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az egyes sejtek és az általuk létrehozott nagy egységes szer-
vezet összefüggése, valamint a rákos sejtek lázadó önállóso-
dása. Ami a szervezet belső önpusztítása.

Adott tehát egy ismeretlen eredetű, szerkezetű és célú idegen 
jelenség, életforma vagy dimenzió. A veszély elhárítása a jel-
legének és mibenlétének megismerése nélkül lehetetlen. Fel-
térképezésére katonai alakulatot küldenek, azonban a rejté-
lyes ökoszisztéma-burokban a fegyveresek mindegyike oda-
vész. Egyetlen földi halandó tér vissza élve, ám átalakult sze-
mélyiséggel és megbetegedve, Kane, Lena férje. Lena, hogy 
segítsen haldokló férjén és korábbi párkapcsolati lelkiisme-
ret-furdalásait is enyhítse, vállalja a kockázatot, hogy beha-
tol a burokba. További négy nő tart vele az életveszélyes, 
immár tudományos és nem katonai jellegű felderítésre.

Öt, különböző területekre szakosodott, a lét más és más 
jelenségeire figyelő nő: egy biológus, egy pszichológus, egy 
geodéta, egy mentőtiszt és egy fizikus igyekszik megérteni 
az ismeretlen szférán belül lakozó létet és a benne burjánzó, 
sajátos keveredésű életformák szokatlan működését. Az öt 
nőben van valami közös. Mind sérültek és önpusztítók. 
Olyan sorscsapásokat szenvedtek el, amelyek visszafordítha-
tatlanul megváltoztatták őket. Utazásukat fájdalom és tom-
paság jellemzi. Nem válnak sem baráttá, sem egymást segítő 
egységgé. Társaik halála sincs hatással rájuk. Sokkal inkább 
az önpusztítás, a reménytelenség érzése vezérli tetteiket. 
Magukra és egymásra sincsenek tekintettel. Nekik már min-
den mindegy. Akár egy rákos, önpusztító sejt, mely kapcsola-
tát elveszti a közösséggel, úgy járják a szereplők is útjukat. 
Egyikük konkrétan végső stádiumú rákban szenved, így 

tudat alatt az elmúlástól, a végső fel-
oldódástól is szorong. Ő a legön pusz-
títóbb, ő lép be legelőször a burokba, 
és a legkockázatosabb helyekre is. Ez 
képezi önfeláldozásának alapját. Rá 
amúgy is a biztos annihiláció vár. 

Garland vizuálisan jeleníti meg a 
főbb közlendőket, lelkiállapotokat, 
ám a kardinális problémákat ki is 
mondatja a szereplőkkel. Az egyik 
ilyen a szuiciditás kérdése, miszerint 
ez a „tulajdonság” a konkrét öngyil-
kosságnál elvontabb formában is 
jelentkezhet. Jelen lehet valamiféle 
tudattalan önsorsrontásban is. Káros 
szokásokban, stabil, jól működő és 
pozitív emberi kapcsolataink elha-
nyagolásában, kapcsolataink lassú 
mérgezésében, szeretteink lelki bán-
talmazásában, megalázásában. Egy 
kicsit pusztítani, ártani, kockáztatni, 
amikor minden a legnagyobb rend-
ben van. Lena sötét titka, hogy meg-
csalja a férjét. Annak ellenére, hogy 
szereti. Lena számára a burok által 
gerjesztett, kényszerű önmegismerési 
folyamatban derül fény arra, mit 
művelt társával. Egy kapcsolatban az 
őszintétlenség is egy kiterjesztett 
szuicid cselekedet, amely azonban 

Mindnyájunkban ott él. A mélyünkben lüktet. Hullámzik. 
Libikókázik. Az életösztön és a halálvágy. S még mennyi 
rémség, amelyektől szenvedünk. Harcolunk a démonjaink-
kal, amelyek mi magunk vagyunk. A lelkünkből táplálkoz-
nak, a lényünkből lesznek. Ha jó a kedvük, a tenyerünkből 
esznek, ha komorak, nem kérnek, hanem elvesznek. Akár az 
életünket is. Számtalan önálló élőlénnyé alakuló, parazita 
érzés és gondolat falatozik belőlünk. Démonjaink, érzéseink 
úgy élnek bennünk, mint ismeretlen motivációjú, más 
dimenziókból származó, érthetetlen lények. Babrálnak, mar-
dosnak, irányítanak, s mi tehetetlenek vagyunk. Mély lelki 
történéseink még magunk elől is rejtve zajlanak. Csupán 
érzelmeink által sejtjük, hogy hangtalanul bár, de történik 
bennünk valami. Az önmagunkra és lelki folyamatainkra 
való teljes rálátás csak ritkán adatik meg. Ha a belső vilá-
gunk bejárható táj lenne, eltévednénk benne.

