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Zseniális szörnyek vagy szörnyű 
zsenik
– avagy Ridley Scott Alien: Covenant fi lmjenek margójára.

 Nem követhetünk el nagy hibát, ha kijelentjük,  hogy napjainkban több sci-   
 lmet forgatnak, mint amennyi könyv jelenik meg ebben a műfajban. Ellenben 

hiba azt kijelenteni, hogy a sci-  t a  lm „találta fel”. A világ legnagyobb sci-   írói 
Arthur C. Clarke, Douglas Adams, George Orwell, Herbert Frank, Isaac Asimov, 
Karl Vonnegut, Iran Jefremov, Eugene Nordern (Északi Jenő), Harrison Famutt 
(Fonyódi Tibor), Stephen King, Stanislaw Lem, Joku Ronald Reuel Tolkien, 
Arkagyij és Borisz Sztrugackij és a lista folytatódhatna. Olyan neves művészek, 

Rezumat (Monștri geniali sau genii teribili. Notă asupra fi lmului lui Ridley Scott: Alien: Covenant)
Filmele sci-fi  de la începutul anilor 70 au fost realizate în lipsa CGI (Computer-Generated Imaginery – imagine generată
pe calculator) doar bazându-se și utilizând tehnologia vremii și fantezia. Cu timpul se observă dezvoltarea echipamentelor de
imagistică sprijinită de calculator, astfel au crescut și pretenţiile publicului în ceea ce privește imaginea și tehnologia acestor
fi  lme. Critica de specialitate nu era deloc indulgent cu acest gen de fi  lm. În 2017 Ridley Scott a regizat un nou episod din
seria Alien, al treilea ce-i poartă numele, Alien: Covenant. Nu mai avem parte de surprize, mai multe episoade din trilogia
transformată în serial, au actiunea redundantă. La premiera fi lmului, regizorul Ridley Scott a anunţat că Alien: Covenant este
primul episod din trilogia-prolog, deci vor mai urma două.
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Abstract (Genius Monsters or Terrible Geniuses – or a Note about Ridley Scott’s Alien: Covenant)
The sci-fi  movies without CGI, made in the seventies how perfect they were, using the technology and imagination at the
time. As the fi lming toolbox has evolved with the support of digital technology, the need for audiences has also increased. The
critics were not gentle with the creators of these fi lms. In 2017, Ridley Scott directed (for the third time in this franchise) Alien:
Covenant, the latest Alien movie. There are no surprises because the whole series has the same template. On the fi  rst screening
of the fi lm, Ridley Scott said, „the Covenant is the fi rst part of the prologue-trilogy under work.” So there will be two more.
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akik az olvasók és immár  lmnézők szívében örökké élni fognak. Műveikből több 
száz  lm készült. 

A hetvenes években készült sci-  k CGI nélkül (azaz Computer-Generated 
Imaginery – számítógép generálta kép) is tökéletesre sikerültek, mindössze  az 
akkori technológia és a fantázia igénybevételének segítségével. Volt ott minden: 
vetített háttér, tükörfal (hogy az űrhajó folyosója hosszabbnak tűnjön, számí-
tógépes szerverszoba használt hűtőszekrényekből, helikoptermotorokkal díszí-
tett hibernálóágyak, minden, ami a London külvárosában lévő Pinewood stúdió 
szomszédságában megtalálható volt. Még igazi vért is hoztak a szomszéd vágó-
hídról. Évek múltán követni lehetett a technikai fejlődés adta lehetőségeket, új 
anyagok jelentek meg, könnyebb, kisebb és életszerűbben mozgatható bábukat 
tudtak készíteni. Az áttörést természetesen a számítástechnika robbanásszerű fej-
lődése hozta.

