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bemutató
30. évfordulós cikksorozatunk végéhez érkeztünk. Ebben a részben a 2013-tól máig tartó
időszakról lesz szó a jelenlegi helyzettel és a legfrissebb információkkal.

Sonia: egy médium lány, aki egyáltalán nem fél a
természetfeletti lényektől. Már első találkozásuk
óta csodálja Griffitht, így az új Héják Bandájának
tagja lesz.

Emlékeztető és új szereplők

Grunbeld: egy apostol az új Héják Bandájában.
Apostol formájában egy nagy tűzsárkány, ezért
Hatalmas Lángsárkánynak is nevezik.

Isten Ökle: Isten akaratát végrehajtó öt démon,
akiket beherittel lehet megidézni, az apostoloknak parancsolnak. Napfogyatkozáskor szereznek
új tagot.
apostol: emberek, akik egy beherit segítségével
megidézték Isten Öklét, és áldozatukért cserébe
teljesült a kívánságuk, majd emberi mivoltukat elvesztve új formát kaptak, röviden szörnyek.
Luca: egy prostituált, aki segíti a hasonlóan kevésbé szerencsés sorsúakat, mint például a Szülési Rituálénál Cascát.

Anime
A 2016 júliusától szeptemberéig, illetve
2017 áprilisától júniusáig tartó kétszer 12, azaz
összesen 24 részes sorozatot a GEMBA és a Millepensee stúdiók készítették, előbbi a Teekyu
sorozatokról és a Wake Up, Girls! filmekről lehet ismerős, utóbbi a Kouya no Kotobuki Hikoutai-t készítette idén januárban, úgyhogy nem túl
sok tapasztalattal vágtak neki a feladatnak. Kissé szkeptikusan álltam az új sorozathoz, mert az
Aranykort kétszer is megpróbálták adaptálni, de
egyik se sikerült tökéletesen, és ez is messze áll
a tökéletestől, de annyira nem rossz, mint azt sokan állítják. Látszik az igyekezet, csak sajnos nem
párosul tehetséggel. Ivós játék: ahányszor azt olvasod, hogy cenzúra, igyál egyet.
1. rész: cím: A megbélyegzett kardforgató
tartalom: Ishidoro, egy fiatal zsebtolvaj összevész a zsoldosok vezérével, aki épp Puckon, egy
tündéren próbálgatja késdobálói képességeit. Ekkor megérkezik Guts és rendet tesz. Ezután a két
megmentett a nyomába szegődik. Később egy
öregember felveszi a szekerére, amit később még
nagyon meg fog bánni…
szereplők: Serpico, Farnese, Schierke, Ivalera,
Ishidoro, zsoldosok, Puck, Guts, Adolf, Colette, lidérc, zombik
manga: 119., 184., 133., a Billog, a Fekete Bajnok,
95-96. fejezet

AniMagazin

megjegyzés:
- Szinte rögtön a filmek után játszódik.
- A részben elhangzik a Blood and Guts című
háttérzene az Aranykor I – A király tojása című
filmből.
- Túl sok az eltérés a mangától, hogy pontosan
meg lehessen határozni, hogy mit dolgoz fel. Inkább tekinthető feldolgozásnak, mint képkockáról képkockára való adaptációnak. Érdekes, hogy
ebben hasonlít az első sorozat első részére, ami
nagyjából ezeken a fejezeteken alapult, mégis ott
is sokat változtattak az alapanyaghoz képest.
- Egy változtatást emelnék ki: Guts rémálma az
animében más, mint a mangában, mivel a fejezet
az Aranykor előtt készült, így ott arra még kevésbé tudott utalni, az epizód viszont már fel tudott
használni részeket az Aranykorból, így annak végéről tartalmaz jeleneteket.
- A Crunchyroll félrefordította a címet, így lett
„A megbélyegzett kardforgató” (Branded Swordsman), míg japánul a cím Sárkányölőt jelent.
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- Guts visszaemlékezik Griffithre és a Héják Bandájára.
- Farnese mellbimbóját lehagyták. Ez nem azért
zavart, mert annyira perverz lennék, egyszerűen
csak anatómiailag pontatlan.
3. rész: cím: A csodák éjjele

2. rész: cím: A szent vaslánc lovagjai
tartalom: A szent vaslánc lovagjai nagy emberveszteség árán elfogják Gutsot. A vezetőjük, Farnese kihallgatja, de nem sokra megy vele…
új szereplők: a szent vaslánc lovagjai, Azan
manga: 119-122. fejezet
megjegyzés:
- Pár kép felvillan az elején az Aranykorból. Illetve az, amikor Cascával az erdőben harcoltak.

