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Bevezetés
A megszokottól eltérően ezúttal nem egy
mangáról, hanem háromról fogok írni, amelyeknek egy közös jellemzőjűk van, mind a hármat Ito
Junji horror mangaka készítette. A szóban forgó művek pedig: Tomie (teljes sorozat), Gyou és
Uzumaki. Mindhárom mű emblematikus horror
mangák, melyek az évek során ismertté váltak a
horror történetek kedvelői között. Túl az egyedi
rajzstílus és történetvezetésen, Junji Ito világát
azért is érdemes megismerni, mert az egyik legkiemelkedőbb Japán horror történetíróról van szó.
A történetek sikerét továbbá alátámasztja még
az is, hogy mindegyik történet számos adaptációt kapott a megjelenését követően. Nem is szaporítom tovább a szót, lássuk egyesével, melyik
manga esetében, milyen hátborzongató dolgot
sikerült papírra vetnie Ito Junjinak. Horrorra fel!

Tomie
A Tomie sorozat három különálló felvonás,
névszerint Tomie, Tomie második rész és Ismét
Tomie, ez az első manga sorozat, amit az író hivatalosan publikált még 1987-ben. Ezzel a művel
vette kezdetét Junji Ito különös és gyakran vérfagyasztó világa. Ezeknek a sorozatoknak a központjában a címadó Tomie áll, aki egy fiatal és
rendkívül gyönyörű lány. A történet során különböző külsőkkel lett megrajzolva, de a képességei
és a személyisége nem változik. Tomie pusztán a
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megjelenésével hat a körülötte lévőkre, akik vagy
egyből vonzódnak hozzá vagy megmagyarázhatatlan módon ellenszenvet éreznek iránta. Tomie
ezt arra használja, hogy kiélje a szadista és hedonista vágyait. Gyakran manipuláció útján arra vesz
rá személyeket, hogy másokat öljenek meg vagy
éppen öngyilkosságot kövessenek el. Mindezt
csupán némi olcsó szórakozás érdekében. Ezenkívül a történet horror jellegéhez ad még, hogy
Tomie elképesztő regenerálódási képességgel
bír, valamint végtelen mennyiségű klónt tud létrehozni a levágott végtagjaiból.

„...megjelenésével hat a
körülötte lévőkre, akik vagy
egyből vonzódnak hozzá vagy
megmagyarázhatatlan módon
ellenszenvet éreznek iránta.
Tomie ezt arra használja, hogy
kiélje a szadista és hedonista
vágyait.”

A mű elsöprő sikert aratott mind a hazai,
mind pedig a külföldi közönség soraiban, ennek
köszönheti, hogy számos live action és film feldolgozás is készült az eredeti kötetek alapján. Ezek
során Tomie-t több színésznő is játszotta. Végezetül pedig anime is készült az eredeti mangák
alapján. Az anime és OVA filmek különböző rövid
történeteket dolgoznak fel mindhárom kötetből
(AniMagazin 43), tehát egy átfogó képet adnak az
eredeti műről. A mangák 2-3 kötet hosszúságúak.

Gyou
Egy mindössze két kötetes történet, ami arról szól, hogy a tenger élőlényei egy elsüllyedt vegyi hajóból megfertőződnek egy baktériummal. A
baktérium neve „halál szag”, ennek köszönhetően a tengeri élőlények még éltükben elkezdenek
bomlani/megrohadni.
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Ha ez magában nem lenne elég, a megfertőzött
állatok örjöngésbe kezdenek. Ugyanabból a hajóból, amiből a baktérium kiszabadul, egyúttal
kiszabadulnak robot vázak is, amelyek segítségével az örjöngő állatok a szárazföldre szabadulnak
és ott kezdenek pusztításba. A helyzet rosszról
rosszabbra fordul, ugyanis túl az elviselhetetlen
bűzön, amit a rothadó hús áraszt, és túl az állatok
örjöngésén (amik elpusztítanak mindent és mindenkit, aki/ami az útjukba kerül) a baktériumot
emberek is elkaphatják. Ebben a szörnyű és kilátástalan helyzetben próbál Tadashi és barátnője,
Kaori menedéket találni az egyre inkább posztapokaliptikus tengerparti városban.
Két kötetes hossza ellenére annyira ismert
történet, mint a Tomie sorozat vagy az Uzumaki.
A manga sikerére alapozva egy OVA és készült
belőle 2012-ben, ami az eleinte tervezett 30 perc
helyett 75 perces lett. Az OVA-ban a mangához

képest viszont vannak minimális változtatások.
Bővebb ismertető: (AniMagazin 28.)

