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a volt katona, akik banditákként folytatják tovább 
tanult szakmájukat.
 A két főhősünk egy teljesen más világban 
találja magát, mint amit megszoktak, azonban a 
veszélyek nem csökkennek, az új munkakörük-
ben egyaránt harcolnak külső és belső ellenségek 
ellen. 

Fontosabb szereplők

 Deunan Knute és Briareos Heca-
tonchires: a történet főszereplői, akiket ép-
pen emiatt egy kalap alá veszek. Mindketten 
Los Angelesben szolgáltak, ugyanabban az 
osztagban a háborúban. Nagyszerű 
párost alkotnak a harcmezőn, ez 
tette lehetővé számukra, hogy 
túléljenek, amikor mindenki más 
életét vesztette. A történet elején 
csak a túlélésre koncentrálnak a ro-
mok között. Briareos egy cyborg, aki emberi 
teste jelentős részét már elvesztette. 

 Olympus: egy várost/államot (gya-
korlatilag egy szigetállam, ha pontosak 
akarunk lenni) aligha lehet szereplőnek 
nevezni egy történetben, azonban Oly-
mpus mint entitás központi szerepet 
játszik a történetben. A város lakosai-
nak a fele bioroid, a má-
sik fele pedig ember, 
a világ minden sarká-

volna, a Föld felszínén emberi távlatban mérhe-
tetlen időre eltűnt volna az összetett létforma, 
esetleg csak a patkányok és egyéb apró testű álla-
tok élnének meg hosszú-hosszú ideig, azonban ez 
nem így történt. A Föld felszínének jelentős része 
kiégett terület lett vagy olyan, amelyiket törme-
lék borít. Ez különösen igaz az egykori nagyváro-
sokra, melyek elsődleges célpontokká váltak, mi-
vel egyúttal gazdasági központok is voltak. 
 Történetünk az egykori Los Angeles város 
romjai között kezdődik, ahol két magányos, egy-
kori rendőrtiszt tovább folytatja a Harmadik világ-
háborút. Azonban hamar kiderül, hogy a háború 
már rég véget ért (nos, viszonylag rég), és habár 
a világ nagy része romokban hever, mégis egyes 
területei lassan újjászületnek. A két veterán a leg-
dinamikusabban fejlődő új államba, Olympusba 
kap meghívást, hogy ott tapasztalataikkal gyara-
pítsák az új társadalmat. Miért szükségesek a ka-
tonák egy világban, ahol a háború véget ért? Mert 
a romokban heverő területeken még mindig sok 

Bevezető

 Ezúttal egy régebbi művet hoztam az olva-
sóknak. Ebben a számban cyberpunk témájú kiállí-
tást tartok. Ahogy a másik cikkemben említettem, 
az Origin manga egyfajta utódjaként tekinthető 
Shirow Masamune Ghost in the Shell-jének, ugyan-
akkor az Appleseed, Shirow másik ismert műve pe-
dig kortársa is. Az Appleseed még 1985-ben kezd-
te meg pályafutását, ami több mindent jelent, 
például, hogy a rajzstílusa sokkal másabb, mint 
az utóbbi időkben megrajzolt mangáké (rendben, 
ez egy kicsit a hideg víz feltalálásával egy szinten 
lévő megjegyzés volt, de mégis fontos eleme a 
mangának), ahogyan a mangaka elképzelte a jö-
vőt, teljesen eltér attól, ahogy a mostani ilyen té-
májú mangákban láthatjuk. Persze sok klasszikus-
nak tekinthető elem is megtalálható a mangában, 
nem azért, mert a mangaka inspirálódott ezekből, 
hanem, mert ő alkotta meg ezeket az elemeket, 
inspirálva a későbbi munkákat. 
 Így tehát egy régi, de nagyszerű (old but 
gold, ahogy az angolok mondják) alkotásról van 
szó, ami a mai napig aktuális témákat érint, és ter-
mészetesen szórakoztató olvasmány is.

A történet világa

 A manga a Harmadik világháború után ját-
szódik, amit nem atomfegyverekkel vívtak meg. 
Ez talán azt sugallhatja, hogy így a pusztítás nem 
volt olyan nagy. Ha atomfegyvereket használtak 

ból. Így a város kozmopolitán és etnikailag moza-
ikszerű. Ez fontos tényező, amikor megpróbálják 
a világot újraszervezni a háborút követő években. 
Olympus a történet világában a legszervezettebb 
és legfejlettebb város a világon, így számos nem-
zetközi szervezetnek ad otthont, egyúttal vezér-
állam a világpolitika színpadján.