AniMagazin

tartalom: Miközben Guts Farnesét túszul ejtve
menekül, utolérik őket a billog által odavonzott
démonok, sőt Serpico is egyre közelebb kerül hozzájuk, hogy megmentse úrnőjét…
új szereplők: a kutyák őrzője
manga: 94.; 123-127. fejezet
megjegyzés:
- Farnese összes meztelenkedését cenzúrázták.
- Ebben a részben van a híressé vált lovas, majdnem erőszakolós jelenet.
- A kutyák őrzőjének történetét Miura Kentaro
átírta erre a részre, mert elégedetlen volt az eredetivel. Eredetileg Casca és Femto gyereke volt,
itt viszont a Csigabáró szolgája.

4. rész: cím: Vízkereszt

5. rész: cím: A hit tornya

tartalom: Guts egy rémálom miatt két év távollét
után visszatér Rickertékhez, viszont Casca eltűnt.
Így elindul a szent föld, Albion felé, hogy megtalálja. Eközben a Szent Vaslánc Lovagjai is oda tartanak Vérszomjas Mozgussal…
új szereplők: Erica, Rickert, Godot, Vérszomjas
Mozgus és emberei, Casca, Luca
manga: 128. fejezet 14. oldalától a 132. fejezet
végéig

tartalom: Ishidoro épp belebotlik a kusán seregbe. Szerencséjére azonban Guts éppen arra jár.
Eközben Mozgus megment egy kisdedet az éhhaláltól…
új szereplők: fosztogatók, kusán sereg, Silat, Tapasa, Jerome, Pepe, Fouquet, Lucie, Nina
manga: 133-136. fejezet és a 141. fejezet a 17. oldalig
megjegyzés:
- Ishidoro már ismeri Gutst az első részből, a
mangában viszont ekkor találkozott vele először.
- Még mindig elég kiábrándító, hogy agyoncenzúrázzák a szexjeleneteket.
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6. rész: cím:
Éjszakai ünnepség: Máglyán elégve
tartalom: A Koponyalovag figyelmezteti Gutsot
Isten Öklének érkezésére. Mozgus megerősíti Farnese hitét. Nina, egy prostituált, elviszi kedvesét,
Joachimot egy pogány orgiára…
új szereplők: démonbaba, Tojásapostol, Koponyalovag, Joachim, Kecskeapostol
manga: 137-140.; 142-143. fejezet
megjegyzés:
- A pogány orgia nemiszervek nélkül elég komikus, arról nem szólva, hogy mennyire lerövidítették a mangához képest.
7. rész: cím: A fekete boszorkány
tartalom: Guts megmenti Lucát, egy prostituáltat
a boszorkányvadászoktól, és megtudja, hogy Casca velük van. Ám mire a táborukhoz érnek, Casca
eltűnik, ezért folytatódik a keresés. Joachim el-

vezeti a Szent Vaslánc Lovagjait a pogányokhoz,
ahol megkezdődik a vérontás…
manga: 144-148. fejezet 10. oldalig
megjegyzés:
- A vérontás cenzúrázva lett (pl. arcleharapás).
- A Kecskeapostol letépi a pogány pap fejét, ami
a mangában nem történt meg.
8. rész: cím: Viszontlátás a gonosz tanyáján
tartalom: A vérontás folytatódik, Guts pedig a
Kecskeapostollal és Serpicóval küzd meg.
manga: 148. fejezet 11. oldalától 151. fejezet végéig
megjegyzés:
- A rész végén a kínzókamrás jelenetet cenzúrázták.

