Dominion
- Az ifjú Shirow cyber(punk) komédiája

//Iskariotes

Az emberiségnek mindig is létezett kétféle világnézete: Az emberek egyik fele azt
mondja, hogy a jövő csak jobb lehet, mint ami volt - és ami van - és szépen lassan masírozunk
Shangri-La felé. A másik fele pedig szentül hiszi, hogy valamikor (talán Atlantisz idején) létezett
az aranykor és a világ azóta is csak romlik, meg sem áll a totális pusztulásig.
Nos, a japán alkotók többsége ezen utóbbi világkép mellé teszi le voksát, így nem meglepő,
hogy a leghíresebb manga-anime cyberpunk/sci-fi művek sem rendelkeznek pozitív utópiával –
így Shirow Masamune 1986-os Dominion műve sem. Helyette inkább egy apokaliptikus világot
tár elénk.

Cím: Dominion:
Tank Police (ドミニオン)
Magyar cím:
Dominion: A tankosztag
Írta és rajzolta:
Shirow Masamune
Hossz: 1 kötet
Megjelenés: 1985.
Magyar megjelenés:
2008.
Kiaó: Fumax
Fordító: Kálovics Dalma
Kategória: cyberpunk,
sci-fi, akció, vígjáték
Átdolgozás:
Dominion Conflict One:
No More Noise
OVA-k:
- Dominion Tank Police
- New Dominion Tank
Police
- TANK S.W.A.T. 01
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A ma élő egyik legnagyobb
cyberpunk alkotó első munkáira is
nagy hatással voltak kora elképzelései. Így természetesen nem egyforma
erősséggel, de ezek a hatások minden kétséget kizáróan megjelennek a Dominionban is. A mester világosan bemutatja, hogy a technikai
fejlődés nem feltétlenül eredményez
boldogabb és szebb jövőt (elég, ha
csak a csernobili atomkatasztrófára
gondolunk), hiszen ahogyan a Dominionban fogalmaz: „Tudomány az
ördög műve.”
Sőt, akkor (tehát az 1980as években) a tudomány adta
lehetőségeket, az űrt (mint a békés
jövő zálogát, az emberiség új otthonaként aposztrofált helyet) az amerikai vezetés “brutális racionalitással”
új hadszíntérré nevezte ki, mondván
hogy nekik ott fent is meg kell védeni
a szabadságot az álnok szovjetek ellen. De már ekkoriban nincs olyan
ösztönszintű félelem és elutasítás,
mint a régebbi alkotók műveiben
(lásd: Frankenstein vagy a Nagyvárosi
fények Chaplintől), ámbár túlzás
lenne azt mondani, hogy Shirow 26
évesen teljesen megbékélt volna a tudomány gyors és néha követhetetlen
fejlődésével.

Retro manga – retro érzések
A Dominion nem mai alkotás,
így a megértéséhez szükséges némi
visszaemlékezés, hogy milyen hatások érhették Shirow-t a mű alkotása
közben. Bizonyára ismerte (és hatással volt rá) Tezuka 1970-es Apollo’s
Songját, ahogyan Leiji Matsumoto
1979-es Galaxy Express 999-ét és a
szintén ugyanebben az évben bemutatkozó Gundam univerzumot. De a
kortársai közül az Akira megalkotóját,
Katsuhiro Otomót is illik megemlíteni.
Természetesen
az
olyan
alkotókról sem szabad elfeledkezni,
mint Philip K. Dick, William Gibson,
Richard Dawkins, Arthur Koestler,
Gilbert Ryle, Stanislaw Lem, Frederich
Jameson, akiket minden bizonnyal
olvasott/olvas a mester. Valamelyest
az élet is őket igazolta, amikor 1982ben elszabadult az első számítógépes
vírus, de a Macross univerzum is ebben az esztendőben kezdte el létét.
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Továbbá
ne
feledkezzünk
meg az olyan próféciákról sem, mint
George Orwell 1948-ban íródott
1984-e, melynek története bár nem
(pont úgy) valósult meg, így is sok minden emlékeztetett a műre (a keleti és
a nyugati birodalom még a nyolcvanas
években is csatáztak egymással, emellett 1980-ban, és 1984-ben kölcsönösen bojkottálták a moszkvai illetve a
Los-Angeles-i olimpiát. Mi magyarok
az utóbbit). Szintén ez év terméke a
Transformers, ami elég erősen dicséri a robotokat. És erre már csak egy
lapáttal tett rá az Apple híres tévés
reklámja.
Ebben az évben jelent meg
James Lovelock Gaia című könyve is,
melyben a szerző amellett érvel, hogy
az egész bioszféra egyetlen élőlény.
Shirow olyannyira nem csinál titkot
abból, hogy Lovelock hatással volt
rá, hogy az egyik szereplőjének ezt a
nevet adta, sőt még a kinézetét is tőle
kölcsönözte.

