Gantz

vérre menő játék

Írta: A. Kristóf

Manga

061

ajánló
Bevezető
Amikor leültem, hogy a következő magazinba készítsek cikket, szokás szerint nehéz helyzetben találtam magam. Elkezdtem fellapozni azokat
a mangákat, amelyeket olvastam, és ahogy az már
valószínűleg nyilvánvaló mindenkinek, többnyire
gore kategóriájú művek kerültek elő. El is gondolkodtam rajta, hogy talán írhatnék egy átfogó cikket a kategóriáról, amikor viszont elkezdtem írni a
listát a legnépszerűbb gore mangákról egy igencsak komikus helyzettel találtam magam szemben. Egész eddig az egyik, talán jelen pillanatban
a leghíresebb gore mangáról, ami amúgy nálam is
a kedvencek között van, még egy szót sem írtam.
Így tehát úgy döntöttem, törlesztem az adósságomat, és ezúttal egy, a szó legszorosabb értelmében csontig hatoló történetről fogok írni.

Hamar kiderül, hogy a golyónak köszönheti az életét, ugyanis a golyó neve Gantz, ami
egy adott pillanatban meghaló emberek testéről
„fénymásolatot” készít. Ez a másolat tovább él
az eredeti személy minden emlékével és személyiségével. Azonban semmi sincs ingyen, ugyanis Gantz arra kényszeríti az új életet kapottakat,
hogy küldetéseket hajtsanak végre. A küldetések
során különböző szörnyeket kell élve vagy halva
elfogniuk, ameddig ez nem teljesül, a küldetés
nem ér véget. Ehhez természetesen kapnak fel-

A történet világa

szerelést, aminek a technológiája messze meghaladja az általunk ismert fejlettségi szintet. Miért
vennének részt ebben a játékban a túlélők? Ennek
több oka is van, először is, mert Gantz mindenki
fejébe ültetett egy bombát (méretnek megfelelőet nyilvánvalóan) ami aktiválódik, ha elhagyják
a küldetés területét mielőtt az véget érne, vagy
ha kívülállónak beszélnek Gantz létezéséről. Másrészről, mint minden játékban, itt is van pontrendszer, ami szerint jutalmazzák a játékosokat annak
megfelelően, hogy mekkora mértékben járultak

hozzá a győzelemhez. Aki pedig elér 100 pontot,
annak három lehetőség közül kell választania:
- A résztvevő visszatérhet a normális életéhez, soha többé nem kell részt vennie a játékban,
viszont minden emlékét, ami Gantzcal kapcsolatos, kitörlik.
- A résztvevő egy ritka és nagyerejű fegyverre tesz szert.
- A résztvevő visszahívhat az életbe valakit,
aki egy küldetés során halt meg (ez a lehetőség a
történet egy későbbi szakaszában jelenik meg).
Így tehát az egyetlen kiút a szabadság felé,
a bűvös 100 pont elérése.

„Gantz arra kényszeríti az új életet kapottakat, hogy küldetéseket
hajtsanak végre. A küldetések
során különböző szörnyeket kell
élve vagy halva elfogniuk”