9. rész: cím: A holt véráramlata
tartalom: Farnesét visszahívja az apja az eretneküldözésből. Guts elmegy megmenteni Cascát,
aki közben a kínzókamrában szörnyeket idéz meg
akaratlanul.
új szereplők: apát, kínzók
manga: 152-157. fejezet
megjegyzés: - Farnese a mangában puszta kézzel
üti meg Serpicót, az animében kesztyűben.
10. rész: cím: A pokol angyalai
tartalom: Egy tojás kinézetű apostol elrabolja
Lucát, és elmeséli neki történetét. Eközben Guts
megküzd Mozgus segédjeivel.
manga: 158-164. fejezet
megjegyzés:
- A brutálisabb jeleneteket kihagyták vagy megcenzúrázták.
- Lerövidítették a Tojásapostol beszélgetését
Lucával.
11. rész: cím: Eszmék árnyékában
tartalom: Úgy tűnik, minden úgy alakul, mint a
napfogyatkozáskor, ám Ishidoro megmenti Cascát
a máglyahaláltól. Guts végre megküzd az apostol
formát öltött Mozgussal.
új szereplők: Halhatatlan Zodd
manga: 165-171. fejezet (a 171. fejezet 10-17. oldalának kivételével)
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megjegyzések:
- Az openingben ettől a résztől kezdve Casca
bőre sötétebb.
12. rész: cím:
Azok kik kapaszkodnak, azok kik küzdenek
tartalom: Luca, a prostituáltak vezetője segít elbújni Ninának, Guts és kis csapata pedig átvészeli
az éjszakát. Ám, mikor úgy tűnik, hogy végre minden megoldódik, akkor jönnek csak rá, hogy ez
még csak a kezdet volt…
új szereplők: Griffith
manga: 171. fejezet 10-17. oldal, 172-176. fejezet
megjegyzések: - Az ending eltér a szokásostól,
mert ez egy évadzáró rész. Ennek megfelelően
a végén sem a következő rész előzetese van, hanem a következő évadé.
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Recap: az első széria rövid összefoglalója, amit a
második széria előtt vetítettek emlékeztetőül.
13. rész: cím: A meghasadt világ
tartalom: Guts visszatér Cascával Rickertékhez,
ám Griffith megelőzte őket, és Guts nem örül a
viszontlátásnak.
új szereplők: manó, Sonia, kusán katonák
manga: 177-182. fejezet
megjegyzések:
- Zodd megemlíti, hogy a jóslatai ellenére Guts
még mindig életben van.
- Van egy jelenet az ending után.

16. rész: cím: Démoni Vadállatok Erdeje
tartalom: Guts csapata összeszokik, és útjuk során találkoznak trollokkal valamint egy kis boszorkánnyal. Majd segítenek egy öregembernek megtalálni, amit már 50 éve keres.
új szereplők: pásztor, trollok, Morgan, Flora
manga: 196. fejezet, a 197. fejezet 4. oldalától a
200. fejezet végéig

14. rész: cím: Téli utazás
tartalom: Serpico visszaemlékezik első találkozására Farnesével, és arra, hogyan szolgálja azóta is
a lány nehéz természete ellenére. Gutson kezd eluralkodni a haragja.
új szereplők: Serpico anyja, cseléd, Frederico
(Serpico apja), nemesek, szentszék lovagjai, 2
zarándok
manga: 185-190. fejezet
megjegyzések:
- Borzasztóan kapkod ez a rész, inkább kelti egy
klipshow hatását, mint egy rendesen megírt és elmesélt történetét. Ez azért is volt rossz megoldás,
mert így a karakterek szempontjából fontos események aránytalanul rövidek voltak.
- Casca nemiszerveit kicenzúrázták.

AniMagazin

17. rész: cím: Szellemek birodalma
15. rész: cím: A repülő kardok zászlaja
tartalom: Griffith az új Héják Bandájával felszabadítja Windhamot a kusánoktól. Farnese, Serpico
és Ishidoro csatlakozik Gutshoz.
új szereplők: Locus, Rakshas, Naga, midlandi katonák, Mule, Irvine, démonsereg, Grunbeld
manga: 183-184. fejezet (a 184. fejezet 14-17. oldalának kivételével), 191-195. fejezet

tartalom: Flora, egy boszorkány elküldi tanítványát, Schierkét egy faluba, hogy kiirtsa a trollokat
onnan. Guts és csapata is vele tart segíteni neki.
új szereplők: Ted, Horace, Hannah, falusiak
manga: a 201. fejezettől a 204. fejezet 10. oldaláig
megjegyzések:
- Megint csak cenzúrázták a mellbimbókat, illet-

