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MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

A „Csillagközi Romboló” filmsorozat az „Aeneis” 
újramesélése lenne? (A menekülés és új otthonra 
találás mítosza)

Egy új elgondolás szerint a „Csillagközi Romboló” filmsorozat� alapjai 
Vergilius „Aeneis”-én nyugszanak (�). Peggy Heller, a Halifax-i King’s 
College Egyetem Foundation Year Programme2 igazgatója további kap-
csolatot talált a „Csillagközi Romboló” és Mary Shelley „Frankensteinje” 
között. (2) Mindkét műben megtalálható, hogy hogyan fordulhat valami az 
ember ellen. A „Csillagközi Romboló”-ban, emberek egy csoportja kime-
nekül az űrbe az őket gyötrő és üldöző, de általuk teremtett gépek� elől. Az 
„Aeneis”-ben, túlélők kis csoportja menekül az égő Trójából, Héra haragjá-
val a nyomában. A „Frankeinstein”-ben, egy tudós, embert akarván terem-
teni, egy szörnyet teremt, ami ellene fordul. Heller észrevette a kapcsolatot 
az ókori és a modern mítoszok között a sorozatban, mely sorozat szerinte 
komplex, alapos, ugyanakkor egyszerre több kérdést is felvető. Valószínűleg 
– véli – minden sci-fi sorozatban megtalálható az a kérdés, hogy mit jelent 
embernek lenni a gépek és a technológia világában; mi a jövőnk; mit je-
lent olyan helyen lakni, ami vélhetően nemsokára eltűnik azáltal, hogy mi 
elpusztítjuk. Régen, a bolygó megsemmisülése elképzelhetetlen volt, nem 
úgy, mint napjainkban. A televízió, és kiváltképp a sorozatok, a modern kor 

 � A történet röviden: csaknem 40 év telt már el azóta, hogy az emberiség tizenkét kolóni-
ája először találta magát szemben a cylonokkal (a továbbiakban: külónokkal). Az akkori 
harcok során sikerült megszabadulni tőlük, ám most visszatértek, hogy kegyetlen tervüket 
végrehajtsák. Elűzték az embereket otthonaikból, és bolygóról bolygóra portyáznak a túl-
élők után, nyomukban halál és pusztulás jár. A Galaktika csillaghajó és maroknyi űrflottá-
jának utasai az elpusztított civilizáció utolsó túlélői, akik egy legendákból ismert bolygót 
keresnek, ahol letelepedhetnek és ahol új esélyt kaphat fajuk a fennmaradásra. A legendás 
bolygó neve: Föld. Útjuk során azonban tartaniuk kell attól, hogy a külónok ismét rajtuk 
ütnek (Wikipédia).

 2 Az egyetem legismertebb programja a Foundation Year Programme, ami az elsőéves hall-
gatók átfogó tanulmányait jelenti a nyugati filozófia történetében.

 � külónok: az emberiség által épített robotok, melyek addig fejlődtek, míg végül már a készí-
tőiket fenyegették, és hamarosan kitört a háború köztük és az emberek között (Wikipédia).
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kifejező eszközei a szociális-morális dolgok fejtegetésére. A jelen kor sci-
fijei tudatosan vagy tudatlanul, de az ókori hagyományokon, problémákon, 
kérdéseken alapul (mégha ez nem is mindig nyilvánvaló).

Charlotte Higgins, a Guardian művészeti részlegének vezetője is osztja 
Heller véleményét a művek kapcsolatáról. (�) Érdekességként említendő, 
hogy a harcoló robotok, a cylonok/külónok neve megtalálható a történelem-
ben is: Cylon/Külón előkelő athéni férfi volt, aki Kr. e. 640-ben Olympiában 
győzött, s apósa segítségével Athénben kezébe akarta keríteni a főhatalmat. 
Egy rosszul értelmezett jóslat miatt viszont a nemesség s parasztság ellen-
állt a hatalomátvételnek. Külón és testvére megszöktek, párthíveit a pürtani-
usok Kr. e. 6�6 körül örökre száműzték.� A művek közti kapcsolatokról: egy 
megmaradt vezér elhagyja civilizációjának romjait (Caprica-Trója); melyet 
lerombolt és kifosztott egy inváziós sereg (külónok-görögök); a vezérrel 
együtt menekül Adama (mint Aeneas), és Apollo (mint Ascanius); Adamá-
nak, mint Aeneasnak is�, szüksége volt kezdeti vonakodása, hitetlensége 
miatt a különféle jelenésekre, hogy meggyőzzék arról, hogy a kijelölt új 
otthon felé kell haladni, amíg azt el nem éri; a sikertelen New Capricán való 
maradás emlékeztethet minket a Krétán talált városra6, vagy az utazásokba 
belefáradt társak városalapítására Szicíliában�. 

