
Írta: Yona és Yuuko

SQUID GAME
live action

avagy a pénz (hype) mindenek felett?
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válik, hogy itt bizony nem csak a győzelemért kell 
megküzdenie az embernek – hanem először is túl 
kell élnie.
 Az első két kvázi alapozó részben megis-
merjük a főbb szereplőket, a játék felépítését, és 
már az első játékban nemcsak a játékosokat, ha-
nem a nézőket is rögtön a mély vízbe dobják – bár 
ez szerintem azoknak, akik láttak egy-két hasonló 
battle royale-stílusú sorozatot, nem okozott akko-
ra meglepetést. Talán itt még kissé lassúnak tűnik 
a történet, de már az elején úgy vannak felépítve 
a részek, hogy amint egy befejeződött, az ember 
– ha van ideje – rögtön indítja is az újabb részt. A 
továbbiakban pedig egyre gyorsabb tempóra kap-
csol, és végig képes fenntartani a figyelmet. Ezt 
segíti a másik szál is, ugyanis Seong Gi Hoon mel-
lett van még egy fontos nézőpontkarakterünk, a 
bátyját kereső rendőr, Hwang Joon Ho, aki fősze-
replőnket követve keveredett a szigetre. Rajta 
keresztül bepillantást nyerhetünk a játékok elő-
készületeibe és az utánuk történő takarításba is.

Történet

 Számos menthetetlenül eladósodott és 
hitelezőktől rettegő ember kap meghívást egy 
különös játékba, amely nyertesének hatalmas ju-
talmat ígérnek. Ez történt főszereplőnkkel, Seong 
Gi Hoonnal is, aki válása után újra édesanyjánál él, 
kevéske jövedelmét pedig fogadásokra pazarol-
ja. Amint szerez egy kis pénzt, rögtön feléli nem 
törődve a holnappal. Bár ő is kap egy névjegykár-
tyát, nem igazán foglalkozik vele egészen addig, 
amíg meg nem tudja, hogy az exfelesége a lányá-
val együtt hamarosan Amerikába fog költözni. Mi-
vel nem akarja elveszíteni a lányát, és nem lát más 
kiutat a rengeteg adósságából, felhívja a számot. 
Másnap már egy meg nem nevezett szigeten lévő 
hatalmas komplexumban találja magát 455 másik 
emberrel, aki szintén a főnyereményre hajt. A fel-
adat elsőre egyszerűnek tűnik, 6 különböző for-
dulót kell megnyerni, és máris rendeződik az éle-
tük. Azonban már az első játékban egyértelművé 

 Szerintem különösebben nem kell senkinek 
sem bemutatnom ezt a sorozatot, még a csap-
ból is a Squid Game folyik egy ideje. Legyen szó 
a Neflix szidásáról vagy dicsőítéséről, a szegény 
emberről, akit állandóan hívogattak, mert a soro-
zatbeli névjegykártyán az ő száma szerepelt, vagy 
egészen a különböző magyar hírportálok írásaiig 
– szóljon az akár a színészekről, akár random ér-
dekességekről vagy magáról a történetről (ilyen-
olyan színvonalú megfogalmazással). Még azok is 
ismerik a sorozatot, akik eddig a kdrámák létezé-
sével/fogalmával sem voltak tisztában. Egyszóval 
mindenkinek megvan róla a véleménye függetle-
nül attól, hogy látta-e vagy sem. Amikor az öcsém, 
aki egyébként még sosem nézett egy animét/
kdrámát sem, azzal fogadott, hogy következőnek 
majd ezt a sorozatot fogja megnézni, már ott tud-
tam, hogy tényleg nagyon felkapott lett.
 Rólam viszont azt kell tudni, hogy van ben-
nem egy félelem a nagyon hype-olt sorozatok 
felé, konkrétabban minél ismertebb egy sorozat, 
annál nehezebben veszem rá magam a megnézé-
sére, mert nem akarok csalódni bennük. Ez alól ki-
vétel, ha én is akkor néztem, amikor kijött, de itt 
nem ez volt a helyzet. Aztán kiderült számomra, 
hogy a húgom már jóval öcsém előtt megnézte a 
Squid Game-et, és egyre többet is áradozott róla, 
szóval végül én is belekezdtem. Ez abban a tekin-
tetben egy rendhagyó ajánló lesz, hogy nemcsak 
én, hanem ő is elmondja majd a sorozatról a véle-
ményét. Végre sikerült rávennem egy cikkre!. De 
előbb lássuk az általánosabb információkat!
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szemet köszönhetünk nekik is. Viszont azért 100+ 
kdrámán és kb. tízszer ennyi animén túl nekem 
már kicsit több kell ahhoz, hogy lenyűgözzön egy 
sorozat. De következzen egy teljesen kezdő 
kdrámás véleménye is erről a sorozatról!