 A  lmvilágbeli megjelenítésről Enyedi Ildikó így fogalmaz: „A mesterséges 
világ-építés sikerét kutatásunk szerint lényegében az határozza meg, hogy meny-
nyire invenciózusan támaszkodik az alkotó az emberi (audio-vizuális) percep-
ció bizonyos sajátosságaira. (…) A néző nem csupán befogadó, hanem alkotó-
társ, akinek aktív kiegészítő munkája hozza létre a végleges művet, a teljes teret, 
és annak struktúráját. A virtuális világok megmutatott és képzeletben kiegészí-
tett elemei együttesen alkotják azt az egészet, mely önálló dinamikával rendel-
kező, valóságos tér, s értelmezhető mindazon kategóriák szerint, melyek életünk 
valódi tereire vonatkoznak. Véleményünk szerint nem indokolt ezeket a mester-
séges környezeteket életünk  zikailag is bejárható tereitől radikálisan elkülöní-
teni, mivel a bennük átélt élmények minősége és jellege alapvetően nem külön-
bözik azokétól: az is a  zikai valóság és képzeletünk interferenciájának terméke” 
(Enyedi Ildikó, 2016).

 Az írott sci-   az olvasó fantáziáját hívja meg a cselekmény „látására”, a ka-
rakterek képzeletbeli megalkotására. Ki-ki a maga képzeletvilágának gazdagsá-
ga szerint képzeli el Nemo kapitányt, vagy dr. Chris Kelvint, vagy Jefremov új 
földi társadalmát. A  lm ennél tovább megy, hiszen a  lm alkotói készen tálal-
ják a néző elé az új világot. Mondhatni Isten szerepét vállalják fel, csak azért, 
hogy felülmúlják azt. Világot teremtenek, élőlényekkel, bolygókkal, növényekkel 
és maguk arcára teremtett emberekkel és szörnyetegekkel. Ha nem is az örök éle-
tet kínálják, legalább csökkentik a teret, és nyújtják az időt: csillagok között utaz-
nak, hibernálnak, disztópiában élnek, új dimenzióba terelve az emberi létet. Ez 
akár elég is lehetne egy jó sci-    lm elkészítéséhez. Az alkotók és a nézők komp-
romisszumot kötnek. A sci-   mindig a tudományra hivatkozik. Sok valós infor-
mációt hordoz, de a recept másik fő alkotóeleme a  kció – s ezalatt a tudományos 
 kciót értem. Erre rengeteg példa van: antigravitáció, lézerkard, android, időuta-

zás, a fénysebesség meghaladása, teleportálás, ember klónozása, emberi kolónia 
idegen bolygókon, hibernálás, hogy maradjunk csak az ember alkotta eszközök-
nél, módszereknél. Ezekben az esetekben a néző válasza (a cselekmény teljes be-
fogadása végett) a következő kell, hogy legyen: „Tudom, hogy amit látok, az irre-
ális, a tudományos magyarázat sántít, de elfogadom valósnak. Tudom, de még-
is”. Ehhez kapcsolódnak azok a vizuális jelenségek és cselekmények, amelyekről 
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tudjuk, hogy valószerűtlenek. Egy új, pszeudo-tudományos világ, amely határta-
lan, akár a miénk.

 1979-ben került moziba a Brandywine Pr oductions és a Twentieth Century 
Fox közös produkciója, a  Ridley Scott által rendezett Alien – A nyolcadik utas: a 
halál. Alcíme: Az űrben senki nem hallja a sikolyod! című sci-  -horror-  lm. Itt-
hon kizárólag a feketén üzemelő videókölcsönzőkből lehetett megszerezni. Az-
óta majdnem negyven év telt el, az első részt követte a James Cameron rendez-
te Aliens – A bolygó neve: Halál (1986) , majd  David Fincher Alien 3  – A vég-
ső megoldás: halál (1992) Alcíme: A fenevad visszatér, Jean-Pierre Jeunet  Alien 
Resurrection – Feltámadás (1997). Alcíme: Feltámad a halál, Paul W.S. Anderson 
Alien vs. Predator (2004) Alcíme: Mindegy, ki győz, az ember csak veszíthet, Colin 
és Greg Strause Alien vs. Predator Requiem (2007), Ridley Scott Prometheus (2012)