első műszíves beültetést Amerikában. Ezzel egyidőben az emberiség másik felében az a gondolat támadt,
hogy az ember egyedül van, nosza, teremtsünk neki társat! Így elkezdődött a különböző robotok gyártása, amik eleinte csak mechanikusan működő masinériák voltak, ma már a helyzet jóval bonyolultabb. Az
emberfia jókat sakkozhat egy géppel, pilóta nélküli repülőkkel jelenhet meg ott, ahol máskülönben nem
tudna. Ugyanakkor manapság vannak olyan területei az életnek, aminél nehezen lehet ketté választani a
fenti elképzeléseket. Amikor a virtuális térben formázzuk a karakterünket, vajon kit formálunk igazából?
Magát a 0-ból és1-esekből álló adathalmazt vagy lelkünk mélyén saját magunkat?
A Dominionban eme kérdéskör is felmerül. Az emberiség tönkretette a bioszférát, vagy mondjuk
inkább úgy, hogy Gaiát, de most egy egészen egyedi lényt teremtett, amit részben növény, részben állat, részben mikro-organikus kolónia alkot (csak hogy kilépjünk az android és cyborg duetből). A kérdés
a következő: az emberiség hajlandó átváltozni egy friss.levegőt termelő valamivé, amivel Gaiát még pár
millió évig képes életben tartani, vagy nem, de akkor fuccs a jövőnek. Mi a fontosabb? Az individuum megmaradása vagy a kollektív cél? Az emberiség, hogyan akarja bevégezni? (Érdekesség, hogy a Vexille-ben
hasonló a probléma, és ott mindenki inkább az ellenállóknak szurkol, nehogy zombi kiborggá váljanak).

Transzhumanizmus
Mióta az emberiség olyan gépezetként tekint magára, melyet
csontok, inak, hús, vér, izmok, stb.
tartanak össze, két gondolat uralkodik
benne. Egyik az, hogy ha saját maga
egy gép, akkor vajon hogyan tudná
önmagát tökéletesíteni? Vagy ha a
Teremtő gépnek teremtett minket,
akkor vajh’ az ember is előléphet
teremtőnek?
Az emberiség egyik fele saját
magán kísérletezett, itt egy szemüveg, ott egy műfogsor; ma már ott
tartunk, hogy egy emberben majdnem mindent kilehet cserélni, talán
csak az agyát és a gerincét nem. Ne
feledjük: 1982-ben hajtották végre az
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Hogyan készíts cyberpunk
mangát Shirow Masumene
módra?
1. Kell egy fiktív város: Olympos az
Appleseedből, New Port city a Ghost
in the Shellből és a Dominionból
(már ilyen fiatalon magát másolta?).
Városok közös jellemzője: futurisztikus és ép elméjű mai ember nem
élne ott.
2. A városhoz hozzá kell adni egy
hatalmas környezeti szennyeződést,
ami általában komoly összefüggéseket mutat a tudományos néven
homo sapiens-sapiens nevű főemlős
cselekedeteivel.
3. A bűnözés oly mértékben elvadult, hogy azt már csak különleges
csili-vili egységek tudják valamelyest
kordában tartani. Hol „9. Szekció”-nak,
megint máshol „ESWAT”-nak, vagy
„Különleges Tankosztag”-nak hívják
magukat (igazából lényegtelen a név,
akár még Mókus őrs is lehetne).
a., A lényeg, hogy a városban
tevékenykedjenek, amit rendszeresen porrá szeretnének lőni
(speciel az Appleseedben már
nincs mit szétlőni, a GitS-ben
nem engedik, szerencsékre a Dominionban Leonának és kompániájának
nincs semmi és senki, aki ezt
megtilthatná).
b., Az osztagnak kettős arca
van. Egyrészt maga legyen a rend és
az állam megtestesítője, ugyanakkor a
többi államhivatallal szemben is folyton harcot vívjon a saját
és (vélelmezetten) a nép
n!
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4. Teremteni kell egy csinos, fiatal,
aszexuális okappa frizurás csajt (tehát
állig érő – körbevágott haj = bubifrizura, de hát ez egy komoly anime magazin, így maradjunk csak az okappanál).
Akinek adjunk 3 szótagos keresztnevet (Deunan, Motoko, Leona), majd
egy kütyüt, amivel szétüt a csintalanok közt, így szóba kerülhet mini
tank vagy robot is. Megjegyzendő,
hogy Shirow gyakorta rajzol lengén
öltöző karaktereket, állítólag többek
közt azért is választ női főszereplőket,
mert férfiként jobban szeret nőket
rajzolni semmint férfiakat (van benne
logika :))
5. A heroina amazon mellé kell egy
kis csapat is, akik épp olyan eltúlzottak mint a főhős. Így kell egy öreg
főnök, aki terelgeti kis csibéit, egy alfa
hím, akinek két jó barátja van: Jack
(Daniels) és (Malboro) Man (egy ifjabb
baka, akinek vannak még emberi érzései), valamint még egy-két kiegészítő
csapattag. A csapat pedig tagjaihoz
hasonlóan túlzó és hihetetlen kalandokba keveredik.
6. Ja igen, kell egy rosszfiú, de nem
valami Light-szintű bűnöző, hanem
sokkal rosszabb, akit mégis lehet kedvelni (és nem nem azért, mert olyan
édin tud kuncogni emberek halálán).
Esetünkben Buaku lenne az a gonosz
karakter.
7. Kell még pár kiegészítő fanservice-t
kielégítő szereplő. GitS-ben ott vannak Motoko barátos lánykái, itt pedig
Annapuma és Unipuma.
8. Válassz valami dögös posztmodern
témát, ami köré felépíted a történetet. Pl. az ember és a gépek közti
határvonal megléte vagy nemléte,
a környezetszennyezés, a nukleáris
háború, stb.

