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Fontosabb szereplők

 „Origin”: a történet főhőse, rajta keresztül 
látjuk az eseményeket. A cselekmény szálai körü-
lötte fonódnak direkt vagy indirekt módon. Afféle 
magányos farkas, aki magára vette, hogy egyedül 
fog küzdeni az egész világ ellen. Érdekességként 
kedvelt fegyvere a katana. Jellemét tekintve egy 
megfontolt és higgadt személy, olyasvalaki, aki 
előre tervez. Ahogy a történet kibontakozik, úgy 
az olvasó is többet megtud erről a látszólag hideg 
gépről. 
 A 8-ak: gyűjtő nevükön így tudnám nevezni 
a „gonoszokat” a mangából. Idézőjelben, ugyan-
is a helyzet nem éppen ilyen egyszerű. Ahogy az 
egy jó történettől elvárható, ezek a személyek (én 
így nevezem őket, még akkor is, ha robotok) nem 

mindennapjait. Azonban van valaki, aki nyomon 
követi az éj leple alatt zajló eseményeket, aktívan 
kutatja és keresi ezeket a titokzatos robotokat, és 
rendszeresen megpróbálja őket tőrbe csalni. Ez 
a személy, aki legalább annyira titokzatos, mint a 
robotok, „Origin”-nek nevezi magát, ezzel is utal-
va rá, hogy ő volt a prototípus, ami alapján a többi 
robot készült. Azonban ez még nem ad választ rá, 
hogy mint első robot, miért a társai (talán gyer-
mekei?) ellen és nem velük harcol? 
 
 Mindezek mellett a történet tartalmaz min-
dent, amit egy cyberpunk mangától elvárhat az 
ember: robot harcok, jövőbéli fegyverek és épüle-
tek, fejlett technológia. Ahogy az az eddig leírtak-
ból látható, a történet egy klasszikusa a műfajnak, 
még akkor is, ha alig pár éve jelent meg.
 

Bevezető

 Ezúttal ismét egy cyberpunk alkotásnak hó-
dolok a cikkemben, egész pontosan az Origin című 
mangának. Ahogy a cikk címében is említettem, a 
manga a műfaj egyik klasszikus kérdésére keresi 
a választ: mi teszi emberré az embert?, vagy a ro-
botok szempontjából: lehetnek ők is emberek? A 
történet véleményem szerint a Ghost in the Shell 
alkotta világ egyik darabja, olyan értelemben, 
hogy témáját tekintve megegyezik az eredeti mű-
vel. Ez természetesen nem jelent plagizációt vagy 
azt, hogy a mű gyenge másolata lenne a Ghost in 
the Shell-nek. Itt arról van szó, hogy egy ízig-vérig 
cyberpunk mangáról beszélünk. 

A történet világa

 Ahogy az egy cyberpunk történettől elvár-
ható, a közeljövőben játszódik. 2048-ban, amikor 
a technológia arra a szintre jutott, hogy Tokió vá-
rosát összekötötték egy rendszeres vonat járattal 
az ázsiai fő kontinenshez. Tokió továbbra is ugyan-
az a nyüzsgő óriás város, mint napjainkban is, ahol 
sok millió ember él egymás mellett. Azonban eb-
ben az időben valami más is él a városban, valami, 
ami nem ember, de mégis emberi formát öltött. 
A város éjszakáiban szokatlan gyilkosságok tör-
ténnek, vagy talán pontosabb azt mondani, nem 
szokatlan, hogy gyilkosságok történjenek egy ek-
kora városban, azonban néhányat robotok követ-
nek el. Minderről mit sem tudva Tokió éli tovább 

egyoldalú gonosztevők. Mindegyikük rendelkezik 
saját személyiséggel és motivációval. Mint ahogy 
minden közösségben, úgy ebben is vannak, akik 
fontosabb részei a csoportnak (olyan karakterek, 
akik mélyebben hatnak az eseményekre), és van-
nak, akik felületesebben befolyásolják a történet 
kimenetelét. 
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 Mennyire volt cyberpunk a manga? Itt is 
csak dicsérni tudom a művet. Ahogy már említet-
tem, teljes mértékben megfelel a cyberpunk stí-
lus elvárásainak, szerintem azok, akik kedvelik ezt 
a műfajt, nem fognak csalódni benne. Másrészt a 
történet jól rájátszik a magányos farkas szerep-
lőre, ennek köszönhetően az olvasó személyes 
betekintést kap arról, hogy milyen problémákkal 
küzd meg egy robot a közeljövőben. 

 Összegezve a manga egy remek mű azok 
számára, akik cyberpunk történetre vágynak, de 
nincs sok szabadidejűk, tehát valami rövidebbet 
olvasnának, nem szeretnének várni az új fejeze-
tekre, tehát befejezettet keresnek, és szeretik, 
amikor a manga tetszetős/látványos rajzstílussal 
rendelkezik. 
 Az Origin nemrég ért véget, így folytatás 
még sajnos szóba se jöhet, persze az eddigi fejeze-
tei elérhetők az internet segítségével.

találva ebben a 87 fejezetben. Így tehát a manga 
nem egy hosszú példány (hozzá vagyok szokva a 
Kingdom szintű 700+ fejezetes művekhez), mégis 
sikerült egy összetett és teljes történetet kihozni 
belőle. Természetesen ez azt is jelenti, hogy aki-
nek nincs túl sok ideje, hogy belekezdjen egy hosz-
szú műbe, annak igazán jól jöhet ez a manga. To-
vábbi előnye, hogy már befejeződött, tehát nem 
kell új fejezetekre várni, végig lehet olvasni egy 
nekifutásból. 

 A mű nagyvonalakban eme két csoport - 
már amennyire egy személyt csoportnak lehet 
nevezni - harcáról szól. Ők azok, akik keresik egy-
mást, és a másik életére törnek, amikor alkalom 
adódik. Természetesen egyéb karakterek is meg-
jelennek, de nem szeretnék spoilerezni, ennyi in-
formáció még nem mond túl sokat a történetről, 
viszont segít abban, hogy az olvasó tudja, mégis 
mire számítson.

A manga rajzstílusa

 Ezzel elérkeztük egy olyan ponthoz, ami a 
manga erőssége: rajzstílusa modern, letisztult 
és mégis részletes. Már az első lapoktól komoly 
hangsúlyt fektet elsősorban a karakterek arcára, 
pontos arcvonásokra és kifejezésekre, valamint a 
háttérre. Mivel egy cyberpunk mangáról beszé-
lünk, ezért fontos a megjelenés, szerintem a stílus 
egyik mérvadó jegye a rajzolás. Ilyen szempontból 
ez a manga gond nélkül átment a vizsgán. Nekem 
nagyon tetszett, ahogy vizuálisan megalkották. 
Úgy éreztem amikor olvastam, hogy a történet 
és a rajzolás jól kiegészítik egymást. Valószínűleg 
ez annak is köszönhető, hogy az író és a rajzoló 
ugyanaz a személy.

Saját vélemény és ajánlás

 Az Origin nem túl komplikált, viszont nem 
is túl egyszerű. Úgy gondolom, hogy a történet 
mennyisége és a sebesség, amivel halad jól el lett 