David Meadows felhasználva Charlotte Higgins észrevételeit, újab-
bakkal szolgál: kapcsolatot lát a sorozat és az „Odüsszeia”, a sorozat és 
a mormon vallás között is. A különböző ókori utalásokra már a nevek is 
utal(hat)nak véleménye szerint. Csak példaként említi: a külónok látszólag 
békével jönnek, de a flottájukat elrejtik, melyet Apollo felfedez, és elmond-
ja apjának, így mikor a harc kitör, csak a Galactica� menekül meg; majd a 
második epizódban Apollo elveszíti második feleségét, Serinát.

Chris Jones (�) vitába száll ezzel a nézettel: bár látszólag a „Csillagközi 
Romboló” és az „Aeneis” egyező felépítésűek, de a bonyodalmak akkor 
kezdődnek, amikor ez a hasonlóság merev sablonná válik, és minden rész-
letet össze akarnak hasonlítani az eredeti művel. Charlotte Higgins észre-
vételeit a hasonlóságokra elutasítja, mivel szerinte nem vette figyelembe 
mindazokat a körülményeket, amik a szereplők és az események körül 
vannak. Véleménye szerint az eredeti sorozat görög nevei (akár személy, 
akár istennevek voltak) lehetnek akár a görög-római eredetre utalás jelzői 

 4 http://mek.niif.hu/0�400/0�4�0/html/2224.html
 � Vergilius: Aeneis, II. ének.
 6 Vergilius: Aeneis, III. ének.
 � Vergilius: Aeneis, V. ének.
 � A sorozat angol neve is innen ered: Battlestar Galactica.
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is, de inkább a kor (a sorozat készítésének kora) névadási módszere, az ún. 
„quick&dirty” (gyors és galád), mely szerint a „jó hangzású, ismert” nevek 
azonnal egyfajta hősiességet adnak a szereplőknek. Az új sorozatban már 
nem is használnak ilyen neveket�. A sorozat kezdetét, mely szerint egy hős 
néhány túlélőt kivezet a zűrzavarból és pusztulásból, éppen lehet az „Aene-
is”-szel azonosítani, de inkább arról lehet szó, hogy így megteremtődött an-
nak a lehetősége, hogy akár hetente újabb és újabb bolygókra (és így újabb 
eseményekhez) juthassanak el. A TV-sorozatok írói újra felfedezik a régi 
történeteket, viszont semmi szükség arra, hogy a nyilvánvaló párhuzamo-
kon és utalásokon túl különféle elméleteket gyártsunk a hasonlóságokra.

Ezen vélemény ellenére az eseményekben van három nyilvánvaló ha-
sonlóság (6): – mindkét történet erőszakkal, harcokkal és pusztulással kez-
dődik, amiből csak néhány túlélő tud kimenekülni, mely túlélők a későbbi 
történet szereplői lesznek; – mindkét történet egy végső ütközethez vezet, 
melynek végén békére lelnek, noha előtte mindkét fél hatalmas vérontáso-
kat rendezett, és a kezdeti vérontás (hovatovább fajirtás) éles ellentétben áll 
a végső békével; –  mindkét történet végkimenetele egy halált is legyőző 
hősön múlik, aki által elnyert tudás is szükséges a nép végzetének elkerü-
léséhez.
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Várhegyi László

 9 Három sorozat készült: �9��, �9�0, 2004.


