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miatt. A manga során jól felismerhetőek a külön-
böző érzelmek a karakterek arcain: félelem, meg-
lepetés, szorongás, vérszomj, gyilkolási szándék, 
kétségbeesés, értetlenség stb. A könyvek relatív 
nagy időközönként jelentek meg, de ez meg is lát-
szik azon, mennyire kidolgozottak és jó minőségű-
ek. Úgy gondolom, ebben az esetben előny volt, 
hogy nem havonta jelentek meg fejezetenként, 
mint ahogy a mangák szoktak, hanem egyben, de 
hosszabb időközönként. 

részletesen kidolgozottak és jól megformáltak. 
Gondolok itt arra, hogy az eredeti történetben 
megjelenő leírást pontosan követte a rajzoló, ami-
kor a mangába átültette a történetet. Ez egy na-
gyon fontos dolog és meghatározó elem, ugyan-
is a történetben szereplő lények megjelenése 
hangsúlyos elem Lovecraft műveiben. Azonban 
van még egy ennél is fontosabb elem, „fűszer”, 
hogy így nevezzem, amit maga Lovecraft neve-
zett meg, mégpedig a légkör. Itt természetesen a 
hangulatról van szó, arról, hogy a történet milyen 
benyomást kelt az olvasóban. Ebben a manga so-
rán a leginkább befolyásoló elem az árnyékolás. A 
könyvekben - az elsőtől az utolsó lapig - figyeltek 
arra, hogy az árnyékolás révén feszültséget kelt-
senek. Így ez nemcsak a manga látványán segít, 
hanem jó összhangban van a hangulattal is. 
 
 Végezetül, amik leginkább átadják a törté-
net horror jellegét, azok természetesen az em-
beri karakterek, és nem csak az arckifejezéseik 

utolsó pedig egy válogatás a legsikeresebb, azaz a 
leghátborzongatóbb rövid történeteiből A véreb 
és egyéb történetek (The Hound and Other Sto-
ries) címmel. Ebben a cikkben általánosan fogok 
beszélni mindhárom könyvről, anélkül, hogy ma-
gukba a történetekbe belekezdenék. 
 

A mangák rajzstílusa

 Mind a három könyvet ugyanaz az illuszt-
rátor készítette, így gond nélkül tudom egy kalap 
alá venni őket. Ahogy az egy színvonalas kiadótól 
várható volt, a mangák rajzstílusa kifinomult és 
jó minőségű vagy mondhatnám úgy is, hogy a Ja-
pánban készült mangáknál megszokott színvona-
lat hozza. Miről is van itt szó?

 A mangában a különböző karakterek és - így 
nevezem őket, mert aki ismeri Lovecraft munkáit, 
az tudja, hogy gyakori elemek - az „idegen” lények 

Bevezető

 Ebben a cikkemben a nyugati irodalom 
egyik nagymesterének művei kerülnek kés és vil-
la alá. Valószínűleg minden egyes olvasóm olva-
sott vagy látott film feldolgozást H. P. Lovecraft 
műveiből. Ezt azért merem ilyen bátran állítani, 
mert a nyugati rémmesék igazi nagymesteréről 
van szó, olyan személyről, akinek a munkássága a 
mai napig hat a maga műnemében, gondolok itt 
Stephen King könyveire, aki Lovecraftot tekinti 
mesterének, valamint számos történetét film for-
májában is feldolgozták, melyek közül sok nem is 
olyan rég jelent meg a mozikban. Ilyen körülmé-
nyek között talán csak idő kérdése volt, hogy az 
egyre növekvő mangaipar - erre visszatérek az 
utószóban -, mikor fogja „felfedezni” és magáévá 
tenni Lovecraft műveit. Az eseményt nem más, 
mint a Dark Horse Comics kiadó valósította meg, 
ami egy nagy névnek számít az Egyesült Államok-
ban, még akkor is, ha a két legismertebb kiadó, a 
DC és a Marvel marad. A Dark Horse Comics rend-
szeresen jelentet meg mangákat és egyéb, mond-
juk úgy, hogy nem klasszikus képregényeket, mint 
például a Witcher (Vaják) képregényt, vagy olyan 
nagy sikereket, mint az én személyes kedvencem 
a Sin City (Bűn város) képregények. Így már maga 
a kiadó neve is ígéretes volt,és ebben az esetben 
az ígéreteket beváltották kamatostul. 
 A sorozatban három könyv jelent meg, az 
első Az őrület hegyei (At the Mountains of Mad-
ness) történetet dolgozza fel két kötetben, az 
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rálódott, majd vált annak inspirálójává. Így tehát 
Lovecraft művei sokkal inkább a mi „szájízünkhöz” 
igazodnak, Ito Junji műveihez képest.
  

