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Goblin Slayer

Egy valósághű fantáziavilág
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Előszó...

A szerzőkről...

Fontosnak tartok leszögezni pár dolgot, először is a manga, amihez kedvet
próbálok ébreszteni, az az azonos című
light novel pontos feldolgozása. Mindkettőnek ugyanaz a szerzője, de én most csak
a mangáról fogok beszélni. Másodsorban
ez a mű is szigorúan csak saját felelősségre
olvasható, azaz 18+-os kategória. Ahogy a
Battle Royale-ban, itt is rengeteg a vér, az
erőszak és nemi erőszak is előfordul. Természetesen nem ezeken van a hangsúly,
de aki ezeket nem kedveli, akinek ezek
alapból buktatónak számítanak, ezt a mangát inkább paszolja.

A manga alkotói friss pályakezdők, így
nincs referencia munka, amit fel tudnék
sorolni mellettük, azonban ez nem kell,
hogy elbátortalanítson senkit, ugyanis a
kiadó a Gangan Comics. Ugyanennél a kiadónál publikált a Fullmetal Alchemist, a
Moribito: Guardian of the Spirit, a Nabari
no Ou, a Soul Eater stb. Tehát ha a szerzők
nevei, Kagyu Kumo és Kurose Kousuke
nem is mondanak sokat, a kiadó nevéből
joggal feltételezhetjük, hogy egy színvonalas munkáról van szó.

A manga világáról...

Most talán arra gondolhatunk, hogy ez is
egy hétköznapi történet, ahol a jó megmenti a bajba került szüzet és mindenki
boldogan él, ameddig meg nem hal. Hát
nem ebben a történetben, itt az elraboltakkal szörnyű dolgok történnek, a nemi
erőszaktól az élve felfalásig, amit csak el
lehet képzelni. (Habár az utóbbira még
nem volt példa, csak említésre került, mint
megtörtént eset). Így tehát a történet
messze áll a mesebeli jó-rossz harcoktól,
ahol a végén minden jóra fordul. Itt bizony
ha a rossz megtörténhet, akkor meg is
történik, ezzel sokkal közelebb áll a cselekmény a valósághoz, mondhatni annyira
közel, amennyire egy fantázia világ állhat.

A történet világát az istenek teremtették, akik megunták játékaikat, ezért
megalkották a világot, benne emberekkel, goblinokkal, tündérekkel, törpökkel,
démonokkal és sok minden mással. Jó és
rossz lényekkel egyaránt, majd egyszerűen
egymásnak engedték ezeket a teremtményeket, jókat nevetve rajta, hogy éppen
mikor, ki kerül ki győztesen. A történetünk
főszereplői a kalandorok (adventurers),
akik céhekbe szerveződve felbérelés alapján védelmezik a gyengéket és sebezhetőket a szörnyektől.
A történetben rengeteg gonosz szereplőt említenek (démonok, szörnyek,
pokoli teremtmények stb.), de eddig és valószínűleg egész végig a goblinok lesznek
a fő gonoszak (ezt később elmagyarázom).
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Még egy fontos dolog, ami nagyban megkülönbözteti a mangát más mangáktól, itt
nincsenek nevek, a szereplők a harcmodoruknak megfelelően vannak elnevezve. Igy
van Goblin Slayer (Goblin vadász), Priestess
(Papnő), Lizard Priest (Gyík/Gyíkember
pap), Dwarf Shaman (Törp Sámán) és High
Elf Archer (Nemes Tünde Ijász) szereplőink
a történetben. Ez az ötfős csapat a történet főszereplője, lássuk őket egyesével.

A szereplők bemutatása...
Goblin Slayer: Egy igazi különc, ami
nem rossz tulajdonság egy főszereplőnek.
A történet elején nem hajlandó társulni,
ahogy a neve is mutatja, kizárólag goblin
vadászatra specializálódott. Jutalomtól
függetlenül bármilyen munkát elfogad
ameddig goblinokról van szó, ezt leszámít-
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va azonban semmilyent. A felszerelését
tekintve látszólag siralmas, kopott vért, rövid kard, apró pajzs, rövid kések. Meg nem
mondaná az ember, hogy egy magas szintű
kalandor. Azonban a látszat csal, ahogy az
kiderül, a szűk barlangokban ahol a goblinok fészkelnek, pont ezek jelentenek
előnyt. Személyiségét tekintve visszahúzódó, határozott, hideg, könyörtelen, ámbár
intelligens és előre tervező is. Minden körülmények között előre gondolkozik, nem
vállal fölösleges kockázatot, ha teheti segít másokon, viszont minden küldetés során fő célja az összes goblin megölése. Ebben pedig nem ismer könyörületet, hideg
vérrel mészárolja le a goblin kölyköket is,
saját szavai szerint: “a jó goblin az, amelyik
soha nem mászik ki a fészekből”. A küldetések során különleges, általa előkészített
eszközöket és stratégiát használ, alaposan

