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1. rész: Aranykor

dühöngeni, és akkor úgymond berserk módba
vált, olyankor megállíthatatlan.

Ha a Berserkről van szó, mindenki rögtön
egyből az aranykorra gondol, ami nem pusztán az
első történetív címe, de arra is utalhat, hogy ez
a legjobb és legtöbbek által kedvelt történetszál,
akár a mangára, akár az animére gondolunk. A közelgő 30. évfordulója alkalmából felelevenítem a
sorozat és szerzője, Miura Kentaro történetét. Ebben a részben a ’89-től ’98-ig tartó időszakról lesz
szó.

Isten Ökle: Isten akaratát végrehajtó 5 démon,
akiket beherittel lehet megidézni, az apostoloknak parancsolnak.

A világ
A történet egy középkori Európára hasonlító világban játszódik, ahol a lovagok és nemesek
mellett természetfeletti lények is előfordulnak a
történet előrehaladtával egyre gyakrabban. Midland királyságában veszi kezdetét hősünk története, amely háborúban áll a Chuder birodalommal,
illetve később képbe kerül a Kusán birodalom,
melyet egy a valóságban is létező ókori ázsiai állam ihletett. Mindez a mesterien felépített történetnek megfelelően adagolva.

apostol: emberek, akik egy beherit segítségével
megidézték Isten Öklét, és áldozatukért cserébe
teljesült a kívánságuk, majd emberi mivoltukat elvesztve új formát kaptak, röviden szörnyek.

Casca: Griffith női tisztje. Komoly érzelmeket táplál vezére iránt. Mindemellett férfiakat megszégyenítő harcos. Eleinte nem kedveli Gutsot, de
aztán olyan helyzetekbe kerülnek, amik közelebb
viszik őket egymáshoz.
Corkus: Eleinte próbálja megölni Gutsot, de a közösen elért sikerek hatására egyre kevésbé utálja.
Judeau: Egy késdobáló fiú, az egyetlen Griffithen
kívül, aki a kezdetektől Guts mellett áll.

Pippin: Egy a társaival kedves erőember. Általában csukva vannak a szemei, onnan lehet tudni,
hogy nagy baj van, hogy kinyitja őket.
Rickert: Eleinte ő a leggyámoltalanabb és legkisebb tagja a Héják Bandájának, de később fegyverkovácsként nagy segítségére lesz Gutsnak. Godot, az öreg fegyverkovács tanítványa.
Zodd: Az első apostol, akivel Guts és Griffith találkozik. Egy erős, halhatatlan szörny, aki a harcért él.
Képes repülni is. A csatamező istenének is hívják.

tündér: apró szárnyas lény, ami tud gyógyítani a
porával.
Griffith: a Héják Bandájának (magyar mangában:
Sólyom Alakulat) kiismerhetetlen vezére. Olykor
bölcsen monologizál, olykor gyermekként viselkedik, ezek mellett pedig kiváló harcos, és mindent
megtesz álma eléréséért. Az arca elég nőies, amit
olykor szóvá is tesznek.

Szereplők
Guts: igazi antihős, nem érdeklik az ártatlanok,
sőt élő pajzsként is használja őket, a bosszú hajtja,
utálja a gyengéket (pl. tündérek), és nem gyötri
bűntudat a járulékos veszteségekért. Néha elkezd
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Ágyú: a hiányzó bal keze helyén hordja, van benne egy kis mágnes, hogy jobban meg tudja fogni a
Sárkányölőt. Hasonlít a Gonosz Halott főszereplőjének fémkesztyűjére.
Tőrök: még Judeau tanította meg a használatukra.
Charlotte: Midland hercegnője, aki gyengéd érzelmeket táplál Griffith iránt. Gyenge és törékeny,
de bátor lány.

Guts fegyverei
Sárkányölő: egy emberméretű bárdkard. Mivel
Guts már gyerekkorától a felnőttek kardjait forgatta, ezért nem okoz neki gondot a használata,
másnak viszont annál inkább.
Ismétlő számszeríj: könnyen a mesterséges bal
kezére tudja erősíteni, a kínai chu-ko-nu fegyveren alapszik.

