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Nem túl sűrűn szokott előfordulni, hogy
amit nézek azt előzetesen ismerném, olvastam
volna.
Az Alitából láttam anno az animét, valamivel később bejelentették, hogy az amerikai feldolgozás munkálatai elkezdődtek, majd a film megtekintése előtt elolvastam a mangát (Last Order
nélkül). Ekkorra már meglehetősen elfelejtettem
igazából az animefeldolgozást, viszont rendkívül
friss élmény volt a manga. Nagyjából így ültem be
a moziba és kíváncsian vártam, mit sikerült kihozni
ebből az alapanyagból.
Ez a cikk nem spoilermentes! A spoilerek
alapvetően a „megvalósítás” szakaszban összpontosulnak, ahol az eltéréseket tárgyalom a mangához képest.

Történet
Valamikor a távolabbi jövőben járunk, a film
nevesíti is, hogy a 26. században, sőt még a „20th
Century Fox” logó is módosul egy rövid időre ennek megfelelően. Nem rémlik azonban, hogy a
manga meghatározná az évszámot, mármint abszolút értelemben, az összes hivatkozás a Bukástól számolódik. Az emberiség maradéka két részre szakadva éli életét. Egy részének, a Bukás után
utolsóként megmaradt „lebegő” város, Zalem (a
manga nyugati kiadásában Tiphares) az otthona,
a kevésbé szerencsések az alatta elterülő roncstelepen (a manga 8. kötete alapján mindez valahol
a mai Kansas környékén van) és a köré épült vá-
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rosban tengetik napjaikat. A roncstelepen gyűlik
össze alapvetően mindaz, amit Zalem kidobott,
ideértve a hulladékot és azon keveseket, akiket
valamilyen okból száműztek Zalemből. Lent nincs
hatóság sem vagy bármilyen állami szervezet, sőt
igazából állam sincs. Hogy fent pontosan mi van,
azt meg nem tudni. Az élelmet és egyéb termékeket Zalem számára a Gyár termeli a felszínen
és hatalmas csöveken juttatják fel az árut a városba. A Gyár, mint Zalem földi képviselete működik bizonyos mértékben amolyan hatóságként és
fejvadászokat alkalmaz a bűnözők befogására. A
törvények persze nem a roncstelep lakóit, hanem
Zalemet védik. Ilyenekről van szó például, minthogy nem lehet repülésre alkalmas járművet építeni, vagy lőfegyvert használni.
A roncstelepen egyébként nem csak hús-vér emberek élnek, hanem kiborgok is. Ki kényszerűségből (művégtag) ki gyakorlatilag önszántából, a
mesterséges test(részek) nyújtotta előnyök miatt
választotta ezt az életet. Valójában ez a sokszínű-
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ség adja a lenti világ sava-borsát, s ez különösen a
mangában tud igazán megjelenni.
A történet elején Ido Daisuke - aki egykor
Zalem lakója volt - a roncstelepen éppen használható műtestrészek után kutat, mikor egyszer csak
belebotlik egy még élő agyat tartalmazó felsőtest
részletbe. Hazaviszi és megmenti a lányt, aki a sikeres beavatkozás ellenére sem emlékszik semmire korábbi életéből. Ido az Alita nevet (az eredetiben _Gally_) adja neki, míg saját emlékei vissza
nem térnek és egy új testet is kap tőle.
Ahogy Alita elkezd megismerkedni a környezetével és saját magával, belekeveredik a fejvadászok kegyetlen világába, s lassan ráébred,
hogy ő harcra termett, s - bár Ido ellenzi - maga
is fejvadásznak áll. A test azonban, amelyet Ido
adott neki nem alkalmas erre a munkára, egy új
testre lesz szüksége, mely jobban megfelel a feladatnak és lehetővé teszi Alitának, hogy teljesen
kihasználhassa harci képességeit.
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Alita megismerkedik Hugóval is, akinek az az álma,
hogy bármi áron feljuthasson Zalembe, amire normál körülmények között amúgy nem lenne lehetőség. Azok, akik lent születtek vagy, akiket egyszer
száműztek, nem mehetnek Zalembe. Ahogy Alita
egyre inkább megkedveli Hugót, osztozni kezd az
álmán, de szépen lassan azt is meg kell tanulnia,
hogy nem minden álom válhat valóra.

