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Folytatás a következő oldalon!

Az egykötetes kiadványban három 
történetet találunk, melyből kettő 
a második világháború távol-keleti 
frontján játszódik. Tehát nem egy 
fikciós országban vagy valami távoli 
jövőben, így egy minimális korismeret 
szükséges a manga olvasásához (lega-
lább olyan alapinfók, hogy kik voltak 
a háborús felek, hol is háborúzott 
Japán stb.), amihez több műveltség 
kell, mint mondjuk egy Nyári srá-
cok olvasásához. De azért, hogy ne 
ijesszek el mindenkit e kiváló man-
gától, meg kell jegyezni, hogy nem 
tömény történelemleckét kapunk, ha-
nem két egyaránt érdekes és izgalmat 
keltő történetet olvashatunk némi 
misztikummal körítve.

Cím: Who Fighter with 
Heart of Darkness

Magyar cím: Tűzharcos, 
és A sötétség mélyén

Terjedelem:
1 kötet (3 fejezet)

Megjelenési év: 2004.

Mangaka:
Takizawa Seiho

Magyar kiadás: 
2009. Képes Kiadó

Eredeti ár: 1990 Ft

kezdve indul be a történet. A had-
nagyot egyre többen és egyre fur-
csább személyek kezdik el látogatni, 
akik általában homlokegyenest mást 
kérnek tőle, hol azt, hogy soha sen-
kinek ne beszéljen, arról vagy pedig 
azt, hogy mindent a legalaposabban 
meséljen el arról. Kitajama nehezen 
tud eligazodni a katonai hírszerzés és

 titkosszolgálat útvesztői-
ben, mígnem Ozaki úr ve-

          szi magához a 
pilótát, 

akitől 
megtud-
juk, hogy 
azt nem 

csak Kitaja-
ma látta illetve,
 hogy az egész 

dolog jóval többről 
szól, mint ami első ránézés-

re kitűnne.
Ezt a történetet leginkább 

azoknak tudnám ajánlani, akik fejből 
ismerik Mulder ügynök összes esetét, 
vagy azoknak, akik egyik este kicsit 
parázni szeretnének egy színvonalas 
manga mellett. A történelmi esemé-
nyekkel és több példával alátámasz-
tott történet már-már hihetővé teszi

a „foo-fighter”-ek létezését, még 
akkor is, ha ezeket csak a második vi-
lágháború alatt látták a pilóták, akikre 
biztosan semmilyen hatást nem gya-
korolt az, hogy órákat repültek ritka 
levegőben és hidegben. No, de elég 
a piszkálódásból. A lényeg, hogy a 
történet tényleg jó és egy újabb öreg 
becsüs mondattal lehet gazdagabb a 
paranormális hívők szótára, ugyanis 
az igazság odaát van, „az égbolt tága-  
    sabb, mint gondolnánk”.

//  IskariotesTUZHARCOS
Folytatva a hazai manga kiadások rovatunkat egy igazi gyöngyszem kerül terítékre. Míg több kiadó inkább a fiatalabb 

korosztályt célozta meg, addig a Képes Kiadó által kiadott egyetlen egy manga rögtön a legmagasabb kategóriában kez-
dett (talán egy hazai manga van, ami előbbre sorolható, ez pedig Shirow mester Dominionja - AniMagazin 8. szám). Azt 
is hozzá kell tenni, hogy Takizava műve Olaszország, Japán és Amerika után negyedikként hazánkban jelent meg, amiről 
maga a mangaka is megemlékezett saját blogján. Takizava Szeihó mangája több okból is megérdemli a kitüntetett figyel-
met, egyrészt szeinen manga, amiből összesen három jelent meg hazánkban (Élni, Dominion és a Tűzharcos) másrészt 
pedig rajzolásával és egyéb grafikai megoldásaival páratlanul szép kiadványt tarthatunk a kezünkben.

Tűzharcos története

Az első történet egy, a japán légi-
erő kötelékében tartozó pilóta 
esetét meséli. Kitaja-
ma hadnagy egyik 
bevetése során
lelő valamit és 
innentől

,,

http://anipalace.hu
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A történetet Joseph Conrad 
1899-ben írta azonos címmel, azóta 
már számtalan feldolgozást megélt, 
közülük is leghíresebb kétséget 
kizáróan Francis Ford Coppola 1979-
es Apokalipszis most című filmtörté-
neti mesterműve. A történet itt sem 
változik semmit, egy önpusztításban 
szenvedő katonát a dekadens vezetői 
réteg azzal bíz meg, hogy hagyja el a 
békés apokalipszisát és menjen el a 
pokolba, hogy ott valakit megöljön.

Kicsit bővebben. Maruo főhadna-
gyot azzal bízzák meg, hogy keresse 
meg és végezzen Kurucu ezredessel. 

Maga a történet és a cselekmény 
nagyban hasonlít egymásra csak pont 
a végjáték lett elrontva, de az sajnos 
nagyon. Az eredeti műben, de főleg a 
Coppola filmben Kurtz egy figyelemre 
méltó ember, az olvasó nagyon köny-
nyen tud azonosulni vele és gondol-
kodásmódjával, csupán azért nem 
támogatjuk, mert tudjuk, hogy a cél 
nem mindig szentesíti az eszközt (lásd 
Death Note). A mangában Kurucu egy 
gyenge vékony és megalomániás figu-
ra, akivel nehezen lehet azonosulni. 

Egyrészt örvendetes, hogy a Képes Kiadó megjelentetett egy ilyen tematikus szeinen mangát 
mindösszesen 1990 Ft-ért. A 206 oldalas manga legnagyobb erőssége maga az atmoszféra teremtése. 
A szöveg jónak mondható és a szövegbuborékok sem csúsznak ki sehol, külön jó pont, hogy a kötet 
végén van egy kis segítség arról, hogy hogyan kell olvasni a mangát. Illetve a kötet elején megtudunk 
pár infót magáról a szerzőről is. 

A kötetnek két negatívuma is van. Az első a rajzok, bár nagyon aprólékosak az emberi karakterek 
néha túlságosan is egysíkúak ( pl: Ozaki és a Sötétség Mélyén felbukkanó egyik katonai admisztrátor), 
nem véletlen, hogy a kötet először egy makett magazinban jelent meg. A másik pedig az, hogy csupán 
5-600 darabot adtak el belőle. Tessék szégyellni mindenkinek magát, aki ezt nem vette meg! Tessék 
megvenni! Komolyan több értelme van mint az ötezredik animés bizgentyű beszerzésének. 

Tankok

Ez egy meglepően rövid történet, 
cselekménye se nagyon van, inkább 
csak egy üzenete, de azt szerencsére 
az is megérti, aki Ady és Kassák verseit 
nem. Ez pedig a következő: ameddig 
tart a háború, addig az emberek harci 
eszközökben lesznek és mindegy, 
hogy az egy Tigris tank vagy egy Sher-
man, a lényeg tehát maga az ember, 
semmit sem változik. Ugyanúgy fél 
a haláltól és ugyanúgy csak a szeret-
teire gondol.

Sötétség Mélyén Összegzés
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