Manga
Érdemes megemlíteni, hogy az első 16 fejezet (illetve a Prototípus) még az Animal House
című havonta megjelenő antológiában futott annak indulásától, így azokat nem számozták, hanem betűzték, és sokkal hosszabbak voltak, mint
az azokat követők, akár 111 oldalig is terjedhettek. 1992-ben megszűnt ez a magazin, és helyét a
kéthetente megjelenő Young Animal vette át, ebben folytatódott a történet 20-30 oldalas számozott fejezetekkel. Azóta is itt fut, de például december óta megint rendszertelen időközönként
jelenik meg. Az első animesorozat végéig, azaz
1998 tavaszáig kb. 117 fejezet jelent meg így.
Prototípus:
Itt Guts még szemkötőt viselt, (amit el is ajándékoz) másabb volt a számszeríja, a billog is a mellkasán volt, nem a nyakán, és Puck már vele utazott.
Étel reményében megment egy lányt egy csapat
útonállótól. Karóbahúzó Vladon (ismerős lehet
Drakulaként is) kell bosszút állnia, aki megölte az
anyját.
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A fekete bajnok (a. fejezet):
Guts, aki a fekete bajnoknak nevezi magát,
megmenti Puckot (egy tündért) egy csapattól,
majd hadat üzen cocavár emberevő urának, aki
rettegésben tart egy falut.
A billog (b. fejezet):
Puckot és Gutsot felveszi egy pap és a lánya
egy szekérre. Hamarosan azonban egy démonokkal teli csatamezőre tévednek.

A Vágy Őrangyala (c-h. fejezet):
Egy báró (magyar mangában gróf) eretnekség vádjával sorra végzi ki a népét. Az egyik ilyen
lefejezés alkalmával találkozik Gutscal, aki magára
haragítja. Egy orvos segít a kardforgatónak elmenekülni a katonák elől, majd egy beheritet ajánl
neki, ha végez a báróval. Ám a báró ellenfélként
feladja a leckét Gutsnak, és az is kiderül, hogy egykoron ő is csak ember volt, akár bármelyikünk. Végül pedig megjelenik az Isten Ökle, és elszabadul
a pokol... szó szerint.
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Aranykor (i-edik-94. fejezet):
Guts fiatalkorát követhetjük végig. Ahogy
rátaláltak 3 naposan, ahogy a nevelőanyja meghalt 3 éves korában, ahogy megtanult harcolni 6
évesen, ahogy megvívta első csatáját 9 évesen,
ahogy a nevelőapjával végzett 11 évesen, ahogy
találkozott a Héják Bandájával és Grifith-szel 15
évesen…
18 évesen Guts szembeszállt egy háromszáz éve
legyőzetlen halhatatlan Zoddal, aki inkább szörny,
mint ember. Griffith egyre magasabb rangokat
szerzett, emiatt merénylet áldozatává vált egy vadászaton. Ekkor olyan feladattal bízta meg Gutst,
amiért gyötöri a bűntudat.
A Kékbálna Lovagrenddel folytatott csatában Casca menstruált, így Gutsnak kellett megmentenie. Majd egy zuhanást túlélve meghallgatja, hogyan vált a lány a Héják Bandájának tagjává,
ami közelebb hozza őket egymáshoz.
Aztán a zsoldosbanda bevette Doldrey bevehetetlennek hitt erődjét.
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Ezt követően Guts nem akart megrekedni
jelenlegi szintjén, így elhagyta a bandát, és igyekezett méltóvá válni Griffith-hez. Ám ez Griffith-t
nem várt tettekre sarkallta, miknek következtében a Héják Bandájának dicsősége véget ért.
Egy évet ugrunk az időben. Itt egyetlen
cselekmény köré szerveződik a történet, melyhez képest minden korábbi csak felvezetés volt.
Közben Midland történetét is megismerjük. Végül
Griffith-nek egy olyan döntést kell meghoznia,
ami végleg megváltoztatja a kapcsolatát Gutscal.
És kiderül, hogyan vesztette el Guts a bal alkarját
és a jobb szemét.

!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

Büntetés: Elveszett Gyermekek:
(95-117. fejezet)
Guts és Puck megmentenek egy lányt a
banditáktól, aki meghívja őket a falujába. Szállást
nyújt nekik, de az emberek nagyon félnek Pucktól
a Köd Völgy bogarakra emlékeztető tündérei miatt. És kiderül, hogy megint egy emberhez került
beherit okozza a bajt. Lehetséges, hogy egy tündérmese valóra válik?
Ez visszatérés az Aranykor után az első fejezetekben megkezdett történethez, mivel a Vágy
Őrangyala után játszódik.