Film
A film elkészítése 2003 óta volt terítéken,
de többször elhalasztásra került James Cameron
egyéb munkái miatt. Később Robert Rodriguez
kapta meg a rendezői széket, majd megkezdődhettek a tényleges munkálatok. Felhívnám a figyelmet, hogy a film címe egészen pontosan Alia:
Battle Angel, szemben a manga (nyugati) címével,
amely Battle Angel Alita. Eredetileg meg Gunnm.
Arra a kérdésre, hogy miért lett megvariálva a szó-
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rend az a magyarázat tetszett a legjobban, hogy
mert Cameron legtöbb filmjének címe A-val vagy
T-vel kezdődik. Ezenkívül már előrevetít(het)i,
hogy több Alita film is készülhet.
Az Alita: Battle Angel egy élőszereplős film,
ahol a főszereplő gyakorlatilag teljesen CGI, akit
ugyanakkor Rosa Salazar játszik. Alita és több más
kiborg is motion capture technológiával készültek.
Az első trailer kapcsán azonnal beszédtéma lett a CGI Alita „óriási” szeme. Mivel a karakter
úgy is CGI, könnyen kivitelezhető volt a mangás
szemméret, amelyet többen ijesztőnek találtak.
Értelemszerűen természetellenes és mindez egy
közel fotó realisztikus környezetben nagyon kitűnik. Később módosítottak a szemeken, de nem a
szem, hanem az írisz méretén. Azzal, hogy az íriszt
picit megnövelték kevesebb látszódott a szemgolyó fehérjéből és talán természetesebb arányai
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lettek. A mangás szemméret egyébként történetileg sem feltétlen lóg ki, hiszen Alita nem ember.
Kifejezetten jól sikerült szerintem Zalem, a
távlati képek igen szépek lettek, és a roncstelepet
is elég hangulatosra sikerült megcsinálni. A motorball verseny/küzdelem felvételeihez a NASCAR
versenypályák kameraállásait utánozták, hogy a
lehető legélethűbb lehessen. Mindent összevetve a látványra igazából szerintem nem lehet panasz.
Christoph Waltz igen jól hozza Idót, Mahershala Ali pedig elég jó Vector. Edward Norton
megjelenésre jónak tűnik, mint Nova, de konkré-

tan annyit szerepelt (talán kétszer elidőzött az
arcán a kamera pár másodpercre), amennyinél
egy trailerben többet látni az egyes karaktereket.
Mondjuk igaz, ami igaz, ő a manga későbbi köteteiben kap kulcsszerepet. A megjelenésének körülményei persze már előre vetítik, hogy a filmben
a hozzá kapcsolódó szálak is másképp történnek
majd meg.
A többi színészt nehéz megítélni, mert gyakorlatilag a nagy részükből csak a fejük és a mozdulataik maradtak meg, a többit számítógépes
grafikára cserélték. Na jó, rendben, ezt azért nem
szabad annyira lebecsülni, lényegében a teljes mimikát átvitték, de azért mégsem ugyanaz, mintha
a színészt látnánk.

„Azok, akik lent születtek vagy, akiket egyszer száműztek, nem mehetnek Zalembe. Ahogy Alita egyre inkább megkedveli Hugót osztozni kezd az álmán, de szépen lassan azt is meg kell tanulnia,
hogy nem minden álom válhat valóra.”
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Ott van még Jennifer Connelly, mint Chiren, csak
épp nincs igazán mihez hasonlítani, valamint Keean Johnson, mint Hugo, akit szintén nehéz viszonyítani, mivel a mangában fiatalabb. Leginkább a
színészként kevésbé tehetséges sablon szépfiú
kategóriába sorolnám, de nyugodtan lehet velem
vitatkozni.

Megvalósítás
Egy adaptációnak ugye nem kötelező szóról-szóra követni az adaptált művet, de egy ilyen
esetben az összehasonlítás nyilván megkerülhetetlen. A film a mangához képest hozzá is ad és el
is vesz dolgokat, közben nagyjából az első három
kötetet dolgozza föl. Nagyjából, ugyanis több ponton módosításokat eszközölnek. Ezek nemcsak a
történetvezetést, az időrendiséget befolyásolják,
de a karakterek mellőzését és új karakterek bevezetését is jelentik. Ilyen például Ido asszisztense,
aki a mangában (és az animében) egy idősebb,
kövér fickó, a filmben pedig egy fekete nő, vagy
a legjelentősebb módosítás: Ido felesége, aki egyáltalán nem szerepelt a mangában. Az animében
megjelent ugyan hasonló, de nem teljesen azonos a karaktertörténettel. A filmben egy lányuk is
volt, és az első test, amit Alita Idótól kap egyébként az, amit a néhai lányuknak szánt. Persze Alita
azzal a törékeny testtel sem gyámoltalan, hála a
Panzer Kunst harci technikának. Nem is tudnám
most megmondani, hogy a filmben megemlítik-e
a nevét.
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A film nagyobb hangsúlyt fektet arra,
ahogy Alita (és rajta keresztül a néző) szépen lassan megismeri a világot. És itt nem is elsősorban
a világ erőszakosabb, hanem inkább a mindennapibb részére gondolok. Kifejezetten tetszett, amikor Ido kifejti Alitának, hogy azért beszélnek az
emberek annyiféle nyelvet, mert a Bukás után a
világ minden tájáról gyűltek itt össze az emberek.
Ez az évszám meghatározásával együtt sokkal valószerűbbé teszi a történetet.

