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Bevezető

 Nem Sailor Moon, nem is Goblin Slayer, ha-
nem egyszerűen csak Slayers a cikkem mostani 
témája. A pontosítás szükséges, ugyanis a másik 
két hasonló (című) mű is ismert és népes rajongói 
tábornak örvend, így tehát a félreértést elkerü-
lendő, kihangsúlyoztam a cikk témáját. Miért pont 
Slayers? Azért, mert egy fantasztikus történetről 
van szó, de erről egy kicsit később.
 Most inkább általánosságban szeretnék egy 
keveset beszélni a műről. A light novel még a ’80-
as évek végén kezdett el megjelenni a könyves-
boltok polcain (igen, ez az az időszak, amikor on-
line vásárlás/olvasás nem létezett vagy legalábbis 
nem volt elterjedt), és túlzás lenne azt mondani, 
hogy egyből berobbant az olvasók világába, 
de 1995-ben nem csupán manga, hanem ani-
me is készült belőle. A mű számos feldolgo-
zást megélt, és a rajongótábora a mai napig 
széles és népes. Jogosan felmerül tehát a 
kérdés, miért kedvelik annyian és ennyi ge-
neráción át? Erre a kérdésre próbálok meg 
választ/válaszokat találni a továbbiakban.

A történet világa

 A világ, ahol a történet ját-
szódik, valahol a késő középkor 
és az újkor átmeneti időszakába 
illeszkedik, tehát a klasszikus fan-
tázia világok korában. Ezt észben 

tartva nem maradhat el a varázslás és a mágia, a 
szörnyek, sárkányok, felsőbbrendű lények és ter-
mészetesen a szent ereklyék (kicsit ironikus egy 
vallás nélküli világban szent ereklyékről beszél-
ni... vagy a mágia is vallás?). Így tehát a világban 
megannyi királyság, szörny, veszély, kaland és cso-
dálatos varázslatok élnek egymás mellett, szom-
szédságában, ellen vagy éppen mit sem törődve a 
másikkal.

Fontosabb szereplők

Lina Inverse: a történetünk főhőse, aki híres 
mágikus tudásáról, emiatt „verselő Li-

na”-nak is nevezik. Járja a világot 
rendíthetetlenül az igazságot, az 

igazságosságot és a békét keres-
ve. És persze ha már uta-

zik, akkor némi arany, ru-
bin vagy egyéb ékszer 
is elé keveredhetne, 
vagy legalább egy jó-
képű herceg, ezek nem 

is olyan nagy elvárások. 
A személyisége nagyvo-
nalakban egy tinédzser 
szintjén áll, aki kalan-
dot, vagyont/kincseket 

és hírnevet keres.

Gourry Gabriev: a szőke herceg lehetne, ha ép-
pen nem született volna hétköznapi családba (so-
kan vagyunk így), és ha egy kicsit okosabb lenne. 
Így megmarad neki a szőke kardforgató szerepe, 
aki a főhős mellé szegődik szárnysegédnek. Ti-
pikusan az a karakter, akit nem az eszéért szere-
tünk, hanem a naivitása és az egyszerűsége miatt.

Amelia: ő nem szőke, pedig elég naiv a sztereotí-
piához, egy király egyetlen leánya, így tehát nem 
meglepő, hogy a világot egy kicsit másképp értel-
mezi, mint az emberek többsége. Minderre rátesz 
egy lapáttal az atyai példa is (az apa karakterben 
sem fog csalódni senki, ha komédiáról van szó). 
Ameliával a csapat egy igazi csodabogárra tesz 
szert, ha akarják, ha nem.

Zelgadis Greywords: naivitásban és gyerekes 
viselkedésben bővelkedik már a csapat, szóval 
az utolsó (csak a cikk sorrendjében) személy, aki 
tartósan csatlakozik hozzájuk, egy megfontolt és 
komor alak. Valaki, akinek a szívénél csak a bőre 
keményebb (volt ott egy csúnya átok, de most 
nem mennék bele), valaki, akinek az élet eddig 
nem volt fenékig tejfel (de még félig sem), így ta-
lán kicsit koránérő, de kérdés nélkül a leginkább 
felnőtt módjára viselkedő karakterről van szó.

