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Bevezető

 Ezúttal egy olyan mangát ajánlok, amelyik-
kel még én is csak ismerkedem (a cikk megírá-
sakor). Az összeesküvés-elméletek kedvelőinek 
egyik kedvenc érve az, hogy összeesküvést (amit 
az egész világon természetesen csak ők voltak 
képesek felismerni - ez ám az arrogancia), melyet 
hirdetnek, egy könyv igazolni látszik. Gondolok 
itt arra az esetre, amikor egy regény cselekmé-
nye nagy vonalakban megegyezik azzal, amit ők a 
maguk találmányának állítanak. A kétségbeesett 
keresés során, hogy a paranoiájukból született 
világukat valami kemény ténnyel támasszák alá, 
elfelejtik, hogy a regényt a fantázia szülte, amely-
nek bár az üzenete a való világ lakóinak szól, törté-
nete azonban nem egyezik meg a mi világunkkal. 
 Miért ez a felvezetés? Két okból is. Elsősor-
ban el szeretném kerülni, hogy az olvasó engem is 
a paranoiások közé soroljon. Másodsorban pedig 
a manga világa nagyon hajaz arra a helyzetre, ami-
ben mi magunk is vagyunk (a cikk megírásakor). 
Egész pontosan a manga azzal kezdődik, hogy a 
világot egy vírus („bezárás vírus”) sújtotta, emiatt 
a világ lakosságának 15%-a meghalt, valamint egy 
jelentős része súlyosan megcsonkult és deformá-
lódott. Ez a vírus a világ teljes lakosságát érintette. 
Szerencsére itt a hasonlóság véget ér a manga és 
a mi világunk között, de erről részletesebben a kö-
vetkező alcím alatt írok. Kevésnek tűnik a kapcsolat 
a valós világ és a manga története között? Valóban, 
azonban a paranoiásabbaknak semmi se túl kevés.

 Eme rövid bevezető után nyilvánvaló, hogy 
mi alapján bukkantam az Édenre. Továbbá a 
manga hírneve is segített abban, hogy megtalál-
jam, de ezekről egy kicsit később.

A manga története

 A történet világát a káosz és szétesés tor-
kába taszította egy mindaddig ismeretlen vírus, 
ami magának követelte a világ lakosságának 15%-
át, valamint a túlélők egy jelentős részét meg-
csonkította. Ennek következtében, ha az addigi 
világ nem is hullott darabjaira, de tetőtől talpig 
felborult. A különböző országok kormányai olyan 
kihívás elé álltak, melyet rendszerint nem tudtak 
megoldani, emiatt a vírus utáni világ nagyban át-
alakult, és új társadalmi rendszerek alakultak ki.
 Egy ilyen teljesen más világ alakult ki 
Dél-Amerikában is - ahol az országok napjainkban 
sem épp a stabilitásukról híresek -, egy új nagy-

hatalom született Propater néven. Történetünk 
azonban nem itt kezdődik, hanem egy Éden nevű 
szigeten, ami pont elszigeteltségének köszönhe-
tően valamelyest könnyebben vészelte át a válsá-
got. Az itt élők visszaemlékezéseiből tudjuk meg, 
hogy hogyan is nézett ki a világ a válság tetőpont-
ján, valamint a vírus megjelenése előtt. Ezt köve-
tően Elijah szemén keresztül ismerjük meg az új 
Dél-Amerikát. 

 Mindeddig a cselekmény nem tűnik külön-
bözőnek az átlagos világvége történetektől, azon-
ban az Éden ennél sokkal többről szól. Elijah egy 
fiatal legény, aki nem csupán az új világrenddel 
fog megismerkedni, hanem egy olyan világgal is, 
mely túl nagy és túl gazdag ahhoz, hogy egy feke-
te és fehér sablonba bele lehessen szorítani. Útja 
során Elijah számos embert ismer meg, kiknek tör-
ténete több szempontból is mélységet/súlyt ad a 
mangának. 