is részt vett, ráadásul nem a Föld oldalán. Azt is
megtudjuk, hogy Desty Novát kell megölnie. Ez
mint cél nem tér el a mangától, csak ott ez nem
egészen így néz ki. Ráadásul ez a parancs a Bukás
korából származik, tehát Nova már akkor is élt.
Persze nem tudjuk, mikor következett be a Bukás,
de ez már jelentősebben eltérő végkifejlethez is
vezethet (ha több film is készül még).

Valamivel jelentősebb eltérés, hogy míg a
mangában Ido találja meg a „harcos” testet egy
lezuhant űrhajóban (és őrzi, nehogy rossz kezekbe kerüljön), addig a filmben Alita talál rá. Ez
a rész jelentős eltérés a mangához képest, de a
rendelkezésre álló játékidő és a film (távlati) történetvezetése szempontjából elfogadható. Végleg egyértelművé teszi, hogy Alita nem is egyszerűen csak harcos, de a Bukáshoz vezető harcban
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Szintén teljesen új elem a filmben, amikor Alita
amatőr, utcai motorball-szerű játékban is részt
vesz. Ezt Robert Rodriguez nemcsak a világ, de
Alita fejlődésének bemutatására is felhasználja.
Később az egész motorball szereplés eltér a mangától, Alita motivációja is teljesen más a részvétellel kapcsolatosan. A filmben pénzt akar gyűjteni,
hogy Zalembe mehessenek, míg a mangában csak
Hugo halála után áll versenyzőnek, hogy a kiélezett küzdelmekben „megtalálja önmagát”.

majd ráakad Alitára. Megjelenik az a rész, ahogy
Alita fejvadász lesz, ahogy megismeri Hugót, de
érdekességként egyáltalán nem jelenik meg benne a motorball, helyette kiborg gladiátorversenyre van utalás, majd egy ponton Alita összecsap a
Chiren által épített kiborggal. Alita és Hugo kapcsolata a mangával azonos módon ér véget, még
ha a körülmények picit mások is lettek.

Anime

Közvetlenül a filmvégi első reakcióm az
volt, hogy „Ennyi? Itt máris vége? Hát épphogy
csak elkezdtük a történetet”. Ez nyilván következhet abból is, hogy előre ismertem a történetet. És
igaz, ami igaz, még akár két filmre való sztori is
van a mangában, és a számomra igazán érdekes
részek még csak ezután jönnek. A motorballt is
éppen csak felvillantották, de ami a lényege lenne, odáig nem jutottunk el.

Az anime egy kétrészes OVA 1993-ból. Itt is
megjelenik Chiren, Ido korábbi szeretője, ha minden igaz, de a játékidő rövidsége miatt nincs igazán kifejtve, ahogy sok minden más sem. A nyitójelenet megegyezik a mangával és a filmmel: Ido
a roncstelepen egy teljesen mesterségesnek tűnő
koponyából még kiszed egy használható szemet,
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Összegzés
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„A nyitójelenet megegyezik a
mangával és a filmmel: Ido a
roncstelepen egy teljesen mesterségesnek tűnő koponyából még
kiszed egy használható szemet,
majd ráakad Alitára.”
A pontos ítélethirdetéshez újra kellene néznem.
Filmként nem volt rossz, adaptációként se nagyon
(a GitS-nél (AniMagazin 37.) összehasonlíthatatlanul jobb), de határozottan látni kellene a végét,
hogy a végső mondanivalót megítélhessem. A
manga rajongóinak kötelező darab, meg egyébként a posztapokaliptikus történetek rajongóinak
is bátran merem ajánlani, de még azoknak is, akiknek elegük van a képregényfilmekből... Hupsz, a
manga gyakorlatilag képregény. Szóval ez nem
jött be, de a lényeg, hogy nézzétek minél többen.
Hátha így elkészül a folytatás.

Anime: Gunnm
Hossz: 2x30 perc OVA
Év: 1993
Értékelés: MAL: 7,18
Manga: Gunnm
Hossz: 9 kötet
Év: 1990-1995
Folytatások: Gunnm: Last Order (19 kötet),
Kasei Senki (még fut)
Értékelés: MAL: 8,49
Film: Alita: Battle Angel
Hossz: 122 perc
Év: 2019
Értékelés: Imdb: 7,6
Forrás:
Imdb (https://www.imdb.com/title/
tt0437086/)
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