néha ugyanolyan nagyo-
kat hibáznak is, vakon elmenve a 
megoldás mellett. Ezek a tudósok 
nem mágusok, rejtélyes szuper-em-
berek, vagy valami idealizált hiva-
tástudattól csöpögő széplelkek, mint 
a néhány évtizede sorozatban készü-
lő nyugatnémet filmek orvosai. „Pro-
fi" tudósok, a szó igazi értelmében. 
Megtanulták használni azt a sok 
drága műszert, ami a film helyszí-
neiből a kutatóorvosok paradicso-
mát varázsolja elénk, de ismerik a 
gépek korlátait, és azzal is tisztá-
ban vannak, hogy a legzseniálisabb 
ötlet mevalósítása is hosszú, verej-
tékes munkát kíván. 

A tudósokon kívül a többi élő sze-
replő csak statisztál; a többi főszere-
pet a gépek játsszák. A kompúter ál-
tal kiszámolt adatokat felvillantó 
képernyők, az automata írógépek, 
hangosbeszélők, mechanikus kezek, 
vörös lézersugarak, a sok elektroni-
kus készülék hangja Gil Melle érde-
kes elektronikus zenéjével mind a 
megfelelő atmoszféra megteremtését 
szolgálják. A gépek zümmögése, 
vagy a pirosan villogó lámpa ebben 
a filmben mindig közöl valamit, és 
az ismeretlen élőlény elleni küzde-
lem drámai eseményeinek felszíne 
alatt még egy dráma zajlik: az em-
ber és a gép együttműködésének és 
harcának története. 

Sokan kérdezik, hogy miért olyan 
drágák és miért készülnek olyan las-
san a tudományos-fantasztikus fil-

mek? Az Androméda törzs egyik je-
lenetében látni a mikroszkóphoz 
kapcsolt képernyőn, ahogy a zöld-
színű űr-élőlény ördögi gyorsaság-
gal növekedni kezd. Ennek a rövid 
jelenetnek a filmezése tíz hónapba 
került, pedig a különleges hatások 
mestere, Douglas Trumbull készítet-
te, aki előzőleg a legnagyobb szabá-
sú SF film, a 2001 — Űr-odüsszea 
trükkfelvételeivel vált híressé. 

Az Androméda törzs vetítésének 
végén, mikor megtudjuk a megol-
dást, a környezet vegyhatására igen 
érzékeny űrbéli vendég elpusztul és 
ezzel az emberiség megmenekül, va-
lamennyien megkönnyebbülünk. Re-
mélhetőleg nem történik ehhez ha-
sonló, de jó lesz, ha minden eshe-
tőségre felkészülünk. Ami azt illeti, 
a földi baktériumoknak csak 3%-a 
okoz betegséget, mégis éppen elég 
bajunk van velük. Igazán nem szo-
rulunk importra a vi lágűrből . . . 
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