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Mangattack kiadványok // Iskariotes

Folytatás a következő oldalon!

2007-re a magyar anime szub-
kultúra elkezdte élni rövid aranykorát 
(2006-2009) és ekkor lépett be a 
piacra hazánk egyik legrégebbi könyv-
kiadó vállalata, az Athenaeum nyom-
da, melynek jogelődjét 1841-ben 
alapította Emich Gusztáv, és jelenleg 
a Líra és Lant csoport tagja. A pati-
nás cég olyan művészeknek volt és 
jelenleg is kiadója, mint: Ady, Babits, 
Karinthy, Kosztolányi, Coelho vagy 
éppen Márques, azonban nem vállalta 
fel a - fogalmazásukkal élve - „keleti 
képregények” gondozását, ezért 2007 
áprilisában megalapították a Man-
gattack (kb.: manga támadás) című 
brandjüket.

Mivel az Athenaeum 2009-ig nem 
is jelentetett meg képregényt (ak-
kor is a francia Titeuf-sorozat első 
darabját adta ki), így ezen a téren a 
kiadó nem rendelkezett tapasztala-
tokkal. Vállalkozása inkább tűnt egy 
dilettáns csoport rossz fellépésének 
(de tekinthetjük bátornak is) egy 
alaposan félreértett piacon, ahol a 
manga műfaja is csak bevezetésénél 
tartott. Érdemes megjegyezni, hogy 
Sárközy Bence, a Mangattack vezetője 
2007-ben maga is elismerte, hogy a 
magyar manga piac egy szűk „hard 
core” piacot jelent, akik kimondot-
tan mangát akarnak olvasni (tessék 
szépen visszaemlékezni milyen fújolás 
volt, amikor kiderült, hogy az Árnybíró 
csak félig manga, vagy hogy a szent-
séges Narutóban magyarosították 
a neveket). Természetesen ennek a 
kemény magvas rajongói tábornak 
sem volt akkor még egységes szokás- 
és ízlésvilága.

Ezzel mindössze arra szerettem 
volna célozni, hogy miközben a 
célközönség kicsi, szűkmarkú és 
válogatós is, egy cég mégis ilyen 
kiadványokkal házalt. A megjelent 
kötetek főként az amerikai Tokyopop 
Kiadó és a japán Gentosha Comics 
mangái közül kerültek ki, amikről le-
hetett sejteni, hogy nem lesz nagy 
keresete egy icipici piacon. Tehát az 
itthon kapható képregények (úgy 
Batmanestől, Kázmér és Hubán át 
Natutóig) a magyar könyvpiac ki-
adásának 1%-t sem érik el.

A kis cégek (FUMAX, Delta Vision, 
Mangafan) már igényt és tábort tobo-
roztak a mangákhoz, így lehetőség 
nyílt arra is, hogy egy nagy cég is 
megjelenjen, és ezzel kvázi legalizálta 
a mangát a magyar könyvpiacon és 
kultúrában. (Az más kérdés, hogy 
miért pont a nagy cég vonult ki a piac-
ról és miért pont ők hozakodtak elő a 
leggyengébb kínálattal.)

Vitathatatlanul a legerősebb 
anyagi háttérrel rendelkező cég (a 
Líra Könyv Zrt-nek 2011-ben több 
mint négy milliárdos bevétele volt) és 
legjobb elosztóhálózattal rendelkező 
cég volt a Mangattack (a Lírának közel 
50 boltja van). Ennek ellenére igazán 
komoly áttörést nem tudott elér-
ni, komoly médiapartnert nem volt 
képes magának szerezni. Tehát amíg a 
Mangafan és az Animax „összebútoro-
zott”, plusz ott volt még a Mondo, ad-
dig MA csak pár darab vérszegény rek-
lámmal vetette magát észre a piacon. 
További nehézséget jelentett, hogy 
a MA sok történetet a Tokyo Poptól 
vásárolt meg, 

így amikor az tönkre ment, akkor 
az általa kiadott sorozatok is zátonyra 
futottak. A cég 2009-ben gyakorlati-
lag eltüntette a Mangattack brandet 
és az egész átkerült az Athenaeum-
hoz, de a gazdasági válság hatására 
mára teljesen megszűnt a mangaki-
adás a cégnél.