ve a trollpöcörő is kimaradt az animéből az erőszakolással együtt.
- Előreutalás történik Flora halálára, és a szellemfa pusztulására.
- Az ending alatt is folytatódik a történet annak
ellenére, hogy elég keveset dolgoz fel a mangából, ez a párbeszédek miatt lehet, mert a mangában fél oldalakat lehet teleírni szöveggel, de azt
végigmondani az animében már hosszú percekig
tart.
18. rész: cím: A túlélésért folytatott harc
a démoni légió ellen
tartalom: Guts és csapata megszáll egy faluban,
mely nem kér a segítségükből. Közben Ishidoro
meghallgatja az öreg Morgan történetét. Nemsokára megérkeznek a trollok…
új szereplők: pap
manga: a 204. fejezet 11. oldalától a 210. fejezet
6. oldaláig
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megjegyzések:
- Farnese a papban egykori, boszorkányégető önmagára ismer.
- Schierke varázslata a rész végén kivételesen szépen lett megrajzolva.

recap: összefoglalja a történetet az első résztől.
Időkitöltőként alkalmazták, hogy normálisan meg
tudják animálni a 22. részt.

19. rész: cím: Titkos fohász

tartalom: Guts megküzd Grunbelddel apostol
alakjában a vad harcos páncéljában. Schierke próbálja észhez téríteni őt.
új szereplők: Laban, Foss
manga: a 226. fejezet 10. oldalától a 230. fejezet
19. oldaláig és a 236. fejezet 1-11. oldala
megjegyzések:
- Schierke elmondja, hogy a páncél nem erőt ad,
csak megszünteti a fájdalomérzetet és a fáradtságot.
- Mutatják, hogy a napfogyatkozáskor történtek
változtatták meg Gutsot úgy, hogy megjelenjen
benne a gyűlölet egy kutya képében.
- Guts itt kezd el őszülni a páncél használatától.
- Van ending utáni jelenet.

22. rész: cím: Egy lángokban kezdődő utazás

tartalom: Guts megküzd egy ogréval, Serpico egy
kelpie-vel, Schierkét pedig megszállja egy vízszellem.
új szereplők: ogre, kelpie, vízszellem
manga: a 210. fejezet 6. oldalától a 215. fejezet
10. oldaláig
20. rész: cím: Qliphoth romlása
tartalom: Guts és csapata követi a trollok által elrabolt Casca és Farnese nyomát Qliphothba.
új szereplők: szörnyek, Enoch falubeli nők és gyerekek, Silan, Rothadó Gyökerek Istene
manga: a 215. fejezet 11. oldalától a 221. fejezet
végéig
megjegyzések:
- Amikor a trollok megerőszakolják a nőket, a
kép fele el van sötétítve.
- Megjelenik Isten Ökléből Silan.
- Itt kezdenek a világok egymásba csúszni Griffith
újjászületése miatt.
- Itt jelenik meg a Koponyalovag Vezérlés Kardja.
- Itt áll össze Guts új csapata.
- Az ending alatt folytatódik a történet.

AniMagazin

21. rész: cím: A vad harcos páncélja
tartalom: Guts asztrális teste megsérült. Visszamennek Florához, hogy meg tudják gyógyítani, de
mire odaérnek, a szellemfát, ahol lakik, felgyújtják
az apostolok…
új szereplők: apostolok
manga: a 222. fejezettől a 226. fejezet 10. oldaláig
megjegyzések:
- Itt kapja meg Guts a vad harcos páncélját.
- Olyan csúnya lett ez az epizód, hogy a következő megjelenését egy héttel eltolták a készítők,
hogy legyen idejük rendesen megrajzolni.

23. rész: cím: Kihirdetett előjelek
tartalom: Farnese elkezd varázslást tanulni Schierkétől, hogy boszorkánnyá válhasson. Aztán a
Koponyalovaggal beszélgetnek, majd familiárisokkal küzdenek. Az epizód is pont annyira összefüggő, mint ez a leírás.
új szereplők: kusánok
manga: a 236. fejezet 12. oldalától a 238. fejezet
4. oldaláig, 13. oldal, 239-243. fejezet 12. oldalig,
kivéve a 240. fejezet 6. oldalát
megjegyzések:
- Schierke megemlíti a mágusokat a Skellig szigeten, akikhez később lesz szerencséjük.
- Schierke visszaemlékezésében a könyvben van
egy sellő. Később találkoznak sellőkkel.
- Casca fiát kihagyták az animéből, mert míg a
mangában ez egy újabb történet eleje volt, addig
az animének a vége.
- Az ending alatt folytatódik a történet.