Befejező gondolat

 Következtetésként elmondhatom, hogy a 
Lovecraft mangák nagyszerűen ötvözik az író hor-
ror stílusát és a mangák pazar és változatos rajzvi-
lágát. Mind a történetek, mind pedig a rajzolás ki-
emelkedő minőségű, úgy gondolom, hogy megéri 
rászánni az ember idejét és pénzét. 

mivel a manga egy teljesen új tapasztalat lesz szá-
mára is.
 Melyik a jobb Lovecraft vagy Ito Junji? Eb-
ben a kérdésben természetesen a Lovecraft man-
gára gondoltam. A válaszom az, hogy nem lehet 
és nem is érdemes a két művet/művészt és stílust 
összehasonlítani. A manga és horror kedvelők 
minden bizonnyal ismerik Ito Junji munkáit, és ta-
lán sokaknak eszükbe is jutott, amikor meghallot-
ták, hogy egy horror mangáról van ismét szó. 
 Mégis felmerül a kérdés, hogy melyik a 
kettő közül a könnyebben érthető? Azt hiszem, 
ebben az esetben Lovecraft művére kell, hogy 
szavazzak. Ez nem egy minőségi mutató vagy kü-
lönbség, leszólás Ito Junji ellen. Itt arról van szó, 
hogy míg Ito érthető okokból japán szimbólumo-
kat és hagyományokat használ a műveiben, addig 
Lovecraft ízig-vérig a nyugati civilizációból inspi-

zés volt, amikor egy „szörny” Lovecraft történe-
téből pont úgy vagy sokkal borzasztóbban nézett 
ki a mangában, mint ahogy én azt elképzeltem. 
Lehet, hogy ez a személyes tapasztalat nem per-
döntő, és biztos vagyok benne, hogy vannak, akik 
ugyanebben a helyzetben más véleménnyel len-
nének; én viszont úgy gondolom, hogy ha valaki 
már olvasta Lovecraft történeteit, annak is érde-
mes elolvasni a mangát, mert számos új és kelle-
mes élményben lehet része. Ugyanakkor, ha valaki 
még nem ismeri Lovecraft műveit, szerintem ak-
kor is kezdhet a mangával, mivel Tanabe Gou-nak 
és munkatársainak sikerült pontosan visszaadni 
azt, ami az eredeti művekben is megjelenik. 
 Következtetésként tehát, szerintem nem 
szükséges előre ismerni Lovecraft műveit ahhoz, 
hogy valaki elolvassa a mangát, ugyanakkor, ha 
valaki már ismeri a történeteket, akkor sincs gond, 

Érdemes először
az eredetit elolvasni? 

Összehasonlítás Ito Junjival

 Mint minden újraalkotásnál, remake-nél, 
úgy ebben az esetben is felmerül a kérdés, mi a 
jobb, ha először az eredetit olvassa az ember vagy 
inkább az újat? Nos, ebben az esetben a kérdés 
kicsit másképp tevődik fel, ugyanis a manga nem 
új, abban az értelemben, hogy a történeten ma-
gán nem változtat, csak más formában tálalja. Így 
tehát eljutottunk egy másik klasszikus kérdéshez: 
könyv vagy film? Utóbbi ebben az esetben képre-
gény. 