A történet napjainkban játszódik, amikor is
egy korai reggelen Kurono Kei a Tokió metróállomáson vár a reggeli járatra. Egyszer csak arra lesz
figyelmes, hogy egy ember a sínek közé esett.
Azonnal a segítségére siet, mielőtt azonban ő ki
tudna mászni a sínek közül, megérkezik a szerelvény és vele a biztos halál. Van élet a halál után?
Ennek a kérdésnek a válaszára Keinek még várnia
kell, ugyanis meglepetésére egy egyszerű garzonszobában találja magát egy tucat másik emberrel
és egy asztal méretű fekete golyóval.
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Fontosabb szereplők
Nos, itt ismét bonyolult helyzetben találom
magam, ugyanis a szereplők élettartama igencsak
rövid sok esetben, szóval annak ellenére, hogy a
történet végére legalább egy tucat fontos szereplő és kétszerannyi jelentős befolyással rendelkező
karakter lesz, én most mindössze öt szereplőt említek meg.
Kurono Kei: egy középiskolás fiú, aki a
történet elején még
messze áll attól a vezéregyéniségtől, amivé a
történet végére fejlődik.
A történet elején félénk, olyasvalaki,
aki nem érti, mi is történik vele vagy, hogy
mit kellene tegyen.
Egy dologra azonban hamar rájön, mindenáron
túl akarja élni a jétékot, így nem futamodik meg,
hanem lassan, egyre határozottabban szembenéz
a helyzettel.
A történet során elképesztő személyiségfejlődésen megy keresztül, a bármi áron túlélni mentalitású személyből egy felelősségteljes,
érett személy válik. Természetesen útközben rengeteg hibát követ el, amiért így vagy úgy, de meg
is fizet.
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Katou Masaru: Keijel egyszerre csöppen
Gantz világába és a
történet egyik legbefolyásosabb
szereplője. Ő már a történet
legelejétől kezdődően
egy határozott, érett
és
felelősségteljes
szeméy. Ő az, aki elsőnek helyesen reagál a
helyzetre, mérlegeli a
dolgok állását és minden tőle telhetőt megtesz,
hogy segítse a többieket. A történet egy ikonikus
szereplője.
Nishi Joichiro: egy középiskolás fiú, akárcsak a
másik két szereplő. Részt is vesz Katou és Kei első
küldetésén, de ő ekkor már nem újonc a játékban.
Nishi egy elképesztően arrogáns és önközpontú
személy, aki mindezek
mellett enyhén szadista és megalomániás is.
Jó kérdés, hogy a játék
okozta sokk miatt vagy
az életben szerzett tapasztalatai miatt ilyen,
ugyanis az osztálytársai nemcsak, hogy rühellik, hanem bizonyos
pontig rettegnek tőle.
A játék során csakis a
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saját érdekét nézi és bárkit hajlandó feláldozni
a sikerért. Habár összegyűjti a 100 pontot, nem
hagyja el a játékot, nyugodtan mondhatjuk, hogy
függő lett.
Kishimoto Kei: szintén
egy középiskolás, aki
az első küldetésben
jelenik meg. A történet azon női szereplői
közé tartozik, akik habár nem veszik ki részüket a harc oroszlán
részéből, mégis fontos
szereplők. A történet
elejétől kezdve egy határozott személy, habár időbe telik, ameddig kibontakozik, de kiderül,
hogy egy belevaló lány, aki mindig kiáll magáért
és az elveiért. A történet szempontjából legalább
annyira fontos, mint bármelyik másik karakter.

Shimohira Reika:
a történet egy valmivel
későbbi szakaszában
tűnik fel, ő is a belevaló
lányok csoportjába tartozik. Határozott személyisége és elszántsága fontos szálakat
mozgat a történetben.
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Saját vélemény
Akárhányszor a történetre gondolok, mindig Frank Miller Sin city (Bűn város) sorozatából a
6. kötet jut eszembe (Booze, broads and bullets /
Italok, nők és töltények). Ez nem véletlen, ugyanis
a küldetések során a rengeteg harc mellett (vagy
épp miatt?) a résztvevők egy jelentős része bekattan, ez alatt azt értem, hogy vagy alkohol vagy
szex (az esetek többségében mindkettő) függők
lesznek. Ez persze nem minden, a történetben
számos női karakter gyakran pózolt a borítóképen
is, ahol inkább kevesebb, mint több ruhát hordanak. Ez ne tévesszen meg senkit, habár a manga
rengeteg erotikus jelenetet tartalmaz, közel sem
egy ecchi vagy hentai mű!
Ami személy szerint nekem még igazán tetszett túl azon, hogy rengeteg az akció és gore, az
a határozott és erős női karakterek! Az ismertetésüknél ugyancsak kettőt említettem meg, de
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a történet során számos ilyen személyt ismerhetünk meg. Őszintén jól esett olyan női karaktereket látni, akik nem estek a ló egyik oldalára
sem, azaz nem voltak se túlzottan a többiekre
hagyatkozva, de nem is mentették meg a világot.
Ami pedig a leginkább kellemes tapasztalat volt,
hogy ezek a női karakterek érzelmi és személyiség
szempontjából voltak elképesztőek. Jól felépített
személyiségek, élethű formázással és természetesen gyönyörű idomokkal.

A manga megrajzolása
Ahogy az egy havi megjelenésű mangától
elvárható, a rajzolás során minden apró részletre figyeltek, kezdve a karakterek arcától az épületek külsején át a lányok formás idomáig, semmi sem kerülte el a rajzolók figyelmét. Itt külön
kiemelném az idegenek/szörnyek megrajzolását,
ugyanis nem egy egyszerű sematikus ábrázolást
használtak, hanem a szörnyek gyakran a környe-
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zetükhöz hasonlítottak. Így tehát, amikor egy
shinto templomban harcoltak, a szörnyek is shinto démonokra hasonlítottak stb.