Tartalomjegyzék

△

Anime

047

bemutató

24. rész: cím: Emberek városa
tartalom: Ishidoro megríkatja Schierkét azzal,
hogy véletlenül tönkreteszi a Florától kapott kalapját. Schierke egyedül akar lenni egy kicsit, ezért
otthagyja a csapatot, és Ishidorónak kell őt megkeresnie.
új szereplők: katonák, kalózok
manga: 244-249. fejezet (a 244. fejezet 7-11. oldal, 248. fejezet 1-2. és 10-14. oldal kivételével)
megjegyzések:
- Nincs se opening, se ending.
- Azan visszatérését kihagyták.
- A végén olvashatjuk, hogy a történet folytatódik, oszt’ azóta sem készült több rész. Az első
sorozat befejezése olyan volt, mintha lett volna
még egy rész betervezve, ez pedig olyan, mintha
még egy egész évad lett volna tervben, ami aztán
mégsem készült el.
Az anime siet, ami viszont jó, tekintve, hogy
a mangának az a baja, hogy elég lassú.

AniMagazin

A zenék jobbak, mint az előző művekben.
Végre megéltük, hogy Berserk anime japán openinget kapjon. Az első opening alatt láthatjuk az
Aranykort lerövidítve, a második csak bemutatja
az összes szereplőt, még azokat is, akik alig fognak szerepelni, és benne van a vad harcos páncélja is. Az endingekben állóképeken láthatjuk a
csapatot, semmi kiemelkedő nincs benne. A szereplők hangjait az előző cikkben elemzett filmtrilógia seiyuui szolgáltatják.
A grafika nem annyira vészes, mint amen�nyire sokan le szokták húzni. Bár az igaz, hogy a
rajzolt opening sokkal szebb, mint a többi része.
A harmadik rész második felétől az animáció tényleg elég gyenge, de túlzás lenne azt állítani, hogy
nézhetetlen.
A részek végén ugyanúgy szebb képek vannak, mint az első sorozatban. Az előzetes némafilmesen van megoldva, ami nagyon ötletes, nem
láttam még máshol ilyet.
A történet meg olyan, amilyen, az Aranykor
után kellett volna egy ahhoz hasonló hosszúságú

lezáró szakasz, és nem évtizedeken keresztül húzni több száz fejezeten át, míg egy dark fantasyból
kis túlzással shounen fight nem válik.
Ha belegondolunk, nem sokat haladt előre
a történet az elmúlt 20 évben. Guts nem tudott
bosszút állni Griffithen, sőt még az Isten Ökléből
sem győzött le senkit véglegesen. Ha így halad,
még az 50 évet is gond nélkül elérheti a manga.

Kimaradt fejezetek a Büntetésből
Ahogy az előző cikkben az Aranykorhoz,
úgy most két, a Büntetés történetívből kimaradt
történetet ajánlok olvasásra mindenkinek, de leginkább azoknak, akik már látták az animéket:
A Vágy Őrangyala (c-h. fejezet):
Ez volt a valóságban az első többfejezetes
történetív, mely megmutatta, milyennek szánta
Miura ’90-ben a sorozatot. Bevezetésnek tökéletes volt olvasni, és magyarul is megjelent az 1-3.
kötetben. A Csigabáró történetét ismerhetjük

meg, aki az Aranykor végén is megjelent, illetve
akire utalnak a most elemzett anime 3. részében.
Elveszett Gyermekek (95-117. fejezet):
Ezzel a történettel tért vissza a szerző az
Aranykor után A Vágy Őrangyala című történet
utáni állapothoz. Átvezetésnek tökéletes, kerek
kis történet, amiben minden megvan, amiért a
Berserket szeretni lehet. Roshinu történetét ismerhetjük meg, aki az Aranykor végén szintén
megjelent.
A történetükről bővebben az első cikkben olvashatsz.