 Személy szerint először Lovecraft történe-
teit olvastam, tehát a könyveket. Ennek ellenére 
rendkívül élveztem a mangát is. Különösen jó ér-

„...jó érzés volt, amikor egy 
„szörny” Lovecraft történetéből 

pont úgy vagy sokkal borzasztób-
ban nézett ki a mangában, mint 

ahogy én azt elképzeltem.” 
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az asszisztenseik dolgoznak. Azonban immár na-
gyon messze jutottam a cikkem témájától, talán 
bővebben kifejtem majd egy másik cikkben ezeket 
a problémákat.  

kor először láttam. A képen három ikonikus karak-
ter: maga Szupermen, a rendíthetetlen és bátor, 
Lois Lane, a kifinomult és nőies, és Jimmy Olsen, a 
vörös hajú, hófehér fényképész. Őszintén rosszul 
esik leírni ezeket az ironikus sorokat. A második 
kép a Szupermen első kötetei közül való, a kü-
lönbség olyan nagy, hogy inkább megállok itt. Ez 
természetesen csak a jéghegy csúcsa, a történet 
„színvonaláról” csak idézőjelben merek beszélni, 
nehogy valaki ne értse ironikus szándékaimat, de 
jobb, ha itt megállok, még a végén homofób és 
rasszista leszek, talán már az vagyok, mert nem 
tetszik, amit Jimmyvel műveltek az „igazság baj-
nokai”, és nem csak vele.
 
 Természetesen az alma nem hiba nélküli az 
óceán túloldalán sem, gondolok itt azokra a kö-
rülményekre, amikben a mangakák és különösen 

Utószó

 Néhány szóban szeretnék beszélni (nem is 
tudom, hogy fejezzem ki magam) egy meglepő és 
nagyon szomorú jelenségről. Arról van szó, hogy a 
Demon Slayer manga (Kimetsu no Yaiba) több pél-
dányt adott el a tavalyi évben, mint a teljes ameri-
kai képregényipar. (Itt meg kell jegyezem, hogy a 
hír friss a cikk írásának a pillanatában, és még nem 
rendelkezik kellően alátámasztott kemény té-
nyekkel. Azonban fogadjuk el tényként annak ér-
dekében, hogy tovább érvelhessek a véleményem 
mellett, ugyanis nem a Demon Slayer manga el-
adási statisztikájáról szeretnék beszélni. A Demon 
Slayer csak viszonyítási alap a véleményem mellé, 
de nem támasztja alá vagy cáfolja meg azt.) Ez egy 
igen meglepő dolog, főleg, ha figyelembe vesz-
szük, amit a bevezetőben írtam: az amerikai kép-
regényiparban mangákat is adnak el, tehát logiku-
san következik a kérdés, hogy akkor miért van ez? 
Nos, elsősorban a Demon Slayer egy fantasztikus 
manga, ami érthető módon nagy közönséget hó-
dított meg magának. Ez azonban túl kevés ahhoz, 
hogy megmagyarázza a teljes helyzetet. Nem sze-
retnék részletesen beszélni erről, mert messze 
esik a cikkem témájától, de azt mondják, egy kép 
felér ezer szóval, nos, én két képet választottam, 
ami megér annyit, mint egy teljes cikk.

 Az első képen az új „Szupermen” képregény 
főszereplői láthatók még akkor is, ha ezt nem akar-
ja elhinni az olvasó, én sem akartam elhinni, ami-

Írta: Howard Phillips Lovecraft

Rajzolta: Tanabe Gou

Hossz: 
három teljes könyv átlagosan 300 oldallal 

Stílus: horror, fantázia, gore stb.

Megjelenés éve: 
2017-ben az első könyv és 2019-ben az utolsó

Kiadó: 
Dark Horse Comic, Amerikai Egyesült Államok

Források:
Nerdbot

Penguin Random House

https://nerdbot.com/2021/05/24/demon-slayer-manga-outsells-entire-us-comics-industry/
https://www.penguinrandomhouse.com/authors/2147097/gou-tanabe/