felkészül egy küldetés előtt, és rengeteg
tapasztalata és tudása van a goblinokról.
Priestess: Goblin Slayer első társa,
mondhatni, hogy az ellentéte. Egy fiatal
papnő, aki Earth Mother (Földanya) szolgálatában áll, gyógyító és védelmező mágiát
tud alkalmazni. Félénk, esetlen és fizikailag
gyenge, próbál mindig maximumot nyújtani és segíteni másokon, egy klasszikus karakter. Látszólag jó párost alkotnak Goblin
Slayerrel, de Priestessnek hamar az inába
száll a bátorsága, emiatt inkább csak támogatóként van jelen a küldetéseken.
Lizard Priest, Dwarf Shaman, High
Elf Archer: Ők hárman később és egyszerre csatlakoznak a kéttagú csapathoz.
Jóformán ők is klasszikus karakterek, a
törp és a tünde állandóan osztják egymást

viccesebbnél viccesebb megjegyzésekkel,
ameddig a bölcs és okos gyíkember próbálja kordában tartani őket.
Természetesen egyéb szereplők is
megjelennek, de őket nem célszerű bemutatnom.

Saját vélemény...
Maga a történet szerintem elképesztően jól sikerült, egyrészt - ahogy már írtam - élethű, másrészt pedig fantáziadús.
Minden egyes küldetés új helyszíneket és
problémákat vet fel, tehát nem egyszerű
sablonos ismétlésről van szó. Már most az
első 17 fejezetben nagyobb csata is történt, ami az egész céhet mozgósította, és
mondanom se kell, hogy nem egy egyszerű szemtől-szembeni harc volt.
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A manga világa komplex és sokat sejtető
(szóba kerültek már emberi kormányok,
tünde, gyíkember és törp kormányok,
habár ezekből nem valószínű, hogy látni
fogunk egyhamar bármit is). A történetvezetésben jóízűen vannak töltve a véres jelenetek a különböző viccekkel és komikus
jelenetekkel (a törp-tünde klasszikus és
még sok egyéb más). Nekem külön tetszik,
hogy nincsenek “csodák” (Deus ex machina*) a történetben, minden karakternek
megvannak a saját korlátai, és egyik se tesz
olyat, ami ezt átlépné. Ugyan a mágia a
világ része, de ennek is megvan a határa.
Nem lehet bármit eltörölni vagy egyszerűen újraírni.
Emellett külön örömet okoztak nekem
Goblin Slayer leleményes megoldásai, nem
egy olyan karakter, aki nyakig kigyúrt, és
egyszerűen rendet csap a goblinok között, ahogy az sok mangában és animében
előfordul. Ő csak egy egyszerű ember, aki
leleményességgel és jó megfigyelő képességgel arat győzelmet.

A light novelről...
Mivel nem olvastam a regényt, ezért
nem magáról a műről fogok most írni, hanem az elérhetőségéről. Ha netán valaki
inkább light novelként olvasná a művet,
annak sem kell aggódnia, ugyanis a japán
nyelvű verzión kívül van hivatalos angol
fordítása is. Nem szeretnék most különböző oldalakat reklámozni, de leellenőriztem, rendelhető és olvasható is online a
regény.

Kinek ajánlom?
Elsősorban azoknak ajánlom, akik kedvelik a dark fantasy-t, a mű teljesen erre
hajaz, minden megvan benne, ami egy jó
dark fantasy-hez kell. Emellett azoknak
is érdekes olvasmány lehet, akik szeretik
az akció, kaland, sci-fi műfajokat, és nem
riadnak vissza a vértől és erőszaktól. A
történet pörgős, a rajzolási stílus pedig
pazar, apró részletekig kidolgozott, nem
sablonszerű.

Források:

Animeaddicts
Wikipédia/Gangan Comics
*Wikipédia/Deus ex machina
Publikálás éve: jelen pillanatban is fut, eddig 17 fejezet,
havi egy fejezetes publikálási
ütem mellett (mindig a hónap
végén, 20.-a után várható az
új fejezet)
Műfaj: dark fantasy, akció,
ecchi, felnőtt (18+), seinen, stb.
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