Manga
A múltkor már szóba került, hogy gyakran
szünetel a manga, így lassan halad a történet. A
jelenlegi történetív még 2009 végén kezdődött,
de ebbe a cikkbe veszem, mert még mindig tart.
2013-ban például csak egy fejezet jelent meg, és
idén sem jobb a helyzet.
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bemutató
Fantázia: Tündérek szigete (a 308. fejezettől):
Miután Griffith egyesítve az asztrális és fizikai dimenziót létrehozta saját birodalmát, Guts
és csapatának útját újra kalózok nehezítik Elfhelm
felé, ahova ebben a történetívben végre megérkeznek. Gutsnak egy vízistent is le kell győznie egy
szigeten, ahol sellőkkel is találkoznak.
Visszatér Rickert, Erica, Luca és a prostituáltak, valamint a Griffith által létrehozott utópiát is
megismerjük.
Fiúkor (329-331. fejezet):
Az Aranykor 3. fejezetének 29. és 30. oldala
között játszódik. A filmtrilógia alkalmából készült.
Gutsot elhurcolják egy vesztes csata után, a hadifoglyok között egy öregember, Martino segít
neki. Majd a börtönben találkozik egy tündérrel.
Emlékképként feltűnik a nevelőapja, Gambino is,
illetve megjelenik a fehér sólyom és a bajtársak
szeretete.Jó kis történet a rövidsége ellenére is.
Bár ezen történetívhez nem tesz hozzá, az Arany-
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korhoz annál inkább. Mindenkinek ajánlom, pláne
azoknak, akik csak az Aranykort ismerik.

Videojáték
Berserk and the Band of the Hawk
platform: Playstation 3-4, Vita és számítógép
(Steam)
2016-2017.
Dinasty Warriors-féle hack and slash (érdekes tény, hogy a Dinasty Warriors videojátéksorozatot a Berserk inspirálta).
Az Aranykortól az Ezeréves Birodalom Sólyma történetív végéig dolgozza fel a mangát.
A hangokat a filmtrilógia és a 2016-2017es sorozat seiyuui adják.Vegyes, de inkább pozitív
értékeléseket kapott. Van benne egy minijáték,
az Endless Eclipse, ahol nem lehet cserélni felszerelést, miközben végig kell küzdeni magunkat
a mélységbe 100 rétegen át, ahol Femtót kell legyőzni. 60 dollár Steamen.

Friss információk
2016-ban jelent meg Japánban egy 200 oldalas kézikönyv a Berserk világáról, karaktereiről,
történetéről és szerzőjéről. Tavaly Amerikában is
megjelent, így már angolul is olvasható.
A Berserk: The Flame Dragon Knight című
regény 2017 júniusában jelent meg Japánban,
idén áprilisban pedig már angolul is. 192 oldalas.
Fukami Makoto írta, aki olyan művekhez adta a
nevét, mint a Psycho-Pass vagy a magyarul is megjelent Kaptár: Vendetta, és Miura Kentaro illusztrálta. Grunbeld eredettörténetéről szól.
2018 őszén a 40. kötethez élőszereplős videó készült, ez a kötet a megjelenésének hetében
a legtöbbet eladott manga volt, nem tudni emiatt vagy azért, mert végre folytatódott a történet
egy fontos eseménnyel (spoiler: Casca helyrehozásával), amire 20 évet kellett várni. A videó egy
nagyon olcsó greenboxos, tipikusan japán reklám,
amiben egyetlen jó dolog van, a zene. Matsuzaki

Shigeru játssza benne Gutst, ezzel a legfőbb baj,
hogy ő 69 éves, Guts meg 24. Már többet is írtam
róla, mint amennyit érdemel.
Amerikában Deluxe Editionben jelenik meg
a manga, ami három sima kötetet tartalmaz a
mangaköteteknél nagyobb méretben (akkora,
mint amekkorák a mangaantológiák szoktak lenni, például a Berserknek is otthont adó Young Animal), keményborítóval. Ebből a 2. kötet június 26án jelent meg 50 dolláros áron.
Most ott tart a történet a 358. fejezetben,
hogy Griffith jó nagyot beszélget a minisztereivel
Sólyomság és egyben az emberiség jövőjéről, és
megint nem tudni, mikor fog folytatódni.

források:
darkhorse.com, animeaddicts.hu
berserk.wikia.com, mangakalot.com
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