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avagy a Crossed és az Uzumaki összehasonlítása
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manga bemutató

 A Debreceni Egyetem Kommunikáció- és 
Médiatudomány szakos hallgatójának a Rétegmé-
diumok órára készített írása, mely a horrorképre-
gényeket hasonlítja össze egy amerikai comics és 
egy japán manga példáján keresztül. 

 A comics ez esetben a Crossed, melyet 
Garth Ennis írt és Jacen Burrows rajzolt.
 Ez az alkotás egy eléggé terjedelmes, na-
gyobb lélegzetvételű képregény, mely egy posz-
tapokaliptikus disztópiában játszódik, ahol zombik 
lepik el a földet. Ha élőszereplős filmmel kellene 
párhuzamba állítani, akkor a 28 nappal később 
hangulatát vélem benne felfedezni, mivel hason-
ló tulajdonságokkal rendelkeznek a képregény 
és a film zombijai. Emiatt a képi világra jellemző 
a gore, az erőszak megjelenítése, a vér és egyéb 
explicit tartalmak.
 Az általam kiválasztott manga pedig az Uzu-
maki, írója és rajzolója egy személyben Ito Junji.
 Ez is horror alkotás, de nem gore-orientált, 
sokkal inkább a pszichológiai, illetve természet-
feletti vonalat célozza meg. Története viszont 
nagyon egyedi és eredeti: központjában egy diák-
lány (Goshima Kirie) és a barátja (Saito Shuichi) áll-
nak, akik egy csendes kisvárosban élnek, melyen 
egy különös, spirálokkal összefüggő átok ül. (A 
japán „uzumaki” szó is erre utal, mert spirált vagy 
örvényt jelent.) Például felbukkannak a képre-
gényben forgószelek, rejtélyes spirálalakú kinövé-
sek az emberi bőrön, spirálalakban összetekeredő 
emberi testek, spirál alakú labirintusok, és így to-

filmes példákkal kellene szemléltetnem, akkor Az 
emberi százlábú vagy a Tusk látványvilágát lehet-
ne melléállítani, vagy japán példával a Tomie Un-
limited című filmhez hasonlít még, mely szintén 
Ito Junji egyik mangájának filmes adaptációja.
 Ha aszerint hasonlítom össze, hogy horror 
alkotásokról beszélünk, akkor az Uzumaki eszköz-
tára szélesebb, hangulata nyomasztóbb, de az 
erőszak, mint olyan, kevesebb teret kap, és inkább 
a természetfeletti kerül benne előtérbe. Viszont 
a Crossed jobban épít az erőszakra, sokkal több 
sebet, csonkot és vért lehet látni, melynek mér-
téke igen nagy, de ezen kívül egy „átlagos” zom-
bifilm hangulatát idézi. Nekem személy szerint 
jobban tetszett az Uzumaki, pedig a horrorban 
inkább a gore felé húzok, de a manga a hihetetle-
nül abszurd képi világával és váratlan fordulataival 
„kompenzálja” az „alacsony” gore-faktort.

 Stílusbeli különbségek: A Crossed színes, 
színvilágát a barna, zöld, sárga, vörös és feke-
te különböző árnyalatai uralják, de minden szín 
megjelenik bizonyos formában. Az Uzumaki ezzel 
szemben szó szerint fekete-fehér, még a szürke 
árnyalatait is nehezen lehet megtalálni. A Crossed 
mögött több szerző is áll, míg az Uzumaki egyet-
len ember munkája. Az olvasás iránya is különbö-
zik, legalábbis az eredeti manga esetén, én ugyan-
is egy megtükrözött változatot találtam meg az 
interneten. A szöveg mennyisége, aránya is külön-
bözik, a mangában kevesebb a szöveg, ezt pedig 
személyes észrevétellel egészíteném ki: ugyanez 

igaz a japán filmekre is. A Körnek például létezik 
amerikai és japán változata is, az amerikai válto-
zatot szinte végigbeszélik a szereplők, míg a ja-
pán verzióban előfordulnak hosszú percekig tartó 
csendek is.

 Ezek a legfontosabb és legérdekesebb kü-
lönbségek a bemutatott művek között.

vább. Tehát ez a geometriai alakzat ebben a világ-
ban egy baljós, gonosz töltetű dolog.
 A Crossed esetén említettem a gore-t, 
de ez nem jelenti azt, hogy az Uzumaki kevésbé 
hátborzongató, mivel megjelennek body horror 
elemek is, és vért ugyan nem nagyon látunk, de 
drasztikusan eltorzuló emberi testeket igen. Ha 