 Az Alien sorozat  lmjeinek alkotói elsősorban arra törekszenek, hogy na-
gyon valósághűen megjeleníthetővé tegyék a félelmet gerjesztő, erőteljes képe-
ket. Ezek által lehet e  lmnek provokatív, ezen belül szadisztikus jellege is, hi-
szen a nézőkből a megfelelő hatást kiváltani a technika fejlődése által csakis ezek-
kel a beépített elemekkel lehet. Mindemellett, az örök illetve kihagyhatatlan: a 
nemiség, a fér  -nő szerepkörök témája is. Erről így ír Kiss Gábor Zoltán: »Az 
Alien-sorozat provokativitása az orál-szadisztikus jellegben (az idegen csupafog 
szája) és a fallikus (fetisizált genitáliákkal felszerelt) anyában, valamint az elma-
radhatatlan „fallikus idegen” képében a legnyilvánvalóbb – az elemzés önparódi-
ája nem kevésbé. A női nemi különbség rajtuk keresztül kap hangot a populáris 
(sci-  ) műfajában. A biológiai nemről való beszéd azonban a társadalmi nemről 
való beszéddel ötvözve veszélyes elegyet alkot, mivel „az űr sötét méhében” elő-
retörő asztronauták helyett úgy tűnik, az elemzés az, ami a szexet a nők legfőbb 
attribútumának tekinti. A tudomány és humanizmus közti althusseri különbség-
tételből kiindulva az Alien különösen hatékony eszköznek bizonyulhat a huma-
nista (fér  ) ideológia reprodukciója elleni harcban. « (Kiss Gábor Zoltán, 2011)

Érdekes az a megközelítés is, ahogy a női főhősről kiemelten beszélnek a  l-
mes elemzésekben, rámutatva arra, hogy a női passzivitásra már nem vevő a néző, 
ezt az igényt már sem kielégíteni, sem felkorbácsolni nem kell, jöhet az impozán-
san erős és agresszív amazon nőtípus, a női emancipáció képviselőjeként. Mind-
erről Hódosy Annamária így nyilatkozik: „Az Aliens-  lmek főhőse impozáns elő-
futára az erős és agresszív nők azon csapatának, amely a 80-as és 90-es években 
elözönlötte a  lmvásznakat. Ripley korántsem az a passzív, hisztérikus, fér  aktól 
függő és gyenge hősnő, aki korábban a kalandregények és  lmek kötelező  gurá-
ja volt, s amelynek felszámolásáért a feminizmus oly régóta küzdött. Elég világos, 
hogy ennek van valami köze az emancipációhoz.” (Hódosy Annamária, 2011).

Hódosy Annamária cikkében Gallardo Ximena gender- és  lmkutató, vala-
mint Smith J. egyetemi oktató de  níciójára is hivatkozik miszerint: „Az erős nők-
nek a  lmvásznon való előtörése a való életben folyó aktuális térnyerésüket tük-
rözi, gondolhatnánk, Ripley hősi szerepe pedig akár feminista pozicionáltságnak 
is tűnhet, amit csak megerősít, ha az Alient az erőszaktevő, bestiális fér  asság-
gal kapcsoljuk össze: ez esetben a  lm a 80-as években kivirágzó rape-revenge 
műfajjal tart látens rokonságot. De felfoghatjuk úgy is, hogy már maga az Alien-
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támadás koncepciója a fér  hatalom aláásása, amennyiben a fér  testet (is) az erő-
szak tárgyaként és a szülés helyeként mutatja be, s meggondolva, hogy az Alient 
fegyverként befogni akaró Cég mintegy Pandoraként szabadította rá a szörnyet a 
világra, a hősnő végső soron a patriarchátus önpusztító impulzusaitól menti meg 
a világot” (Hódos, 2011).

