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Magáról a műről, olyan kevés 
spoilerrel, amennyivel csak lehet

„I know not to whether 
You came to me or I to you. 

Nor whether it was
Reality or a dream,
Asleep or awake.

I am lost in the darkness
Of a downcast heart. 

Dream or reality,
Let it be decided tonight.”

 A vers a képregény nyitó szavai, amit szeret-
nék magyarra fordítani, de nem érzem úgy, hogy 
rendelkezem a kellő költői vénával ahhoz, hogy 
minőségben visszaadjam. Miért emelem ki ezeket 
a sorokat? Ennek több oka is van. Elsőként, már 
ezekből is érződik Neil Gaiman egyedi történetve-
zetési stílusa. A teljes Sandman sorozatban érez-
hető, hogy Neil mindig visszatart valamit, hogy 
amit elmondott, és amit megmutatott az olvasó-
nak, az nem a teljes történet. A Sandman sorozat 
tipikusan arra kényszeríti az olvasóját, hogy hasz-
nálja a fantáziáját és kognitív képességeit. Ezek az 
egyedi jellemzők megjelennek az (Az) Álomvadá-
szokban is. A történet látszólag egy jól ismert és 
sokszor megírt/újraírt lehetetlen szerelmi törté-
net, ahol a két fél és az igaz szerelem közé valami 
megmozdíthatatlan és emberfeletti akadály vagy 
szakadék kerül. 

Ahogy Neil Gaiman elmondta, Yoshitaka munkás-
sága volt az, ami megihlette őt, hogy a Sandman 
ezen fejezetét elkészítse. 
 A teljes kép érdekében, még Russel Crai-
get kell megemlítenem, aki akárcsak a másik két 
művész, szintén egy sok érdemet elnyert rajzoló, 
illusztrátor, és akinek a munkássága hozzájárult, 
hogy a képregény látványvilága szemet gyönyör-
ködtető legyen.
 Tehát bár számos ember járult hozzá, hogy 
a képregény teljes és színvonalas legyen, közülük 
a fent említett három „nagy név” az, aki igazán 
garantálja, hogy az olvasó valami minőségit tart a 
kezében. A mű első alkalommal illusztrált regény-
ként jelent meg, azonban annyira megtetszett 
Russel Craignek, hogy elkészült képregény for-
mában is. Én csak a képregényt olvastam, így arról 
fogok írni, de mivel a két mű mondhatni identikus, 
mindössze a formátumuk más, ezért az olvasó 
bármelyiket választhatja.

vasóm a könyvet ismeri, mely mérföldekkel jobb, 
mint a filmek és sorozatok, amik Terry Pratchett 
és Neil Gaiman könyve alapján készültek, még ak-
kor is, ha ezek az adaptációk kedvező fogadtatást 
kaptak). Így tehát Neil Gaiman kérdés nélkül nagy 
név az aktuális világirodalomban, de mi történik, 
ha egy méltán híres és elismert író a japán kultúrá-
ra szegezi tekintetét? A válasz természetesen egy 
új könyv, egy új történet, ami megörvendezteti a 
rajongókat. Azonban ne rohanjunk ennyire elő-
re, ugyanis a történet megszületéséhez mások is 
hozzájárultak, akiket meg kell említenem. 
 A japán kultúra és hagyomány megtestesí-
tését Amano Yoshitaka garantálta, aki úgyszintén 
egy jól ismert karaktertervező, illusztrátor, mű-
vész és háttér készítő, aki széles palettán dolgozik 
olyan értelemben, hogy képregényekhez, man-
gákhoz, animékhez, videojátékokhoz, filmekhez 
és sok minden máshoz alkotott már karaktereket 
vagy egyéb módon járult hozzá egy új műhöz. 

Bevezető
 
 Morpheus az álmok királya, maga az álom; 
minden élőlénnyel kapcsolatban áll, mely álmodik. 
Állandó vándora és hallgatag pásztora az egysze-
rű ember álmának, az uralkodóknak és hatalom-
mal bíróknak, de ugyanakkor az állatok és istenek 
álmait is ő alkotja, egyúttal ő maga az álom, amit 
létrehozott. 
 Neil Gaiman klasszikusát valószínűleg so-
kan ismerik, egész pontosan a Sandman soro-
zatot, akinek a főszereplője nem más, mint a 
fenti sorokban – bár csak röviden – prezentált Mor-
pheus, az álmok királya. Neil Gaimant talán nem 
kell bemutatnom, ha a Sandman sorozatot nem 
is ismerik sokan – annak ellenére, hogy a sorozat 
újraalkotta a képregények világát a ’80-as és a ’90-
es években –, az Elveszett prófécia (Good Omens) 
könyvről már mindenki hallhatott. (Egy rövid kité-
rő, de nem tudom megállni: remélem, hogy az ol-
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Saját vélemény