 Bioroid: olyan személyek, akiket mester-
ségesen hoztak létre nem sokkal a háború előtt. 
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ez a műfaj magába foglal. Legyen szó fejlett tech-
nológiáról, módisított emberekről, társadalmi 
feszültségről vagy épp egy új és modern társada-
lomról. Mindezen túl a manga magán hordja alko-
tója, Shirow Masamune névjegyét, azaz fő témái 
közé tartozik a politika, a filozófia és a szociológia. 
Továbbá van még valami, ami a manga mellett 
szól, ez pedig az idő. Ahogy már írtam: 1985-ben 
debütált, azóta pedig nemcsak, hogy továbbra is 
népszerű, hanem számos anime, játék és úgy ne-
vezet kiegészítő tartalmak (tie in books) jelentek 
meg az alkotáshoz. Ezek ékes bizonyítékai, hogy 
nem egy hétköznapi alkotásról van szó, hanem 
egy olyanról, amely kiállta az idő próbáját, és to-
vábbra is érdemben szól az olvasó/rajongó közös-
ségekhez.
 Végezetül egy személyes pozitívum a tör-
ténetből: a cyberpunk elemeken kívül a mecha 
vonások is megjelennek. Ez nekem különösen tet-
szett, nem csupán azért, mert a cyberpunk mel-
lett a mechát is szeretem, hanem, mert adott egy 
meghatározó hátteret a történetnek. Ezek a me-
cha elemek hozzásegítettek ahhoz, hogy a manga 
még inkább egyedi és karakteres legyen. 

A történet utóélete

 Az Appleseedből számos anime készült, 
egész pontosan öt, évszámok szerint 1988-ben, 
2004-ben (ez Magyarországon is megjelent 
DVD-n), 2007-ben, 2011-ben és 2014-ben. Ebből 
mindössze a 2011-es lett sorozat, a többi film. 

a különbség, valamint maga a rajzstílus sem rossz. 
A mangaka figyelmet fektetett a karakterek egye-
di megjelenésére, valamint a mecha vonalra is. Ez 
azt jelenti, hogy nem csupán a fontosabb szerep-
lők jól elkülöníthetőek, de a háttérkarakterek is, 
valamint a gépek szemet gyönyörködtetően let-
tek megrajzolva. Ez különösen jól megy a törté-
nethez, ugyanis megerősíti azt az érzetet, hogy 
a közeljövőben járunk. Egyúttal természetesen 
plusz pont a mecha rajongóknak. 
 Összegezve, ha kicsit szokatlan is, de jó mi-
nőségű látványról beszélünk, ami egyúttal jól pá-
rosul a történettel.

Saját vélemény és ajánlás

 Az Appleseed tehát teljes mértékben cy-
berpunk stílusú alkotás, tartalmaz mindent, amit 

Az új személyek teljesen emberi külsővel rendel-
keznek, azonban intelligensebbek, karizmatiku-
sabbak és érzelmileg stabilabbak, mint az átlag-
emberek. Létrehozásuk célja az volt, hogy afféle 
„védőzónát” képezzenek az átlagos emberek kö-
zött azáltal, hogy jobb képességeiket használva 
a politikai pályán keresztül a béke felé tereljék a 
világot. 
 Természetesen a történet során számos 
egyéb szereplő is megjelenik, de itt megállok.

A történet rajzstílusa

 Ahogy azt már említettem, a történet raj-
zolása nagyban különbözik a napjainkban meg-
szokott stílustól. Ez nem rossz vagy jó dolog, csak 
olyasvalami, amit az olvasó meg kell, szokjon. Ez 
azonban nem nehéz, mivel azért nem olyan nagy 

Ahogy az évszámok is mutatják, a mű újra és újra 
visszatért az anime/manga kedvelők asztalára, ez 
a minőségen túl azt is jelenti, hogy különböző stí-
lusokban lett újraalkotva. Így a klasszikus animá-
lási stílustól egészen a 3D CGI-ig minden formá-
ban megtalálható azok számára, akik animeként 
szeretnének megismerkedni vele. Így a történet 
egyre csak bővült és szélesebb körökben vált el-
érhetővé. Ezzel lépést tartva jelentek meg a kie-
gészítő tartalmak is (tie in books), melyből számos 
tudnivalót ismerhetünk meg a fontosabb szerep-
lőkről, valamint a világról. Itt azonban nem ér vé-
get a történet terjeszkedése, ugyanis ahogy ani-
meként, úgy a játékoknál is több kiadást megélt.

 Végezetül talán a mennyiség nem jó muta-
tója a minőségnek, de valamit, ami gagyi, nehéz 
olyan sokszor eladni, mint ahányszor sikeresen új-
jászületett az Appleseed manga.

Mangaka: Shirow Masamune 

Műfaj: cyberpunk, sci-fi, háború, 
poszt-apokaliptikus, akció stb. 

Hossz: 4 kötet 

Publikálás éve: 
1985. február 15. – 1989. április 15.

Források:
appleseed.fandom
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