Mint említettem ezt írásom első felében is, kezdetekben a sci-    lmek for-
gatása bonyolult volt. Hatalmas (és egyáltalán nem költséghatékony) díszleteket 
építettek, ahol idegen lények szerepeltek, ezeket ki kellett találni, és ha a karakter-
nek nem lehetett valakit beöltöztetni, akkor meg kellett építeni az egész  gurát. A 
mai technológia azonban radikálisan megváltozott. Bármire van lehetőség, telje-
sen más a munkafolyamat, főleg látványosabb. Így olyan jeleneteket is képesek le-
forgatni, amelyeket a már elkészült  lmekből megvalósíthatatlanságuk miatt ki 
kellett hagyni. Így készülhetnek immár a korábbi  lmekhez prológus- vagy epi-
lógusepizódok, ezzel is utalva a technológiai fejlődés adta lehetőségek megfelelő 
kiaknázására. (Csillagok háborúja, Predators, Aliens). Az 1979-es év Ridley Scott 
által forgatott Alien után más-más rendezők is forgattak még hasonló jellegű  l-
meket, s úgy tűnt a piac telítődött, míg nem érkezett meg az áttörés is a 2012-es 
évben, hiszen a Ridley Scott neve ismét felbukkant a sorozat kapcsán.    rendez-
te a Prometheus alcímmel megjelent Alien-  lmet. Észrevehető, ahogy a  lmvi-
lág vizuális eszköztára fejlődött, úgy a közönség igénye is megnőtt. Ebből faka-
dóan a kritika sem bánt kesztyűs kézzel alkotóival. A sci-   egy rétegműfaj, főleg 
azokhoz szól, akik kedvelik a technológiát, megértik azt, és el is tudják fogadni 
ennek a fantázia kreálta irányát, fejlődését. A nézők gyakran informálódnak az 
internetről,  lmes blogok többé kevésbé objektív, humoros recenzióiból egy-egy 
 lmmel kapcsolatban, és ezután döntik el, hogy megnézik-e. Egyik ilyen recen-

zió úgy értékeli az Alien: Covenant  lmet, mint egy felmelegített régi kapcsolatot, 
nosztalgiára serkent, de már nem ugyanazt az érzelmi intenzitást teremti meg, 
mint egykor: „Ridley Scott tényleg mindent elkövet azért, hogy egy nagy nosz-
talgia-buli legyen a Covenant, kezdve a zenétől, az áthallásos név vagy kellékvá-
lasztáson át a Weyland Yutani jelenlétéig (amit egyébként semmi nem indokol), 
ráadásul még az egyik  lmvégi boss-  ght is elég ismerős, és bár tényleg jó látni 
újra a xenomorphokat eredeti alakjukban, ám az Alien: Covenant sajnos összes-
ségében mégis olyan élmény, mintha egy exünkkel találkoznánk: hiába volt vala-
ha nagy szerelem a miénk és hiába ránt magával a nosztalgia, ha egyszerűen már 
semmilyen érzelmet nem tud kiváltani belőlünk” (Zsótér I. D., 2017). 

Egy másik értékelés negatívan beszél a cselekményről: „A Prometheus alcí-
me az Öregkori elhülyülés lehetne, mert azon kívül, a teljes története abból áll, 
hogy egy milliárdos, szenilis öregember retteg a haláltól, a  lm elképesztően ron-
da, unalmas és fárasztó. A ronda alatt nem azt értem, hogy borzongatóak benne 
az alienek, mivelhogy nincsenek benne alienek. Hanem azt, hogy egészen hülyén 
néz ki a legfélelmetesebb jelenet a  lmben. Ami egy homokvihar. Hasonlít erre, 
csak bénább, egyáltalán nem vicces, és múmia sincsen benne” – írja a blogger. 
(Mage, 2012)
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Azonban a sor itt nem áll meg, Ugyanis 2017-ben Ridley Scott megrendez-
te a sorozattá felduzzadt produkció legújabb (számára a harmadik) epizódját, az 
Alien: Covenantot (covenant (angol): szövetség, megállapodás, frigy).  Az tett kí-
váncsivá a  lm iránt, hogy ugyanaz a csapat, akik 1979-ben az első részt megal-
kották, hogyan értelmezték újra az új világot, társadalmát. Hiszen kevés műfaj-
beli alkotás örvendett ekkora  gyelemnek. Sikere abban is rejlett, hogy akárcsak 
egy absztrakt festményben, mindenki mást látott, másképp interpretálhatta a tör-
ténetet, vagy mást olvashatott ki a képkockák közé írt apró betűkből. Kívánhat-e 
 lmes alkotó ennél többet?