Uzumaki
Egy három kötetes történet egy képzeletbeli városról, melynek lakóit egy átok sújtja. Az
ott élő emberek megmagyarázhatatlan módon
megszállottai lettek a spiráloknak. Ez így elsőre
talán nem hallatszik rémisztőnek, sőt talán éppen
nevetségesnek látszódhat, de aki ismeri már Ito
Junjit vagy a másik két történettel kezdi az ismerkedést, annak nincs kétsége afelől, hogy ez is egy
hátborzongató történet. Amit valóban el kell ismerjek az az, hogy a manga inkább a japán közönséget ragadta meg, köszönhetően annak, hogy
a történetben megjelenő szimbólumok a japán
médiában pozitívként vannak bemutatva, így tehát egy alapos hideg zuhanyt adott az olvasóknak
ebben a műben az író. A manga másik jellegzetes

félelem forrása az, hogy a főhős egy ismeretlen
és nálánál jóval erősebb erővel kell megküzdjön a
történet során.
A műnek több adaptációja is lett, egész
pontosan két játék is készült belőle, a WonderSwam stúdió jóvoltából, ezenkívül pedig live action
adaptációt is kapott. Ugyan az Uzumaki film csupán 6.2 értékelésen áll IMDbn, de horror filmként
ez egy szép eredmény. Maga a manga is pozitív
elismerést kapott nemzetközi szinten is: 2009ben a Young Adult Library Services Association’s a
„Top 10 grafikus regény fiatalok számára” kategória közé sorolta. Ismertető: (AniMagazin 25.)

Junji Ito világa és minden
ami rémisztő
Habár ebben a cikkben mindössze az említett három mangát mutattam be, Junji Ito horror
világa nem ér ennyinél véget, számtalan egyéb rövid történetek jelentek még meg az írótól, melyeket Junji Ito személyes gyűjteményében egyben
is megjelentettek.

„...a történetben megjelenő szimbólumok a japán
médiában pozitívként vannak
bemutatva, így tehát egy
alapos hideg zuhanyt adott az
olvasóknak ebben a műben
az író.”
AniMagazin
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Ezek a művek általában egy történetre koncentrálnak, azonban a rajzolási stílus és a történetek
velőig hatoló, rémítő jellege mindegyikben hibátlanul tovább él.
Itt szeretném megragadni az alkalmat,
hogy elmondjam, nekem melyik a kedvenc történetem Junji Ito horror világából: egy rövid történet a gyűjteményből, cím szerint Az Amigara törés
rejtélye (The Enigma of Amigara fault). A történet egy mindössze 32 oldalas rövid mű, azonban
nagyszerűen visszatükrözi Ito stílusát, bevezetőnek mindenképp tudom ajánlani a horror kedvelőinek!

A manga rajzstílusa
Néhány szóban összefoglalva azt mondanám, hogy a klaszikus ’80-as évekbeli stílust követi. Az emberek élethűek, az arcok és arcvonások
kifinomultak, aprólékosan meg vannak rajzolva. A
manga rajzolása során a háttér sincs elhanyagolva, ugyan nem játszik fontos szerepet, de mégis
minden egyes alkalommal nyilvánvaló, hogy a
cselekmény hol játszódik. Amit még érdemesnek
tartok megemlíteni a rajzolásnál, hogy a történetek során az arckifejezések és az arcon megjelenő
árnyékok gyakori elemei a történet vizualizálásának. Így tehát a karakterek nem csak párbeszédeket folytatnak, hanem gyakran az arckifejezésükkel is visszadják az adott helyzetet, sőt az esetek
többségében egy-egy arckifejezés az, ami igazán
csontig hatolová teszi a történetet.

leg mellett egy kis természetfeletti is megjelenik,
de szerintem ez egy horror történet esetében
jóformán elkerülhetetlen. A történetek rövidek,
viszont jól megírtak és nagyszerűen illusztráltak,
így tehát, ha valaki nem szeretne egyszerre sokat
olvasni és kedveli a horror témát is, annak is érdemes elolvasnia.

Saját vélemény
Kitűnő horror történetek, nehéz ennél bővebben elmondani. A történetek mindegyike váratlan fordulatokkal teli, a szereplők szívtelen érzelmi helyzetekben találják magukat, és a manga
történetvezetése is számos helyen teret enged az
olvasó fantáziájának.

Kinek ajánlom?
Teljes mértékben azoknak tudom ajánlani,
akik a horror történeteket kedvelik. A horror jel-
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Források:
Junji Ito manga wikia: Tomie Kawakami
Tomie wikipedia
Junji Ito manga wikia: Tomie
Junji Ito wikipedia
Gyo wikipedia
Uzumaki wikipedia
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