E rejtett, misztikus lelki tájakra vezeti a nézőt Alex Garland 
legújabb filmje, az Annihilation. Garland széles palettán értel-
mezhető, sötét tónusokkal megfestett világot ábrázol, a sci-fi, 
a horror és a thriller jegyeinek sajátos keverésével. Már a 
nem túl fantáziadús magyar cím, az Expedíció is sejteni enge-
di, hogy valaminek a felfedezésére, valamivel való szembe-
sülésre érdemes készülnünk. Ám hogy minek is zajlik a meg-
ismerése és milyen természetű jelenséggel van dolgunk, azt 
a mű az utolsó pillanatig nyitva hagyja. És milyen jól teszi. E 
gazdag interpretációs sokrétűség adja a Jeff VanderMeer 
regénytrilógiáján nyugvó alkotás fő vonzerejét. E világ meg-
értéséhez a saját vágyainkat, félelmeinket tároló tudatalatti 
verembe kell leereszkednünk. Illetve a film megtekintése 
közben belecsúszunk a szorongásokkal bélelt önismereti 
zugba. 

A film főszereplője a Natalie Portman alakította biológus, 
Lena, aki bevetés közben eltűnt férjét gyászolja. Mindennap-

jait a fájdalom, a magány és a depresz-
szió uralja, s ezt egy kollégájával való 
szexuális kapcsolatban próbálja felol-
dani, amúgy is szenvedő lelkét bűntu-
dattal és kétségbeeséssel terhelve. 
Érzelmi ördögi körét és frusztrációit 
fokozandó, Kane váratlanul előkerül. 
Azonban a férfi mintha már nem 
ugyanaz az ember lenne. Érzelmileg 
halott, apatikus. A jól ismert konyha-
asztalnál ülve, egy üres tekintetű ide-
gen réved a semmibe. A kérdésre, 
hogy merre járt, és mi által változott 
meg ily gyökeresen, a lassú gomoly-
gású történetvezetés hosszasabb han-
gulati alapozás után enged következ-
tetni.

Történt ugyanis, hogy meteor csapó-
dott egy floridai világítótoronyba, 
ezért körülötte létrejött egy idegen 
eredetű, misztikusan gomolygó 
burok, s az lassú mozgással bár, de 
egyre csak terjeszkedik. A pulzáló 
burok létrejötte és egész jellege 
tekinthető szimbolikusnak, földöntú-
li jelenségnek, egy magasabb dimen-
zió jelenlétének. Garland filozófiai 
igényességű merengésben tárgyalja 
az ábrázolt problémákat. A film egyik 
leghangsúlyosabb témája az ember 
önemésztése, önpusztítása. Illetve 
önmagunk tudatalattijának felderíté-
se, az egyén és az egyes egyének által 
alkotott nagy egység viszonya, akár 
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Mint ahogy az kiderül Lena számára, a férje is öngyilkos 
lett. Egy felvételen látja, hogy férjéről az ismeretlen entitás 
tökéletes másolatot hoz létre. Kane a hasonmását látva, és 
élete problémáit ismerve, a halálba menekül. A sorsát a töké-
letes utánzatra, egy ugyanolyan biológiai egyedre hagyja, 
megkérve azt, hogy keresse meg a feleségét. Majd Kane 
öngyilkos lesz, szuiciditása elől elhárult azon utolsó akadá-
lyozó tényező is, hogy fájdalmat okozzon, gyászolják őt. Vél-
hetőleg úgy gondolta, halálára soha nem derül fény, tökéle-
tes mása minden téren átveszi a helyét és szerepét. Lena az 
igazsággal mégis szembesül és egy újabb esélyt kap. Valaki 
mással, aki ugyanolyan. 

