,

Elni

// Iskariotes

Takahashi Tsutomu a pszicho-manga mestere ebben a kötetében az egyik legősibb lelkiproblémát mutatja be: a bűneinkért menynyit kell vezekelnünk?

AniMagazin/Japán mániásoknak
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Nyelv : magyar
Kötésmód : ragasztott
karton, védőborítóval
Oldalszám : 260
Hossza:
1 kötet (10 fejezet)
Korhatár: 16
Cím: Élni (Alive)
Írta és rajzolta:
Takahasi Cutomu
Méret [mm] :
128 x 181 x 20
Tömeg [g] : 270
Kiadó: MangaFan,
Év: 2007
Eredeti kiadás: 1999
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Egyesek szerint, aki szándékosan
embert öl, annak csupán egyetlen egy
valós büntetése lehet, méghozzá az,
ha őt is megölik. Yashiro Tenshu történetünk legfőbb karaktere pedig ölt,
nem is egyszer, hanem ötször. Ezért a
történet szerint lakolnia kell: vétkeiért
cserébe meg kell halnia.
Yashiro - ahogy a történetből
megismerjük - belenyugodott a végzetébe. Nem is ez nyomasztja leginkább,
hanem maga a börtön, ahol élnie kell.
Létezésének körülményei ugyanis
dermesztőek. Vas és acél börtöne ez,
ahol az acél és a vér színei dominálnak.
A folyosók sötétek és hidegek, rideg
falakkal és síri csenddel. Az elítéltek
magányosak, a cellájukban senki és
semmi sincsen, csak saját maguk és
a bűneik. Mindenki mindennap a
délelőtt 11 órát várja, hogy jön-e értük
a halál vagy sem. Ha 11 elmúlt és nem
vittek el kivégzésre, akkor maradt 24
órád a következőig... Természetesen
ezeket a körülményeket épelmével/
lélekkel nem lehet átvészelni és Yashiro Tenshu sem képes rá.
Amikor eljön Tenshu kivégzése,
hirtelen egy lehetőség adódik a
számára. Vagy a biztos halálba
megy vagy a bizonytalan életbe. A
lehetőséget egy gyanúsan kifinomult
úr és hölgy biztosítják számára, Tenshunak pedig döntenie kell ott és
akkor, hogy mit válasszon. Természetesen a bizonytalanságot vállalja
még akkor is, ha hivatalosan halottnak
nyilvánítják. Attól kezdve ő nem létezik, egy ember lesz, aki mindentől
kívül kerül immár véglegesen: társadalomtól, normáktól, tabuktól, ő
sehova sem tartozik már. Azzal pedig, hogy aláírja a hivatalos papírokat
megszűnt a múltja, megszűnt Yashiro
Tenshu.

Tenshu és egy másik rab, Gondo az
új rabtartójukkal egy újabb börtönbe
mennek, ahol zavaróan hatalmas terembe zárják őket. Az előző helyhez
hasonlóan itt is ugyanaz a legfőbb
problémájuk: hogyan töltsék el
leghasznosabban a rendelkezésükre
álló teret és időt? Gondónak egy
válasza van: alkohol. Tenshunak nincs
válasza, egyedül az időre lenne kíváncsi. De mivel ők már nem léteznek, így
nem kapnak órát. Sehol és semmikor
élnek.
A “Ryuki” létben, mint lédús alma,
úgy jelenik meg egy nap a tabu: a húsvér nő. Gondo, aki az idő múlásával kanos ösztönlénnyé itta magát mindent
megtenne a “muffért”. A nő, pontosabban a boszorkány pedig definiálja a

“...aki szándékosan embert öl, annak
csupán egyetlen egy valós büntetése lehet, méghozzá az, ha őt is megölik.”
“mindent”: aki hozzá akar érni, annak
el kell pusztítania egy embertársát.
Gondo meghozza a döntést: Tenshunak halnia kell...
A kötet végére kiderül, miért is
hozták őket ide... Tenshu, aki a cselekmény elején még öntudatos ember
volt a történet végére egy ösztönlénynyé vedlik át.

“Ha 11 elmúlt és nem vittek el
kivégzésre, akkor maradt 24 órád a
következőig...”
Folytatás a következő oldalon!
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Grafika
A grafika nagyon jóra sikeredett, valamint rendkívüli módon
depressziós. A rajzolás és a panelek
hűen követik a cselekmény változását.
Ezt leginkább a terek változásán
érzékeljük. Ahogyan szűkül Tenshu
értelme, úgy szűkül be a tér is körülötte. Amikor pedig végre kijut a
szabadra és a lehetőségei gyakorlatilag végtelenné válnak, úgy hozza meg
a legszűkebb megoldást az életéről.
A mangaka gyakran fókuszál az arcokra és a szemekre, amik így igazán
hatásosak. A testek rajzolása néha
nem az igazi, de ez inkább akkor fordul elő, mikor nem azon van a hangsúly. A perspektívákat is jól alkalmazzák az egyes termek bemutatásánál.
További erénye a kötetnek, hogy
olyan apróságokra is odafigyelt, mint
a képernyőkön lévő pixelek vagy éppen a tisztviselők nyakkendőinek a
mintázata.

AniMagazin/Japán mániásoknak

Takahashi Tsutomu
A mangaka 1965. szeptember 20án született Tokióban. Egygyermekes
családapa, aki nagy Kuroszava Akira és
Rolling Stones rajongó.
Első igazán komoly munkája 1987-ben
jelent meg az Afternoon magazinban Gotavoice címmel. Ezt követően
1992 és 1999 között a Jiraishin mangán dolgozott, majd elérkezett az
egy kötetes Alive. 2000-től dolgozni
kezdett a Tetsuwan Girlön, mely a
női baseballról szól. Aztán jött szép
sorban a többi történet: Skyhigh,
Bakuon Rettou, Skyhigh Karma. Igazi
mesterműve a Blue Heaven, mely egy
luxus óceánjárón játszódik, félelmetesen sok problémát bemutatva az
emberi lélekről. Majd kétéves csend
következett, amit 2005-ben a Sidooh
munkája követett. Mindeközben
olyan one-shotokat írt, mint a 69,
Route 69, Deadflowers és az Angel’s
Share.
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Takahashi nem állt meg a mangáknál.
Rajzolóként segédkezett az Ergo
Proxy-nál és a Samurai Champloonál.
Filmesként pedig a LoveDeatht és
a Yellow Dragont jegyzi, mint forgatókönyvíró, az Ichigo no Kakerában
pedig társrendezőként vett részt.
Mentorként olyan mangakák útját
egyengette, mint Nihei Cutomu
(Noise, Blame!, Biomega, Snikt!) és
Szató Súhó (Umizaru, Blackjack ni
jorosiku).

“Ahogyan
szűkül Tenshu
értelme, úgy
szűkül be a tér
is körülötte.”

FILM
2002-ben Kitamura Rjúhei vitte
vászonra a mangát, a rendező később
a wból is filmet készített. A filmben
Hideo Sakaki, Ryô Koyuki, Shun Sugata
és Erika Oda is szerepelnek.
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