Kezdésnek mondanál egy pár szót magadról?

 Sziasztok! Yuuko ikertestvére vagyok, és én 
is egy anime karaktertől kölcsönzöm a nevemet, 
szóval üdv mindenkinek, Yona vagyok! [Vicces, 
hogy hasonló neveket választottunk, egyébként 
fun fact, hogy a keresztneveink ugyanannyi betű-
ből állnak, mint a nickneveink – Yuuko] Tesómhoz 
képest pólyás gyerek vagyok az animék és a külön-
féle drámák világában, de párat azért én is láttam 
[rákényszerítettem – Yuuko], például a Flower of 
Evilt és a The Untamedet. Illetve pár pedig még a 
várólistámon várakozik, mint a Mr. Queen.

van szó, amit ráadásul nagyon aprólékosan raktak 
össze, és utólag több utalás is leesik a nézőnek. 
Bár azt azért már nem mondanám, hogy a soro-
zat története teljesen egyedi, hiszen elég csak a 
Battle Royale című regényre, majd az arról készült 
filmre gondolni, de én a Kaji című animével talán 
még több párhuzamot is fel tudtam fedezni, ami 
egy teljesen hasonló „rendezvényre” épül. Szó se 
róla, engem is be tudott szippantani, de a végén 
nekem valahogy elcsúszott a sorozat. Mintha a ké-
szítők nagyon erősen próbáltak volna lehetőséget 
teremteni a folytatásnak, így aztán az utolsó rész-
ben szándékosan nem varrtak el bizonyos szálakat 
(arról a bizonyos borzalmas frizuráról a végén már 
ne is beszéljünk). De nagyon örülök annak, hogy a 
Squid Game-nek hála egyre többen ismerkednek 
meg a kdrámák fogalmával, és esetleg nyitnak a 
többi koreai sorozat felé, hiszen számos gyöngy-

túl, a szabályok egyszerűek, éppen ezért pedig 
nem igazán lehet kilogikázni a dolgokat vagy ki-
bújni a teljesítésük alól. Ugyanakkor ezek az élénk 
színek elég nagy kontrasztot alkotnak a játék el-
indulása után nem sokkal elkezdődő vérfürdővel. 
Őszintén szólva nem szívesen melóznék ezen a 
helyen, ellentétben azzal a rengeteg piros overált 
viselő maszkos alakkal, aki láthatólag mégis így 
gondolja – és akiknek a maszkjukon lévő jel jelö-
li a feladatkörüket, illetve rangjukat is. (És akikkel 
egyre gyakrabban találkozhat az ember conon: 
kezdjünk aggódni? :D)

Összességében

 Nem azt mondom, hogy teljesen meg tu-
dom érteni a hatalmas hype-ot, ami körülveszi ezt 
a sorozatot, de tényleg egy izgalmas történetről 

 A karakterek mindegyikéről – már akikkel 
részletesebben foglalkozik a sorozat – kiderül pár 
háttérinformáció, hogy miért is jelentkeztek, il-
letve pontosan honnan jöttek, mik a céljaik, med-
dig hajlandóak elmenni a pénzért. Vannak köztük 
szimpatikusak és olyanok is, akiket meglát az em-
ber, és már viszket a tenyere, de összességében 
nem érdemes egyikükhöz sem kötődni, mert a so-
rozat műfajából adódóan hullanak, mint a legyek.