A film katartikus jelenete, amikor egy halott nő testéből új 
entitás születik, amely, Lena egy vércseppéhez hozzájutva, 
magát Lenát is elkezdi lemásolni. Az idegen eredetű intelli-
gencia szó szerint testet ölt és utánozza Lena minden mozdu-
latát. Majd lassan teljes egészében lemásolja. Lena és a 
hasonmás között szimbolikus tánc kezdődik, ami felér egy 
összművészeti performansszal, miközben egy olyan fejlet-
tebb intelligencia önkifejeződését és kibontakozását látjuk, 
amely az emberi fajnak adja tökéletes lenyomatát, leképezé-
sét. Ha Lena ütni akar, a lény is üt, csak sokkal gyorsabban. 
Harc a dominanciáért, energiákért, pusztítás, megbocsátás. 
Az emberi lét szimbolikus harca és mozgása jelenítődik meg. 
Ám a lény csak szenvtelenül utánozza Lena mozdulatait, cse-
lekvési mintáit. Lena valójában maga ellen harcol. És azért 
harcol, mert ezt tanulta. Ez az emberi élet. Fél, tehát ösztönö-
sen támad. Magát, vagyis a démonjait kell legyőznie. A ben-
ne lakozó szuiciditást. Élni akar-e ezzel, életben tartva az 
emberi fajt, vagy engedve a szuicid sugallatnak, a teljes 
annihilációt választva, feloldja magát és az emberi fajt a 
halálban. Nem mellesleg utat engedve ezzel az evolúciónak, 
hogy az egy magasabb szintre léphessen. Hatalmas a felelős-
ség, az ő egyéni öngyilkossága a teljes faj biztos megszűnését 
jelenti. Nem lehet tehát önző, az öngyilkosság aktusával 
nemcsak magával, hanem teljes fajával is végezne.

Lenában mégis az élni vágyás győz. A magasabb dimenziót 
képviselő lény, sokkal fejlettebb létforma, a tér bármely 
pontján, bármikor megjelenni képes. Világos, hogy az alacso-
nyabb emberi dimenzióból az idegen intelligencia megállít-
hatatlan. Ám akad egy emberi tulajdonság, amellyel Lena az 

idegen entitás teljes szerkezetét és 
létét alkotóelemeire bontja. Totálisan 
annihilálja. És ez az önpusztítás, az 
öngyilkosság „képessége”. Lenát a 
lény testileg és lelkileg is lemásolta, 
szuicid hajlamával együtt. Így ami-
kor Lena a lény kezébe adja a kibizto-
sított kézigránátot, az valamiféle 
„megörökölt” halálvágytól vezérelve 
tétlenül várja a robbanást. Ami végül 
teljes lényét felégeti. Lena legyőzte 
önmagát. A halálvágyánál erősebb 
volt életösztöne. A burok megsemmi-
sül, egyedül Lena távozik belőle élve. 
Legyőzte démonját, a szuiciditást. 

Az Annihilation végső csattanója, 
hogy a magasabb dimenziójú lét csí-
rája mégis tovább él Lenában és férjé-
ben Kane-ben, aki eleve csak egy 
másolat. Egy ugyanolyan, de nem 
ugyanaz. Mert bár pótolhatók 
vagyunk, az emberi faj milliárd 
ugyanolyat termel ki, ugyanolyan sej-
tekből, ám azok valahogy mégsem 
mind ugyanolyanok. Az egyformaság 
az illúzió, vagy az egyediség? Egy 
újabb kérdéssel gazdagít a film.

Az annihiláció után valami új kezdő-
dik. Ők ketten, Lena és Kane, a lét 
magasabb formájának Ádámja és 
Évája. Az idegen létforma az emberi-
séget fertőzte meg önmagával, az 
emberiség pedig a szuiciditás tulaj-
donságával az idegen lényt. Létrehoz-
va egy új, magasabb életformát az 
öngyilkosság szunnyadó hajlamával. 
Amely ott ketyeg most már benne is. 
A mélyében lüktet. Hullámzik. Libi-
kókázik. Az életösztön és a halálvágy.

Totka László

tekinthető akár az élet zanzásított, 
felgyorsított színterének is, ami elke-
ver, megváltoztatm majd szétszed 
(halál), így végleg elvegyít valami 
mással, létrehozva valami teljesen 
újat.