9. Végezetül csak és csakis akkor
szabad egy ilyen történet elmeséléséhez neki látni grafikailag, ha
valaki álmából is képes pontos mérnöki rajzokat készíteni egy Birodalmi
lépegetőről. Mert Shirow munkáira
sok mindent lehet mondani, de
azt nem, hogy a technikai kütyük a
különböző páncélok (proto mechák?),
tankok, fegyverek nem úgy vannak
megrajzolva, mintha egy profi mérnök
tollából kerültek volna ki.

Magyar kiadás és a kötet
A művet Shirow Masamune
készítette, tehát ő rajzolta, színezte,
írta bele a szövegeket és találta ki a
cselekményt.
A vizuális elrendezés, még ha
egy korai műről is beszélünk, jóra sikeredett. Természetesen a leginkább
fiúknak szánt képregényeknél megszokhatóan sok a szögletes csík, de
vannak szép számmal olyanok is, ahol
nincs keret megadva, így nincsenek
határai az üldözés féktelenségeinek
vagy éppen Leona érzelmeinek, illetve az egyhangúságot jól törik meg
a nagyobb panelek is.
Elmondható, hogy nagyon
lüktető a cselekmény, az Innocencenél fel szokták róni jogtalanul, hogy
sok benne a rizsa, nos, a Dominionban ilyen nincs. Csak maga a pőre
akció: közel 200 oldalon át megy a
pörgés, így végig figyelni kell, egy
perc lankadást sem enged meg a mű.
A beírás szerintem az eddigi magyar
nyelvű mangák közül az egyik legjobban sikeredett. Az alaptípus jól
illeszkedik a képi világhoz, ahogyan a
félkövér betűtípust is ésszel használták, valamint a betűméreteket is.

Láthatóan a Fumax ezt nevezte ki
presztízs kiadásnak. Azt hozzá kell
tenni, hogy a képes és a szöveges
extrákat a kiadvány nem tartalmazza, mert az tovább drágította
volna az amúgy sem olcsó
mangát. Ugyanakkor
megkapjuk a Közönség
Agyréme címet viselő történetet is, ami az eredeti három fejezet mellett nem volt. Ez a story
a DOMINION Special Graphix
kézikönyvben volt fellelhető, és
semmilyen rokonsággal nem áll
az eredeti cselekménnyel. Illetve, azt még el kell mondani,
hogy a borító nem fényes,
mint amilyen az amerikai
volt és nem is olyan
vastag. Ez a nyomda
sara, de ettől még
kiváló.
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Összességben
elmondható,
hogy bár magát a kiadványt sok helyen cyberpunk-nak nevezik kicsit
csalóka a megnevezés. Punknak
gyenge: nincs benne olyan lázadás és
vadság, mint az Akirában, és a cyber
sem kap annyira nagy hangsúlyt, mint
amekkorát kapott a zseniális mester
briliáns művénél a Ghost in the Shellnél. De kellett a mangakának ez is,
kipróbálhatott egy-két dolgot, amit a
késöbbiekben már nem tudott vagy
nem akart; mondhatni lazított egyet,
mielőtt belefogott volna egy véresen
komoly történetbe. A manga kiváló és
nagyon jónak nevezhető, maximum
egy hibát lehet neki felróni, hogy
nincs befejezve, ugyanis a Ghost in the
Shell miatt úgy döntött, hogy majd
később visszatér rá, azonban még
azóta sem sikerült erőt vennie magán,
és újból leporolnia. Így a kötet végén
lehet némi hiányérzetünk, de semmi
több. A Dominionból készült még egy
kötet: a Dominion Conflict One: No
More Noise, de ez nem folytatása az
elsőnek, inkább átdolgozása. Ebben
Annapuma és Unipuma a rendőrök
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oldalán áll, és a légszennyezettség is eltűnt. Valamint készültek a
történetből OVA-k is.
Ha még ez sem elég, akkor
nézzétek meg a többi magyar nyelvű
Shirow munkát, ha pedig még mindig
telhetetlenek vagytok, nos akkor az
Amazon és az E-bay éjjel-nappal nyitva
áll: megtalálhattok rajtuk Shirow mangákat, regényeket satöbbiket (igen,
főleg a satöbbiket).