Viszont azt elmondhatjuk, hogy Ripley parancsnok karaktere a múlté. Az 
előző részek a feminizmus oltára előtt hajtottak fejet. (Bár eredetileg Ripley fér-
  lett volna, s valahogy mégis Sigourney Weaver kapta meg a szerepet az utolsó 

casting napon. Az oka ennek abban keresendő, hogy a színésznőt nem vették fel 
arra a szerepre, amelyet szeretett volna, de nem adta fel, visszament másodszor is 
a próbára, így kapta meg a Ripley szerepét). Ez az új epizód azonban teljesen más. 
Ami megmaradt: emberi tényezők – kíváncsiság, kalandvágy, bátorság, az ösz-
szetartás vagy a csapatszellem, egyikük sem rendelkezik különleges képességgel. 
Korporatista háttér – a Weyland társaság – mint tulajdonos cég. Övé az űrhajó, 
a technika, az android.    a „Nagytestvér”, akinek érdeke nem azonos az embe-
riség értékeivel. Kizárólag pro  torientált, minden új felfedezés a fegyvergyártás/
pro  t prizmáján keresztül érdekes, az ember csak egy pótolható fogyócikk – akár 
(idegen lény) csempészetre alkalmas rejtekhely. Egy modern ágyúhús. Túlélési 
ösztöne, az élethez való ragaszkodása és küzdelme is a céget szolgálja. Az űruta-
zás – a sorozat kötelező kelléke mindig ez – egy űrhajó, hibernáló legénységgel. 
A mindenkori problémák/kiváltó ok – műszaki hiba – amelynek megoldása vé-
gett a számítógép (Anya) a legénységet felébreszti. Szintetikus emberek a fedél-
zeten (android), nevük ábécé sorrendben: Ash, Bishop, David, Walter. Bishop és 
Walter kivételével mind a legénység ellen fordulnak.  A helyszín – mindig egy ide-
gen bolygó, amely már lakható, vagy lakhatóvá tétele folyamatban van. Az ide-
gen lény formája Dan O Bannon és Ronald Shusett alkotása, folyamatosan vál-
tozott az epizódok, között, csupa fog, nyál, erő, majdnem legyőzhetetlen gyilko-
ló gép, minden tulajdonsága megvan ahhoz, hogy félelmet keltsen az emberben. 
A gyanútlanság – akár a kíváncsiság, ez mindig végzetes. A csata – mert meg kell 
küzdeni a gonosszal – a vége kiszámítható, mindig legyőzi az ember az ellenfe-
lét (idegent és androidot). A túlélő – egy-két tagja a csapatnak. A ráadás – min-
dig sikerül egy idegennek feljutni az anyahajóra, ott kell egy végső küzdelem-
ben legyőzni őt. A kapitány – bár a legénység számít rá, mindig elesik a csatában, 
így magukra maradnak.  Ami új: a cselekmény a Földön indul – minimalista be-
rendezésű terem, diszkrét bútorzattal. Gyönyörű kert a háttérben. Egy fér   ül, a 
másik áll. Ismerős mondatok hangzanak el, melyeket más  lmben, teljesen más 
kontextusban, más értelemmel hallhattunk: „Kelj fel, és járj#”(Máté evangéliu-
ma), „Én vagyok az apád#” (akár a Csillagok Háborújában Darth Wader és Luke 
Skywalker). Kiderül ugyanis, hogy itt a teremtő és a teremtett állnak egymással 
szemben, előbbi az utóbbit saját arculatára építette. Tökéletes gép, kíváncsi, gon-
dolkodik,  lozofál: „Ha engem te alkottál, téged ki alkotott?” „Te keresed a terem-
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tőd, az enyém meg előttem van”. „Téged foglak szolgálni, de te meg fogsz halni, én 
nem.” Zavarba hozó párbeszédek, melyek a teremtőhöz szólnak, aki kitér a válasz 
elől: „Hozd a teám, David, hozd a teám#” 