Megvalósítás

 Egyszerűnek tűnő, mégis igényes a megva-
lósítás. A játékok színhelyei is remekül lettek kivi-
telezve, az élénkre festett falak kihangsúlyozzák 
a feladatok gyerekjáték jellegét, hiszen minden 
egyes fordulóban egy népszerű gyerekjátékot kell 
játszania a versenyzőknek. Nem bonyolítják őket 
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A főszereplő szánalmas élete és a kezdetben gye-
rekes, meghunyászkodó természete megterem-
tett egy teljesen hétköznapi, szánnivaló karaktert, 
akivel az emberek többsége együtt tud érezni. Vá-
lás, pénzhiány, szétcsúszott élet és függőségek… 
mindenki számára bizonyos szinten ismerős prob-
lémákkal küzszködik. Végig drukkoltam neki, és 
elkerülve a spoilereket elmondhatom, hogy egy 
viszonylag szép ívet járt be a karakterfejlődése. 
[Leszámítva egy-két légből kapott döntését – 
Yuuko.]
 

 A sztori véres és műfajhoz illően kegyet-
len, de a helyzetkomikumokat és a poénokat sem 
hagyták ki belőle, hogy néha azért oldják egy ki-
csit az alapjában véve feszült és gyomorforgató 
szituációkat. De számomra a legfontosabb még-
is a mű üzenete volt, ami remélem, hogy egy idő 
után minden nézőben tudatosul majd. Sajnos 
számos cikkben csak a felszínt kapargatják, hogy: 
„Jajj de brutális, csak azok nézzék, akik szeretik a 
hentelést, másnak nem is érdemes nézni…” Pedig 
szerintem ennek a sorozatnak a legfőbb üzenete 
az, hogy hiába a sok pénz csalóka ígérete, inkább 
haljon meg az ember jó emberként, elmondva 
magáról, hogy megpróbált tisztességes életet 
élni, mintsem elveit feladva és önmagából telje-
sen kifordulva harcoljon a pénzért, amihez itt szó 
szerint vér tapad. Ez az üzenet számomra az egész 
sorozat lényege. 

Yuuko]. A Boruto viszont még várat magára, ta-
lán egészen az örökkévalóságig, kicsit olyan Elát-
kozott Gyermek (Harry Potter) érzéseim vannak 
tőle. Folytatás, de mégis minek? Ha jól számolom, 
akkor összesen körülbelül 20 animét néztem ed-
dig, kdrámát pedig alig egy-kettőt. Legalább-
is eddig, mert a Squid Game után ez szerintem 
változni fog.

Hogyan találtál rá a Squid Game-re?
 
 Őszintén szólva TikTokon láttam néhány vi-
deót róla, és mivel alapvetően nagyon kedvelem 
a morbidabb témákat, ezért úgy gondoltam, hogy 
belenézek. 

Mennyiben volt más élmény 
koreai sorozatot nézni?

 
 Ami az élményt illeti, én nem sok különbsé-
get tapasztaltam egy amerikai sorozathoz képest. 
Jó volt, és direkt eredeti szinkronnal néztem meg, 
szerintem sok film esetében ez még hozzá is ad az 
élményhez, hiszen máshogy képzik a hangokat, és 
ez még különlegesebbé teszi az egészet.

Mi a véleményed róla?
 
 Egyáltalán nem okozott csalódást, teljeség-
gel hozta azt, amit vártam tőle. Izgalmas volt, de 
jóval túlmutatott egy szadista játék bemutatásán, 
amit a gazdag emberek nyálcsorgatva nézhetnek. 

Milyen témájú sorozatokat 
szoktál általában nézni?

 Filmek és sorozatok terén szinte minde-
nevő vagyok, de leginkább a kissé horrorisztikus 
beütésű fantasy sorozatok állnak a legközelebb 
hozzám. Animék tekintetében inkább a nagy ne-
vekben utaztam eddig, végignéztem az egész 
Narutót shippuudenestül, illetve nagyon várom 
az Attack on Titan utolsó évadát is [és én animés 
létemre még egyiket sem láttam ezek közül – 
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