ahol olajfestészetet tanult. Ahogy
egy interjújában mesélte, egy mangarajongó barátja miatt kezdett el
rajzolgatni ilyen stílusban is, mert
addig saját bevallása szerint nem
vásárolt mangát, így kevésbé ismerte
ezt a formanyelvet. Sokan ezért Shirow-t egyedinek és üdítőnek tartják
a hatalmas mangapiacon, megint
mások inkább nehézkesnek találják a
stílusát, ebből fakadóan értékesíteni
sem könnyű (lásd a Dominion magyar
buktáját).
Visszakanyarodva munkásságához: mangás próbálgatásait végül az
Atlas fanzinben töltötte, ahol a Black
Magic képregénnyel szöszmötölt,
majd 24 évesen 1985-ben bemutatta
az Appleseedet.
A Dominion a Gekkan ComiComi antológiában jelent meg 19851986-ban. 1988-ban készült egy
előtörténetnek vehető OVA-sorozat,
1993-ban egy folytatás OVA-sorozat,
majd 1995-ben született meg a Dominion C1 Conflict-hen manga. Interjúkat ritkán ad, akkor is erősen zavarban van, zavarba ejtő mondatokat

Mester
Shirow
Masamune
1961.
november 23-án született Kobe
városában, és a mai napig ott is él (legalábbis elmondása szerint). Amúgy
meg álljunk meg egy szóra! Nem ez
az eredeti neve a mangakának, mert
ez egy kardkovácstól kölcsönzött
név, akit a 14. században hatalmas
tehetségnek tartottak. A mangaka
gimnazista évei alatt az iskolaújságba
készített illusztrációkat (omg, mennyibe fájhat egy 15 éves Shirow
rajz?). Shirow 19 évesen, az Oszakai
Művészeti Egyetemre kezdett el járni,
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nyög be.
Interjúkat ritkán ad, akkor is
erősen zavarban van, zavarba ejtő
mondatokat nyög be. Animés rendezvényeken nem jelenik meg hivatalosan, önarcképe módosított,
egyetlen egy valósnak vélt képe egy
tévéinterjúból kivágott képkocka. Az
alábbi területeken képzi önmagát
modern reneszánsz emberhez méltón: biológia, orvosi mechanika, biofiziológia, vallástudomány, modern
hadviselés, filozófia, stb.
Nagy hiányossága, hogy nem
utazik, és nem beszél angolul, így
műveinek kiadásához nagyon ritkán
járul hozzá; fél, hogy gondolatait valaki elferdíti, megmásítja és így odavész
az üzenete. Kemény szerződéseket
köt: pl. a tükrözéshez sem járul hozzá.
Ha éppen nem tanulmányoz vagy
alkot, akkor a pókjait csodálja, fényképezi és filmezi őket (Tachikomák).
Amilyen képzett a mangaka,
olyan nagyra tartja az olvasóit: nem
14 éves srácoknak akar fákon ugráló
nindzsákról mesélni, vagy soha nem
látott mecharobotokkal vívott sci-fi
operákról. Szeretné, hogy olvasói
elgondolkodjanak a művein, amibe ő
oly sok munkát és kutatást beleölt.
Reméli, hogy akinek ő ír, tisztában
van a világgal és azzal, hogy mi volt
de leginkább, hogy mi lesz. Természetesen arról sem szabad elfeledkezni,
hogy évekig tanított, így tudja, hogy
a fiatal értelmes emberek milyen
színvonalat kívánnak meg. Igaz, a tanítással hamar felhagyott, később azt
mondta, azért mert nem tetszik neki
a japán oktatási rendszer.
A mangaka napjainkban sem
pihen, hol artbookokat készít, hol
éppen csodaszép naptárakat gyárt
le, olykor pedig a Ghost Houndba
besegít.
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