Trigun

// Iskariotes

„Zsírkirály anime”, „atom szuper sorozat”, „legeslegkirályabb sztori”, „simán 10/10-es” - nos,
ha valaki a Trigun animéről szeretne olvasni, akkor a magyar blog és fórum oldalakon ilyen és ehhez
hasonló vélemények találhatók a sorozatról. Megjegyzem, hogy ezek még csak a legszolidabb
reakciók azok részéről akik végig nézték e remekművet. Jogosan merül fel a kérdés: vajon az alapot
szolgáló manga is ilyen? Esetleg klasszisokkal jobb vagy valami égetnivaló borzalom?

Eredeti cím:
Trigun (トライガン)
Mangaka:
Nightow Yasuhiro (内藤
泰弘, helyes átírás szerint Naitou)
Magyar megjelenése:
2008. július; 2009.
május
Fordította:
Oroszlány Balázs
Oldalszámok:
360 illetve 336
Ára: 2290 illetve 2490
Ft
Borító: kartonlap
Műfaj:
(sci-fi) posztapokaliptikus vadnyugati spagetti
(űr)western, paródia,
seinen, vígjáték, dráma,
akció

AniMagazin/Japán mániásoknak

Bár maga a Trigun a magyar
animés társadalomban eléggé ismert
címnek számít és már eme magazinban is szerepelt (cikk a Trigun filmről
- AniMagazin 2. szám), azért egy rövid
ismertetőt adok róla (többnyire a szememre hányják, hogy nem szokásom
megtenni). Ugyanakkor volt egy
nehézségem is a mangával kapcsolatosan: láttam az animét és olvastam
Trigun Maximumot is, tehát sokkal
komplexebben látom a képregényt.
Így nehéz úgy írni bizonyos dolgokról,
hogy az embernek önkéntelenül is,
de ne jusson eszébe, hogy hogyan
is történnek majd az események a
folytatásban vagy az animében. Tehát
mivel most főként a hazai kiadványról
szeretnék írni, figyelnem kellett arra,
hogy csak addig és csak annyit írjak a
Trigun mangáról, ami magyar nyelven
is megjelent.
Történetünk egy másik bolygón
játszódik – méghozzá egy Gunsmoke
nevű helyen – csak annyit tudunk róla,
hogy öt holdja van (tehát a planétának
igen komoly gravitációs ereje lehet).
Illetve a Földdel ellentétben sokkalta
sivatagosabb – pontosítok csak kopár
sivatag található rajta –, a felszínét
pedig magas hegyek díszítik (több 6
és 7 ezer fölötti csúcs is van). Az emberek pedig valami szürreális hatás
következtében félig steampunk félig
vadnyugati képet festő városokat és

kolóniákat hoztak létre. Mindenesetre
abban megegyezhetünk, hogy a mai
gigametropliszokhoz képest még a
legjobb kinézetű város sem
valami szívderítő látvány.
Ja igen, miért is vagyunk egy másik bolygón
és miért is nem a Földön?
Mert valamikor a jövőben
oly sikeresen elpusztítjuk a bolygónkat, hogy teljes
mértékben lakhatatlanná válik.
Ezért szép nagy űrhajókat építenek, abba hibernált állapotban bezsuppolják a komplett emberiséget,
és uzsgyi világűr, keressük az új lakhelyet, ez volt a Mag program. De hogy
miért is ide sikerült leszállni, ahhoz
ajánlatos elolvasni a mangát. ;)
A történet középpontjában egy
pisztolyhős áll, aki vörös kabátot hord
és hatalmas tűzerejű fegyvert visel, ő
Eszeveszett Vash, akire csekély 60 billió dup/dupla dolláros vérdíjat tűzött
ki a konföderációs kormány. Ezt a
vérdíjat az úriember úgy tudta kiérdemelni, hogy többek közt egy komplett
várost radírozott le a földfelszínről.
Mint kiderül, July városa volt a hét legnagyobb város egyike, de a halottak
száma mindössze szerény 0 fő volt.
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Bár egy tébolyodott gyilkológépnek
képzelhetnénk a főhőst (kb. mint
Alucard - Hellsing) helyette inkább
egy pacifista, emberszerető karaktert
kapunk, aki elveihez végletekig lojális (ezt mások úgy mondanák, hogy
rögeszmésen).
Nem meglepő, hogy egy ekkora
pusztítást véghez vivő emberre olyan
„beceneveket” aggattak a lakosok,
mint a Humanoid tájfun. Továbbá
egyértelmű, hogy még az üzleti világ fantáziáját is megmozgatja egy
olyan ember, aki felér egy természeti
katasztrófával, ahogyan ez történt a
Bernardelli Biztosító Társaság esetében is. A cég két fiatal fruskát állít a
veszélyes bűnöző felderítésére, ők
Milly Thompson (18) és Meryl Strife
(21).
A lányok és Vash alkotta hármas
elég hamar összeáll, és idővel csatlakozik hozzájuk Nicolas D. Wolfwood
– egy Harley Davidsonos nagy keresztet cipelő, árvaházat fenntartó pap –,
aki a sorozat egyik legkedvelhetőbb
karakterévé növi ki magát.
A szürreális világban a hadsereg
köztörvényes bűnözőket foglalkoztat
a béketeremtésben, emberszerv kereskedelem folyik vagy éppen
homokgőzösök és kisebb háznyi
méretű emberek járnak-kelnek. Nos,
még közülük is kiemelkednek a történet főgonoszai, méghozzá a Gung
Ho Gun-ok személyében (a mangában
Lelkes fegyverként említik őket). Ezen
személyeknek, ahogyan a magyar
fordítás fogalmaz varázserejük van
és céljuk az, hogy olyan kínszenvedést
okozzanak Vashnak, amelyet Knives
élt át. Ki is Knives? Miért is nem szeretik egymást Vash-sal? És mi köze a
mostani történésekhez egy több száz
éve halott, Rem Savarem nevű hölgynek? Tessék mangát olvasni!