Anime
Az OLM (Oriental Light and Magic) stúdió
készítette, akik az Inuyashát, a Deltora Questet és
a Yokai Watchot is alkották. 1997 októbertől 1998
márciusig vetítették.
1. rész: cím: A sötét kardforgató
tartalom: 4 bandita erőszakoskodik egy lánnyal
egy kocsmában. Megérkezik Guts, megöli a banditákat, és megüzeni a főnöküknek, hogy a sötét
kardforgató megérkezett...
manga: A fekete bajnok és a Billog című fejezet
elemeinek keverése és pár oldal az Aranykor 3. fejezetéből
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2. rész: cím: A héják bandája

4. rész: cím: Isten keze

tartalom: Guts legyőzi Bazusót, ezzel felkelti a
Héják Bandájának figyelmét, akik rátámadnak. A
csatában még a vezérrel, Griffith-szel is harcolnia
kell.
manga: Aranykor 3. fejezetének 32. oldalától az 5.
fejezet 29. oldaláig

tartalom: Griffith beszél Gutsnak az álmáról. Majd
visszaemlékszik azokra az időkre, amikor még nem
találkozott a Héjákkal.
manga: Aranykor 8. fejezetétől az első fejezet 17.
oldaláig és pár oldal az Aranykor 1-3. fejezetéből,
A Vágy őrangyala 1-4. oldal

3. rész: cím: Az első csata

5. rész: cím: Kardok szele

tartalom: Guts megküzd Griffith-szel, majd csatlakozik a Héják Bandájának zsoldosaihoz, aminek
nem mindenki örül. Majd sor került Guts első közös csatájára a Héjákkal.
manga: Aranykor 5. fejezetének 30. oldalától a 7.
fejezetig

tartalom: A Héják bandája újabb győzelmet tud
maga mögött, ezért Griffith-t lovaggá ütik, aminek a nemesek nem örülnek. Majd megtámadnak
egy utánpótlás bázist, de Guts észrevesz valamit…
manga: 1. fejezet 18. oldalától a végéig
6. rész: cím: Halhatatlan Zodd
tartalom: Egy harcos tartja fel a héják bandáját,
akiről az a történet járja, hogy halhatatlan. Guts
maga száll szembe ezzel a félelmetes szörnyeteggel…
manga: 2. fejezet 4. oldalától az 5. fejezet végéig
megjegyzés: Itt elhangzik egy előreutalás a sorozat végére.

10. rész: cím: Nemesember

Később Griffith megy hozzá, hogy átbeszéljék a
történteket.
manga: 6. fejezettől 7. fejezet 1-12. oldal 24. oldaltól a végéig

tartalom: Julius a fiát tanítja vívni, ezután pedig
Guts megöli, majd rémálmok gyötrik.
manga: a 10. fejezet 4. oldalától a 13. fejezet 8.
oldaláig

tartalom: A héják bandája megostromol egy erődöt.
manga: 7. fejezet 13-23. oldala

11. rész: cím: A csata
tartalom: A Héják Bandája hadba vonul. Casca
harcba kezd Adonnal, akitől Guts menti meg, ám
lezuhannak egy szakadékba.
manga: a 13. fejezet 9. oldalától a 15. fejezet végéig

9. rész: cím: Merénylet

12. rész: cím: Együtt

tartalom: A Héják Bandája biztosítja a király vadászatát, amikor Griffith-t eltalálja egy nyílvessző.
manga: a 8. fejezettől a 10. fejezet 4. oldaláig

tartalom: Casca elmeséli Gutsnak hogyan találkozott Grifith-szel és csatlakozott a Héjákhoz.
manga: a 16. fejezettől a 18. fejezet 10. oldaláig

8. rész: cím: Összeesküvés

7. rész: cím: A kard birtokosa
tartalom: Guts meg akarja látogatni a lábadozó
Griffith-t, de éppen nemesek vannak nála.
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13. rész: cím: Felkészülten a halálra
tartalom: Adon utoléri Gutsot és Cascát, Guts feltartja a katonákat, hogy Casca elmenekülhessen.
manga: a 18. fejezet 11. oldalától a 20. fejezet 20.
oldaláig
14. rész: cím: Álmok örömtüze
tartalom: A Héják Bandája megmenti Cascát, míg
Guts kitombolja magát.
manga: a 20. fejezet 21. oldalától a 22. fejezet 18.
oldaláig
15. rész: cím: A sorsdöntő csata
tartalom: A Chuder-Midland 100 éve tartó háborúja Doldrey erődjén múlik, ha azt sikerül bevenni, eldől a királyság sorsa. A Héják oda is mennek. Doldrey kormányzójának viszont élve kell
Griffith…
manga: a 22. fejezet 19. oldalától a 25. fejezet 17.
oldaláig
16. rész: cím: A győztes
tartalom: Casca beveszi az erődöt. Eközben a többiek a Lila Rinocéroszokkal harcolnak. Az eddig
mindent túlélő Adon pedig beveti végső fegyverét…
manga: a 25. fejezet 15. oldalától a 29. fejezet 6.
oldalig
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17. rész: cím: A dicsőség pillanata
tartalom: Egy bált rendeznek a Héják győzelmének tiszteletére, ahol Casca és Guts viszont nem
érzi magát olyan jól, mint a csatatéren.
manga: a 29. fejezet 10. oldalától a 31. fejezet 9.
oldaláig
18. rész: cím: Lángok sírköve
tartalom: Griffith-t megmérgezik, a merénylő
próbál elmenekülni, de Guts megakadályozza.
Majd az összeesküvők is megkapják a magukét.
manga: 31. fejezet 11. oldalától 33. fejezet 12. oldaláig