 Nem tudom, az olvasók közül hányan tud-
ják, hogy a geológusok, amikor egy követ találnak, 
hogyan állapítják meg, pontosan milyen kőzethez 
van szerencséjük? Természetesen több módszer 
létezik, de a legegyszerűbb és leggyakrabban al-
kalmazott módszer a következő: kalapáccsal ket-
tétörik a követ, hogy a friss törés alapján (melyre 
nem ülepedett le semmilyen idegen anyag), he-
lyesen be tudják azonosítani a kőzet tulajdonsá-
gait és pontos besorolását. A manga ugyanezt az 
analógiát követi. 
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A vírus „kettőbe törte” az addigi létező társadal-
makat, eltávolított minden lerakódást, régről 
megmaradt, de már nem élő hagyatékokat, min-
dent, ami nem kapcsolódott szorosan a társadal-
mi életéhez. Ezáltal az emberiség nemcsak meg-
kezdte önmaga újjászervezését, de megmutatta a 
foga fehérjét is. 
 A manga így amellett, hogy világvége és cy-
berpunk kategóriába tartozik, kérdés nélkül beso-
rolható a társadalomkritika témába is. Összegez-
ve tehát erre a három kategóriára alapoz.

 A manga rajzstílusa
 
Egy mondatban összefoglalva: a rajzstílus ponto-
san olyan, amilyen elvárható egy havi megjelené-
sű mangától. Kicsit bővebben ez azt jelenti, hogy 
a mangakának több ideje volt dolgozni a művön, 
így egy minőségi munkát kaptunk (ez nem feltét-
lenül magától értetődő, de ebben az esetben kér-
dés nélkül igaz). A manga aprólékos és részletes 
rajzmunkáról tanúskodik, mely egyúttal szemet 
gyönyörködtető, és hitelesen visszaadja a cselek-
ményt is, azaz jól támogatja egymást a történet és 
a rajzstílus.

A manga utóélete

 Sajnálatos módon anime vagy OVA nem 
készült a mangából (vagy talán nem sajnálatos, 
igazság szerint attól függ, ki készítette volna), de 
egyéb filmfeldolgozás sem. Mivel a történet már 
több mint 10 éve véget ért, ezért szerintem kevés 
az esély rá, hogy valamilyen feldolgozást kapjon. 
A manga azonban annyira sikeres volt, hogy az 
Amerikai Egyesült Államokban megjelent hivata-
los angol fordítással, a Dark Horse Comics kiadó 
által, Nagy-Britanniában a Titan Publishing Groups 
megjelenésében, valamint Németországban az 
Egmont Manga & Anime jóvoltából olvashatták a 
rajongók. 
 Így tehát, ha a filmiparba nem is tört be a 
mű, mégis széles körben eljutott a rajongókhoz 
több nyelven és kiadón keresztül.

Saját vélemény és ajánlás

 Talán senkinek nem lesz nehéz elhinni, de 
ami először megfogott a mangában, az a rajzstílus 
volt, különösen a cyberpunk-mecha része. Ezen-
kívül már első ránézésre megtetszett a gore és 
a tény, hogy a manga úgymond „nem tart vissza 
semmit”. Ez alatt azt értem, hogy a történet egy 
brutálisan őszinte posztapokaliptikus világot mu-
tat be, amiben semmi sem marad kitakarva vagy 
elkerülve, csak azért, mert túl durva. 
 De ahogy elkezdtem olvasni az Édent, az 
egyre többet és többet nyújtott a már felsorolt 
pozitívumok mellett. Mint már írtam, a történet 
összetett és rétegelt. Emiatt biztos vagyok ben-
ne, hogy mindenki fog találni valamit, ami a ked-
vére van belőle.
 Mindezen túl a manga alapvetően 18+-os 
történet, mind a mondandója alapján, mind pedig 
a rajzstílusa miatt. Inkább a felnőtt korosztálynak 
készült. Semmiképp sem egy könnyű olvasmány, 
időt és odafigyelést igényel, cserébe pedig kellő 
mennyiségű elgondolkodni valót ad az olvasónak. Mangaka: Endo Hiroki
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