A film végig sötét tónusokkal dolgo-
zik, gyönyörű természeti képek kont-
rasztjával. Egy olyan idegen világba 
hatolunk egyre beljebb, amely végig 
baljós. Belengi valami depresszív, az 
annihiláció folyton ott lebegő szelle-
me. Szürreális, gyönyörű világ, amely 
a csodás és a rémálomszerű között 
remeg, s amelyben a legnyomasztóbb, 
hogy nem lehet tudni, mi leselkedik 
ránk. Harc egy ellenséggel, aki lehet, 
nincs jelen, nem is létezik.

A feszültség feloldásaként kiviláglik 
a jelenség valódi jellege. A burok a 
benne levő emberek lelkivilágára 
rezonál, az ő hangulatukat, lelki és 
testi állapotukat tükrözi, illetve töri 
meg és keveri el valami mással. 
Innen a baljós sötétség, a reményte-
lenség, a félelem a haláltól, a szoron-
gás, a szenvedés, a múlt súlyos terhei, 
és az ólmos, fojtogató érzések. Mind 
a szereplők lelkivilágának kivetülé-
sei és elkeveredései a környező ter-
mészettel. A szereplők lelkében lako-
zó rejtegetett démonok: agresszió, 
szorongás, harag, félelem és testi 
betegségek mind leképeződnek az 
őket körülvevő természet élőlényei-
ben. Fokozatosan, egyenként, Lenát 
kivéve mind a négy nő odavész. Iga-
zából egyikük sem akart visszatérni 
az életbe. Nem konkrét formában 
lesznek öngyilkosak, de a halált 
választják, ott legbelül.

már nem önpusztítás, hanem egy második fél ellen irányuló 
és közös egységük ellen végrehajtott támadás is. Lena sérülé-
seket okozott a férjében, ennek következtében Kane szintén 
elkezdte keresni az olyan helyzeteket, amelyek kínálják a 
halál lehetőségét (is). Lásd a burokba való belépés öngyilkos 
vállalását. A halálvágy, az önpusztítás szunnyadó sötét 
démonja tehát megébreszthető. Sérüléseinket akaratlanul is 
továbbadjuk. Kane tudja, hogy felesége megcsalja, de nem 
teszi szóvá. Tűri. Hangtalan, minden külső jelzés nélkül 
emészti önmagát. 

Lena szerint természetesként tekintünk az öregedésre és a 
halálra, pedig ezek csak a sejtek hibás működésének követ-
kezményei. Kane szerint a természet rendje nem hiba, Isten 
nem tévedhet. Egyetlen rövid párbeszédben is két kibékíthe-
tetlenül ellentétes világnézet rajzolódik ki: a Lena által kép-
viselt, természet ellenében való tudományos, erőszakos 
beavatkozás, ítélkezés és lázadás, illetve a férje által képvi-
selt teljes elfogadása a természetnek és a sorsnak úgy, aho-
gyan az adatott, vagy vallásos megközelítésben rendeltetett. 
Lena és férje között tehát számos, kibékíthetetlen, felszínes-
séggel elfedett ellentét feszült. Férje a tisztaságot, a termé-
szetességet és a hangtalanul vállalt, szenvedő, önfeláldozó 
jóságot képviseli, míg Lena tudományos, durva, érzéketlen, 
biológiai szenvtelenséggel szemléli a létet. Problémáikat 
sötét tudatalattijukba száműzték, még maguknak sem 
merik bevallani őket. Felmerül az is, hogy maga az önpusz-
títás, önsorsrontás és a romboló gondolatok talán nem is 
saját döntéseinkből származnak, hanem ősi, belsőnkből 
érkező impulzusok, melyek sejtszinten vannak belénk 
kódolva. Evolúciós rejtély, hogy miért annihiláljuk magun-
kat. 

A burokban haladva egyre furcsább életformákat észlelnek. 
A dolgok olyan jellegű keveredését, amelyek természetes 
állapotukban, ismert világunk szabályai szerint soha nem 
vegyülnek, de még csak egymás közelébe sem kerülnek. 
Egyikük (a fizikus) rájön, hogy a burok egy rezgés, ami min-
denen áthatol, mindent megtör és szétszór, mind a fényt, 
mind az élőlények DNS-ét. Keveredést, valami teljesen újat 
hoz létre, ami az egyes egyén eredeti jellemzőinek lassú 
elvesztését jelenti, ami az emberben gyorsított testi-lelki 
szétesésben, demenciában jelentkezik. A burok ily módon 