A történet útóélete
Mint azt írtam a bevezetőben, egy széles
körben ismert és kedvelt műről van szó, ezért nem
is meglepő, hogy készült belőle animeadaptáció,
élőszereplős film és CGI film egyaránt. Valamint
természetesen a fontosabb szereplőkről, amiből
ebben a műben nem kevés van, figura is készült a

rajongóknak. Ezeken túl pedig az eredeti történet
lezárása után az alkotó egy mellékszálat is készített, a Gantz: G címmel íródott mangát. Vegyük
őket sorra!
A mangáknál maradva a Gantz: G teljes joggal tekinthető alternatív történetszálnak, ugyanis
nemcsak ugyanaz az alkotója, de a stílus, rajzolás, történetvezetés és karakterfelépítés is teljes
mértékben tovább viszi az eredeti manga hagyatékát. Mindössze 3 kötetes, tehát a történet nem
jut el olyan mélységi szintre, mint az eredeti, de
ráhangolódásként vagy éppen levezetésnek mindenképp tudom ajánlani.
2004-ben anime is készült a manga alapján,
ami összesen egy 26 részes sorozatra nőtte ki magát.

„...a küldetések során a rengeteg harc mellett (vagy
épp miatt?) a résztvevők egy
jelentős része bekattan...”
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Az adaptáció pontos, habár sok helyen kihagytak
vagy tompítottak a pikáns részeken (itt az erotikus és az igazán véres jelenetekre gondolok). Mivel az anime jóval a történet vége előtt készült,
ezért csak az elejét dolgozza fel, illetve alternatív
befejezést kapott.
2010-ben élőszereplős film készült a manga
sikerére és hírnevére alapozva. A film már jóval közelebb áll időben a manga befejezéséhez, tehát
egy sokkal átfogóbb produkció, azonban mivel
mozikba szánták a gore és erotikus jellegből sokat veszített (azt azért megjegyezném, hogy mozi
szinten még így is egy akciódús, véres és pikáns
film).

2016-ban pedig megérkezet a Gantz: O
is, ami egy CGI film a történet egyik legdurvább
küldetéséről, névszerint az oszakai küldetésről. A
film szemet gyönyörködtető CGI-jal készült, rengeteg gore- és akciójelentettel.

A figurák maradtak még, ez azonban nem
az én asztalom, szóval itt inkább nem bocsátkozok
olyasmibe, amihez nem értek. Akit a figurák gyűjtése érdekel, kénytelen lesz maga utána nézni a
pontos adatoknak.

A fent említett művek a film kivételével,
elérhetőek magyar fordításban a magyar fansub
oldalakon!

Kinek ajánlom?

„...a történet egy jól megírt és
felépített kalandon vezeti át az
olvasót, melynek végén egy olyan
világvége vár, amelyet még a
Marvel studió is megirigyelhetne!”
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Végezetül a rengeteg dicséret után eljött
az ideje, hogy megpróbáljam pár szóban összefoglalni, hogy kinek is ajánlom a történetet, nos
első sorban a gore és akció kedvelőinek. A mangában tömény mennyiségben megtalálható mind a
kettő, tehát garantáltan nem fog unatkozni senki,
amikor ezt a művet olvassa. Emellett persze számos erotikus jelenet is van, de ezek nem erőltetettek, hanem hibátlanul illeszkednek a történethez. Tehát akit éppen nem zavar az ilyesmi, az nem
fogja fölöslegesnek érezni azokat sem, sőt gyakran kellemes változást jelent a sok vérfürdőben.
Túl mindezen, a történet mesterien lett megírva.
Ha a Gantz semmi másról nem szólna, csak véres
küldetésekről, akkor aligha érdemelne meg egy
féloldalnyi elemzést. De ez nem igaz, a történet
egy jól megírt és felépített kalandon vezeti át az
olvasót, melynek végén egy olyan világvége vár,
amelyet még a Marvel studió is megirigyelhetne!
(Azaz, ezúttal tényleg az egész világ a pusztulás
szélén áll.)
Túl mindezeken, a fegyverek pontos megrajzolása ínyencségnek szolgál bármilyen mecha
rajongó számára, ők se fognak csalódni!

Mangaka: Oku Hiroya
Műfaj: gore, 18+, fantázia, akció, dráma,
sci-fi, horror stb.
Hossz: 37 kötet, összesen 383 fejezet
Publikálás éve: 2000 júliusától
2013 augusztusáig
Értékelés:
MAL: 8.2
Források:
AnimeAddicts - Gantz
Wikipedia - Gantz
Wikipedia - Gantz karakterek
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