AniMagazin/Japán mániásoknak

A cselekményben sokszor szerepet kapnak a „mókásnak” szánt
képek vagy poénok is. Aki látta az
animét, annak talán itt sem okoz
problémát leküzdeni az író sajátos
humorát.
Az animében sokan szeretik a
komolyságot, főleg a sorozat vége
felé megmutatkozó etikai-morális problémák boncolgatását
(sokan tévesen filozofikusnak tartják, de hát itt nem
A Gondolkodásról van szó).
Nos, ez természetesen
megjelenik a mangában is,
de mivel csak a történet
elején vagyunk, nem annyi
és nem oly mértékben. Tehát
aki kimondottan ezt keresné, a kiadott kötetekben az kicsit csalódni fog. De azért már itt is
feltűnnek problémák, pl. hogy
ki mennyire becsüli az emberi
életet (mint látható Legato esetében a hot-dog vagy az emberi fej szinte egyre megy).

A manga megjelenése
A mangaka, Naito Yasuhiro
– aki nagy játékgyűjtő hírében áll –
1967. április nyolcadikán született
Kanagawában. Felsőfokú tanulmányai alatt megismerkedett a katolikus
vallás alapjaival, amelyet megpróbált
egyeztetni a buddhistával, illetve diák
esztendei alatt doujinshiket rajzolt. Az
első igazán említésre méltó vele kapcsolatos esemény 1994-ben történt,
amikor Call XXX címmel önálló alkotása jelent meg a Super Jump seinen
kiadványban. Majd egy magazin
megbízásából a Samurai Spirits nevű
játékhoz készített rajzokat. (Igazából
a fene tudója, hogy mit, csak találtam
egy ilyen nyomot.

De hogy most ez hivatalos manga az SS-hez vagy
valami más, passz.)
Egy évvel később, 1995-ben
tűnt fel először Vash karaktere a
Shounen Captain decimális ünnepi
kiadványában, egy pilot történetben, amit később az egyik zsebfüzetbe is betettek.
Miután a pilot jól sikerült, 1995-ben
elindult a Shonen Captain magazinban – ami a Takuma Shoten tulajdonában volt – és egészen a kiadvány
megszűnéséig, 1997. februárig ott is
maradt.
F

-10-

sa

atá

t
oly

v

kö

ző

e
etk

n!

alo

old

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Majd egy éves kényszerpihenő után
a Trigun a Young King Ours (ami a
Shounen Gahousha tulajdona) magazinban folytatta pályafutását, méghozzá Trigun Maximum névvel, ezzel a
címmel futott 1998-2007 között.
Amikor először kiadták a tanbukokat, akkor még 3 kötetes volt,
de 2000-ben a Shounen Gahousa
felvásárolta a Trigun jogait, és az
újabb kiadás már 2 extra vastag kötetben jelent meg. Így adták ki hazánkban is.