„A light novel
még a ’80-as évek végén kezdett el megjelenni 

a könyvesboltok polcain...”
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fajba. Rajtuk kívül léteznek még az Arany Sárká-
nyok (és egyéb sárkányok), valamint felsőbbrendű 
lények, akik a történet későbbi szakaszában kap-
nak szerepet, és afféle világbéke bíróknak tartják 
magukat. A démonok és ’békebírók’ közötti hábo-
rú elkerülhetetlen volt, ami többször is lezajlott, 
mély sebeket hagyva a világban. 

 Ebben a világban az emberiség gyakran 
csak sodródik az árral, mivel kevés ember ér fel a 
másik két faj mágikus erejéhez, akik még fizikailag 
is jobban állnak. Ebben a mágikus, ámbár könyör-
telen világban indul útjára a mi kis naiv, de min-
denképp jókedvű csapatunk, egy kalandra, amiről 
még ők sem sejtenek semmit.

Kinek ajánlom?

 Elsősorban azoknak, akik kedvelik a kaland-
történeteket. A regény egy színes fantázia vilá-
got mutat be varázslással, szörnyekkel és minden 
mással, amit csak egy ilyen világban elvárhat az 
olvasó. A történet hangneme alapvetően nem túl 
komoly, inkább a szórakoztatás és a kaland a fő-
vonal, azonban gyakran előkerülnek komolyabb 
témák is, ahol az egyszerű, egyoldalú karakterek 
összetett, valósághű személyekké változnak. Emi-
att úgy gondolom, hogy bár alapvetően a tiné-
dzser korosztálynak szól a mű, a felnőttek is fog-
nak találni benne érdekességet.
 Mindezen túl a regény klasszikus ’90-es 
évekbeli történetnek számít, tehát aki egy ízig-vé-

rig klasszikus darabot szeretne elővenni, annak 
csak ajánlani tudom a Slayerst.

A mű utóélete

 Amint azt már említettem, a történet szá-
mos feldolgozást kapott, amelyek közül szeren-
csére pár magyar nyelven is megjelent. Az átlát-
hatóság érdekében nem sorolom fel mindegyiket 
egyesével, hanem összegzem őket: 5 light novel 
(az eredetit is beleszámítva), 9 manga (kevés kö-
tet számmal), 5 anime sorozat (mindegyiknek van 
magyar szinkronja), 5 film és 2 OVA feldolgozás. 
Ez a rengeteg kiadvány jól mutatja, hogy a törté-
net közkedvelt nem csupán Japánban, de szerte a 
világon. (A művek számos nyelvre le lettek fordít-
va, így angol vagy egyéb nyelvtudással az animé-
ken kívül más formában is élvezhetők.) Már 1991-
től elkezdődtek a különböző feldolgozások, de 
ettől nem kell megijedni, külön-külön olvashatók, 
nem szükséges előzetes ismeret a megértésük-
höz vagy élvezetükhöz; ennek ellenére ajánlott, 
különösen az animék esetében sorban haladni.
 A figuravilágról, amit a mű inspirált, nem 
szeretnék sokat beszélni, mivel magam sem va-
gyok járatos benne. Egy gyors keresés során szá-
mos figurát találtam, szóval biztos vagyok benne, 
hogy a figuragyűjtők is találnak kedvükre valót.
 

 A világ ’ egyéb’ lakósai: ezt a kategóriát 
azért szeretném megemlíteni, mert fontos kü-
lönbségeket kell tennünk. A világban számos ször-
nyeteg él (bármi, ami nem ember), de ezek közül 
nem mindegyik gonosz. Számos törzs él, amelyek 
valószínűleg az emberiséggel egyidősek vagy 
régebbiek, és nem áll szándékukban bármiféle-
képpen ártani az embereknek. Ugyanakkor ők a 
kisebbség, a többség az úgynevezett ’démon’ ka-
tegóriába tartozik, egy többé-kevésbé egyesített 
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nak csak ajánlani tudom...”