pedig még harcol is vele, hogy maradjon…
manga: 33. fejezet 15. oldalától a 34. fejezet 1116. oldalát és a 35. fejezet utolsó oldalát kivéve a
36. fejezet végéig és a 37. fejezet 17. oldalától a
38. fejezet 7. oldaláig, 11. oldalától a 17. oldalig
20. rész: cím: Szikrák
tartalom: Guts részt vesz egy lovagi tornán, majd
visszamegy edzeni a fegyverkovács Godot-hoz.
Egy év elteltével azonban hírt kap egy fosztogató
haramia csapatról, akiket fel is keres…
manga: 41-42. fejezet alternatív változata, 48. fejezet 6-13. oldala
21. rész: cím: Vallomás

19. rész: cím: Különválás
tartalom: Guts eldönti, hogy elhagyja a Héják
Bandáját. A többiek próbálják lebeszélni, Griffith
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tartalom: Miután Guts megmenti a Héjákat, megtudja, hogy Griffith-t bebörtönözték, és hogy ki
akarják szabadítani…

manga: 40. fejezet utolsó két oldala, 44. fejezet
1-10. oldal, a 15. oldaltól a 45. fejezet végéig, 47.
fejezet 18. oldal, 48. fejezet 14. oldalától a végéig, 49. fejezet 13-16. oldal
22. rész: cím: Beszivárgás
tartalom: Szörnyek falják meg a Héják Bandájának hátramaradt tagjait, miközben Guts, Casca,
Judeau és Pippin a börtönbe tart Griffith-hez.
manga: 49. fejezet 9-12. oldal, 17. oldaltól az 51.
fejezetig, 52. fejezet 12. oldalig, 53. fejezet 15. oldaltól 54. fejezet 13. oldalig, a 15-16. oldal, a 18.
oldaltól az 55. fejezet 16. oldaláig
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megjegyzés: más történetívből származó szörnyek is megjelennek, konkrétan: Csigabáró a Vágy
Őrangyalából, Roshinu és bogarai az Elveszett
Gyermekekből

lakoma/napfogyatkozás) idézik meg az Isten Öklét a piros beherittel
spoiler: itt válik Griffith Isten Öklének tagjává,
Femtóvá

23. rész: cím: Az ünnep előestéje

25. rész: cím: Az örökkévalóság ideje

tartalom: Guts és csapata kimenekíti Griffith-t, de
ez nem hozza meg a várva várt reményt a Héják
Bandájának…
manga: 70-73. fejezet a 73. fejezet 1. oldalát kivéve

tartalom: A démonok megeszik a Héják Bandáját,
és Griffith kívánsága teljesül…
manga: 79. fejezet 18. oldalig, 80. fejezet 5. oldaltól 86. fejezet 8. oldalig és a 13-15. oldal
megjegyzés:
- a mangában a Csigabáró játszik Pippin holttestével, itt viszont az arca más.
- elég nyitott a vége a sorozatnak, kicsit olyan,
mintha ennél a résznél tudták volna meg, hogy
nem lesz 26.

24. rész: cím: Teljes napfogyatkozás
tartalom: A napfogyatkozáskor a beherit megidézi Isten Öklét, hogy teljesítsék Griffith kívánságát…
manga: 74. fejezet 9. oldalától a 78. fejezetig
megjegyzés: itt elmondják, hogy 216 évente (van

A grafika korához méltán kézzel rajzolt és
szép, bár a harcjelenetek nem olyan részletgaz-

dagok, mint a mangában, illetve a durvább sérüléseket nem mutatják (csonkolás, belezés). Az
animációja is nagyon szép, akár a háttereket, akár
a karakterdizájnt nézzük. Illetve előfordulnak művészien megrajzolt állóképek egy-egy fontosabb
eseménynél.

pedig csak fél év telt el), melyek nem is feltétlenül
csak egy fejezetet foglaltak magukba. Viszont ebből ki is tűnik, hogy az anime kénytelen volt tömöríteni, kihagyni részeket, sőt szereplőket, illetve
hamar beérte a mangát.