Magyar kiadvány
Az itthoni mangakiadások közül
a Trigun talán az egyik legismertebb
név. De sajnos hiába nagy név, hiába
zabálták az emberek a sorozatot,
amikor pénzt is kellett volna áldozni
rá, elegánsan bemutattak. Így az első
két kötetből nem fogyott a kívánt
mennyiség, noha az ára pimaszul alacsony volt. Ennek következtében (bár
a Delta Visionnek opciós vásárlási joga
van a Trigun Maximumra) a folytatás
nem lesz kiadva. A kevés vásárlásnak
az is lehetett az egyik oka, hogy a kiadó későn hozta be a mangát hazánkba, 2008-ra a Trigun már „lecsengett”,
kevésbé volt már népszerű. Talán ha
2 évvel korábban tették volna ezt
meg, akkor jobban fogyott volna. (Ez
természetesen köszönhető a magyar
animés társadalom mentalitásának
is: inkább figurát vesz, semmint
olvasmányt, inkább letölti, semhogy
megvegye a legális cuccot. És utána
még képes sírni és kritizálni, hogy az
Animax meg a Mangafan miért nem
hozza be ezt vagy azt a cuccot. Na,
mindegy.)

AniMagazin/Japán mániásoknak

A betűtípusa aránylag jónak
mondható,
a
hangeffekteknél
megfigyelhető, hogy a japán hanghatásokba írták be kisebb méretben a
magyar megfelelőjét.
Egy apróság a végére: pár darab
első kötetes Trigunnak az utolsó 16
oldala nyomdai okokból kimaradt, aki
olyan peches, hogy ilyet tudott beszerezni és ki szeretné cserélni, azt a
Delta Vision ingyen becseréli.

Maguk a kötetek
Az oldalak nehezen érthetőek, köszönhetően annak,
hogy a lapok nagyon zsúfoltak,
a képkockák amúgy is kaotikusak,
de ebben a kiadványban mintha
még egymásra is nyomorítanák
őket. Ennek ellenére elmondható,
hogy bár a kötet a ’90-es évek közepén jelent meg, inkább már az új
hullám jeleit mutatja magán és nem a
régi iskolát követi – így közel 20 éves
távlatból is aránylag jónak mondható
a grafikája.
A kiadványt érintő legnagyobb kritika a manga gerincét illeti. A Trigun a
hazánkban megjelent eddigi legvastagabb manga és azt várnánk
el tőle, hogy ehhez mérten a kötése jó erős és masszív legyen, de
sajnos nem ez a helyzet. A vastagsága és rossz kötése miatt a
manga gerince könnyen törik.
Valamint így a lapok is könynyen kieshetnek, az már csak
hab a tortán, hogy hiába
szeretné valaki óvatosan
olvasni a példányát, sok
a kétoldalas kép, amin az
ember szeretné a szemeit legeltetni. Másrészt
szintén komoly baki,
hogy sok helyen a
belső margóhoz
közeli sorokat
nem vagy csak
nehezen lehet elolvasni rendesen. Így
ha az ember jobban
kinyitja a könyvet, az
akár gerinctörésig is
vezethet.

Utóélet
- 1998. április 1. – 1998. szeptember 30. anime sorozat
– Trigun
- 1998 – 2007. Trigun Maximum – manga
- 2002-ben PS2-re megjelent a Trigun: The Planet Gunsmoke című játék is, amely a mangából készült a SEGA
jóvoltából.
- 2005 októberében kezdett el terjengeni egy hír a
Trigun mozifilmről is. A 14. kötet borítóján 2009-re ígérték a filmet, amelynek bemutatása áttolódott 2010
tavaszára.
- 2010. március 30. – 2010. április 30. - Trigun: Badlands
Rumble (egykötetes történet, mely a mozi film alapját
szolgáltatja).
- 2010. április 2. - Trigun: Badlands Rumble (Trigun
movie)
- 2010-ben megjelent a Trigun Rising című one shot. A
főszerepbe Rai, a penge, a Gung ho Guns egyik tagja
került, aki egy Plant nevű kisvárosban él. Nem Nightow
készítette a művet, de a Young King Ours-ban jelent
meg.
- Szintén 2010-ben jelent meg a Young King Oursban a Trigun the lost Plant című one shot, mely a
Maximum után játszódik.
- Bár szorosan nem kapcsolódik ide, érdemes megemlíteni, hogy a Hellsingben Alucardot sokan
azzal vádolják, hogy nagyon hasonlít Vashra –
leglábbis ruházatilag, amit még a mangaka is
valamelyest elismert.

-11-

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