Az idegen lénynek (ha beszélhetünk csak egy fajról) felvonul az eddigi ré-
szekben látott összes fajtája, szaporodási formája: a tojás az „arctámadóval”, a 
„mellkasrobbantó”, a „xenomorph”, „neomorph” stb. Ehhez hozzáadódik ezen új 
epizód újítása. Ridley Scott eleget tesz ígéretének, miszerint ezek a szörnyek lát-
hatóbbak lesznek, mint eddig: ezek már nem „xenomorphok”, hanem humanoid 
hibridek. A sorozattól nem szokatlan, hogy fér  akban fejlődtek ki, testükből ki-
kelve „születtek”. Az újítás főleg a lény emberi arca, vonások, orr, szem és fülek 
nélkül, ragadozó fogsorral. Ez sokkal félelmetesebb, mint bármelyik régibb „mo-
dell”, tökéletes emberszabású gyilkoló. Az android – itt kettő is van, teljesen azo-
nosak, csak Davidnek (ő  lozofált Waylanddal a  lm elején) egy régebbi szo  vere 
van, ezért fordult a legénységgel szembe, a korporáció érdekeit helyezve az ember-
élet elé. A legénység – a telepesek új bolygóra utaznak, rengetegen hibernálnak, el-
térően az eddigi részek teherfuvarosaitól. Az idegen bolygó – itt egy idegen civi-
lizáció építette épületben (is) zajlik a cselekmény. Akár az első két részben, a vég-
ső csata az emberiség és az idegen entitás között már az anyahajón történik, most 
Daniels (Katherine Waterston), a csapat egyetlen túlélője a soros, hogy megküzd-
jön az idegen lénnyel. Meglepetések nincsenek, tudjuk ki és hogyan fog győz-
ni, hiszen láttuk már ezt a  lmet többször is, más cím alatt. Az egész sorozatnak 
ugyanaz a sablonja. Főleg a „márkahű” nézőket szólítja meg, akik éppen a kü-
lönbségekre kíváncsiak. Az értékelések egyike utal arra is, hogy a rendező megfe-
lelt a rajongói elvárásoknak, s nem az élet értelmének  lozó  ai kérdéseit  rtatta, 
hanem ennél tovább ment, félelmet gerjesztő szörnyparádét teremtve.  „A folyta-
tás, az Alien: Covenant arra utal, hogy ezúttal már nem hagyta  gyelmen kívül az 
elvárásokat. A Prometheusszal kapcsolatos kifogások többsége az idegeneket hi-
ányolta, H.R. Giger lenyűgözően félelmetes teremtményeit, az arcokra támadó, 
mellkasokból kirobbanó szörnyeket. Úgy tűnt, hogy a rajongókat (vagy legalább-
is egy jelentős részüket) hidegen hagyta, hogy mit gondol Scott a teremtésről, az 
élet kezdeteiről, ők vért akartak, húscafatokat, hullákat. Ridley Scott pedig meg-
hajolt az akaratuk előtt. Kötve hiszem, hogy eredetileg is ilyen folytatást szánt a 
Prometheusnak.” (Matalin Dóra, 2017) 

Bár a  lm cselekménye semmi újat nem hozott, a  lm gyönyörű képi vilá-
ga elragadó. A meglepő és kitűnően részletgazdagra megrajzolt bolygó, a tökéle-
tes trükk használata, a számítógépes gra  ka, a szinte undorítóra/félelmetessé pe-
pecselt lények – egyszóval a művészien megteremtett pokollá vált paradicsom le-
nyűgözi a nézőt. A  lm bemutatóján Ridley Scott elmondta, hogy a Covenant a 
sorozattá nőtt Alien-  lmek prológus trilógiájának az első része, tehát lesz még 
kettő. A vége nem jött el. Csak most kezdődik a beígért folytatás.
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