 „A változatosság gyönyörködtet” – sokszor 
hallottam már, de sosem tudtam meg, hogy ki a 
szerzője ennek az egyszerű és mégis általános 
érvényű kijelentésnek. Amikor a cikk záró gon-
dolatán merengtem, ismét eszembe jutott, ta-
lán azért, mert a számos manga mellett néha jó 
nyugati képregényeket is olvasni (főleg ha ezek 
olyan magas színvonalúak, mint a Sandman soro-
zat), és talán azért, mert ez a képregény bár japán 
szimbólumokat és hagyományokat használ, még-
is más, mint autentikus közegükben. Talán nincs 
semmi jelentősége, hogy miért ez a rövid mondat 
jutott az eszembe.
 A Sandman sorozat és (Az) Álomvadászok 
egy olyan történet, mely megkérdőjelez mindent, 
majd felépít egy képet a világunkról, ami teljesen 
más fényben mutatja be azt, amit eddig ismer-
tünk. Ez a világ akár a tükörképe is lehetne a mi-
énknek, de nem az, hanem az álmok világa, ahol 
Morpheus uralkodik, habár mindezt kegyesen és 
igazságosan teszi. 
 A Sandman sorozat nem olyan mű, amit az 
olvasó egyszer elolvas, majd leteszi és többé nem 
nyúl hozzá. Mint egy élénk álom, melyből felriad 
éjszaka az álmodó, úgy ágyazza be magát Mor-
pheus története is az olvasó fejébe.
 Neil Gaiman alkotása egy kényelmetlen mű, 
mely rengeteg figyelmet és gondolkodást vár el 
az olvasó részéről, képregény, amelyet mindenki-
nek olvasnia kellene. 

először a korábbi köteteket kell elolvasnia. Az ere-
deti Sandman sorozat és az (Az) Álomvadászok kö-
zötti összefüggés elhanyagolható a cselekmény 
szempontjából. Ez azt jelenti, hogy az ebben a 
képregényben kibontakozó történet nem képezi 
szerves részét az eredeti műnek; mind az eredeti 
sorozat, mind pedig a képregény olvasható a má-
sik ismerete nélkül.
 Emellett természetesen számos karakter 
megjelenik a sorozatból ebben a képregényben 
is, így aki mégis először az eredeti köteteket ol-
vassa el, annak lesz egy plusz élménye, olyan ér-
telemben, hogy sok karakternek a személyiségét 
és kilétét már fel fogja ismerni, pusztán a meg-
jelenésük alapján. Ez természetesen fordítva is 
működik, aki még nem ismeri a Sandman világát, 
de szeretné, kezdheti ezzel a művel is. Azonban 
azt érdemes észben tartani, hogy egy kötet nyil-
ván nem tudja visszaadni, amit Neil korábban 10 
könyvben bontott ki és épített fel.

Ez az alkotás ennél azonban sokkal többről szól, 
mint ahogy a mű epilógusa is mondja: „leckéket 
tanultak”.  Ezek a leckék magukba foglalnak szá-
mos nagyobb témát, sors, akaraterő, elszántság, 
életstílus/filozófia stb. Ajánlom mindenkinek, aki 
olvassa a képregényt, hogy legyen nagyon figyel-
mes a részletekre. 
 Másodsorban ezek a verssorok mesterien 
összefoglalják a teljes művet. Nem szeretnék min-
den sort kibontani, mint egy érettségi tételnél, de 
érdemes „morzsolni” ezeket a szavakat, akár mi-
előtt elolvasnánk a képregényt, akár pedig utána, 
meglepően sok minden fér bele pár jól megfogal-
mazott szóba. 
 A történet maga valamikor az Edó-korban 
játszódik, amikor „a Föld felszínén még jártak 
olyan lények, amelyeket manapság csak nagyon 
ritkán látni”. Talán sokaknak ismerős lehet ez a 
mondat, elvégre erősen hajaz a „hol volt, hol nem 
volt” kezdésre. A képregény a mesék világába ka-
lauzolja el az olvasót, ebben az esetben azonban a 
történet és annak tanulságai nem a gyerekeknek, 
hanem a felnőtteknek szólnak. 

A képregény utóélete

 Talán most helyesebb lenne, ha azt írnám, 
hogy előélete, ugyanis a képregény egy bónusz 
fejezet az eredeti sorozat 10 éves évfordulója al-
kalmából. Így tehát ezt a könyvet megelőzi egy 10 
kötetből álló sorozat. Persze ez nem azt jelenti, 
hogy aki el szeretné olvasni a kéregényt, annak 
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