Az opening és ending zenéje nekem nem
tetszett, pedig a ’90-es években nőttem fel. Lehet, hogy a japán akcentussal előadott esetlen
angol szövege miatt. Amit érdemes megemlíteni
még, hogy csak Guts jelenik meg benne, és mutatják a szülőanyját is, ami az animéből kimaradt.
Az endingben már portrészerű állóképeken megjelennek a Héják Bandájának fontosabb tagjai,
Griffith az első és Guts az utolsó. A háttérzenékből több is van, és jobbak is, mint az opening és az
ending.

Hátránya az előnye és
előnye a hátránya
A manga eleinte havonta jelent meg, majd
havonta kétszer, viszont elég sok visszautalással
mesél el egy komplett történetet több száz fejezeten keresztül. Azonbelül lehet kisebb történetívekre is osztani, de 1-2 év eltelt a között, hogy
először láttuk a grófot, aki ellen később hadba
vonulnak, vagy ahogy Casca és Guts hasonló helyzetekben hasonlóan viselkedik egymással. Ez az
animében nem akkora gond, hisz hetente jelentek meg a részek (az első és az utolsó rész között
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Érdekességek
- Középkori történetről lévén szó néha a cselédek
pletykálkodásából kapunk meg információkat.
- Godot, az öreg fegyverkovács megjelenése a sorozat legelején és legvégén keretezi a történetet.
- Az amerikai változatot poénra vették, és a szinkronszínészek olykor improvizálnak, filmekből
idéznek vagy éneklésben törnek ki.

A szerző további művei
Miura Kentaro 1966 júliusában született.
Mielőtt belekezdett volna a jelenleg 40. köteténél
járó képregényébe, már túl volt pár történeten.
Nagyon fiatalon lett mangaka, első művét a Miurangert (Miura és ranger szavak összevonásából)
10 évesen készítette, sajnos erről és a ’77-es Ken
e no Michiről nem találtam semmit.
Noa (1985)
A Góbi sivatagban járunk 15 nappal az Utolsó Háború után. Ellen és Jay egy űrállomás felé tartanak. 4 nap múlva indul az utolsó járat. Eközben
Noah és Angel is odamegy. A célban pedig keresztezik egymást útjaik.
Disztópikus romantikus sci-fi az önfeláldozásról.
Ez is elég erőszakos, úgyhogy csak bizonyos életkor felett ajánlott.
Futanabi (1985)
Rick megmenti a másik világból érkezett Venust
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az üldözőitől, majd lassan egymásba szeretnek.
Disztópikus romantikus sci-fi. Érdekes a témája,
miszerint férfiak és nők külön világban élnek, és
nem tudnak egymás létezéséről. A Noa folytatása, de nincs köztük szoros kapcsolat.
3 közös mangát készített Buronsonnal, aki a Hokuto no Kennel vált világhírűvé:
Farkasok királya (1989)
1989, Kína. Egy diáklány a vőlegényét keresi a sivatagban, majd egy örvény a középkori Xixiába
repíti, ahol a mongol birodalom tábornoka szemet vet rá. Itt találkozik újra kedvesével, valamint
Dzsingisz kánnal és Benkeijel.
Történelmi manga a családi értékekről.
Megjegyzések:
- Kengo Iba, a főhősnő pont úgy néz ki, mint Casca.
- Ez az egy olvasható magyarul is, rajongói fordításban.
Legend of The King of Wolves (1989-1990)
A Farkasok királyának 4 fejezetes folytatása.

Japan (1992)
Egy jakuzatag Spanyolországba utazik a ‚92-es
olimpia alkalmával szerelme, japán leghíresebb
TV-s tudósítónője után. Egy földrengés következtében azonban az ősi Karthágóba kerülnek, ahonnan egy boszorkány Japán nem túl rózsás jövőjébe küldi őket.
Disztópikus romantikus sci-fi a túlélésről.
Megjegyzés: Egy-két karakter hasonlít a Berserk
néhány karakterére: a jakuzatag például tiszta
Zodd.
Így a cikk végére azt írom, amit a fejezetek
végén szoktak. Folytatjuk…

Berserk anime:
3 TV sorozat:
1997 - 26 rész 2016 - 12 rész 2017 - 12
rész
3 film
2012, 2013
Berserk manga:
1989 óta fut
mangaka: Miura Kentaro

források:

animeaddicts.hu
berserk.wikia.com
mangakalot.com

Tartalomjegyzék

△