De mik is jelentek meg a 
Mangattacknál?

A Biblia Manga: Még mielőtt valaki azt 
hinné, hogy a mangáról mint műfajról szóló, 
jó vaskos 5000 oldalas könyvről van szó, 
ami egy gyakorlatilag kinyomtatott Anime 
News Network adatbázis, vagy magát a 
manga istenét, Oszamu Tezukát bemutató 
kiadvány, annak szólok, hogy nem így van. Ez 
semmi más, mint a Biblia manga formában. 
Siku (angol rajzoló) megírta a Biblia egyes 
általa fontosnak vélt történéseit mangásan
(értsd egyes rajzokon fellelhető azon bizonyíték, hogy az alkotó valamikor 
valahol mintha látott volna mangát).

Ami sajnálatos, hogy az eredeti közel 1000 oldalas műből hozzánk csak 
egy 216 oldalas mondjuk így „best of”(?) Szöveg/képgyűjtemény érkezett 
el. Igazából azoknak ajánlom, akik kultúrsznobok és villogni akarnak, hogy 
ők mekkora arcok, hogy ezt a művet így is elolvasták és ilyen formában is 
megvan (persze az eredeti Károli Biblia replika és az óhéber Tora mellett).

Eredeti cím: The Manga Bible: From Genesis to Revelation
Szerző: Ajinbayo “Siku” Akinsiku
Kiadási év: 2007
Típus: OEL
Terjedelem: 1 kötet
Magyar kiadás:
- Terjedelem: 1 kötet (befejezett)
- Ár: 1990 Ft
- Fordította: Pap Zoltán-Sárközy Bence
- Kiadási év: 2008
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A Bárány Panasza 1-2: Ezt a 
kiadást original japán emberke 
(Tóme Kei) rajzolta, a grafikai 
megoldásai is jónak mondhatóak. 
Szerintem ez a vámpíros történet 
megérdemel egy külön cikket 
valamikor (lehet majd írok róla, 
persze mindenképp Death Note 
előtt).

Dramacon 1-3: Véleményem szerint ez a mű a megtestesült 
multikulturalizmus. A szerzője szovjet állampolgárként jött napvi-
lágra, onnan a szülei a multikulturalizmus nem titkolt fellegvárába, 
Kanadába költöztek, ahol a hölgy nyugodtan vállalhatta fel orosz 
nemzetiségét, hogy aztán az Amerikai Egyesült Államokban megis-
merkedjen a japán rajzfilmekkel és képregényekkel, hogy végül 
írhasson Global mangát angolul, amit mi aztán magyarul olvassunk. 
A történet az animeconok világában játszódik rengeteg sd-vel meg-
spékelve szvsz ez a cucc a legjobb attackos kiadás.

Esti tagozat 1.: 
Ez a Dramacon 
alkotójának egyik 
újabb sorozata és 
egyben a legutóbb 
kiadott Mangat-
tack (Athenaeum) 
kiadvány. Természet-
felettis, vámpíros, 
farkasos horror 
vígjáték.

Eredeti cím:                                        Hitsuji no Uta

Szerző:                                                    Toume Kei

Kiadási év:                                              1996-2002

Típus:                                                           manga

Terjedelem:                                              7 kötet

Adaptáció:                                           4 részes OVA

Terjedelem:                                  2 kötet (befejezetlen)

Ár:                                                                1990 Ft

Kiadási év:                                                  2009

Fordította:                              Pap Zoltán - Sárközy Bence

Bizenghast

M. Alice LeGrow

2005-2012

OEL

8 kötet

5 kötet (befejezetlen)

1490 Ft

2007-2009

  Pap Zoltán - Sárközy Bence

Dramacon

 Svetlana Chmakova

2005-2007

OEL

3 kötet

3 kötet (befejezett)

 1490 Ft

2007-2008

  Pap Zoltán - Sárközy Bence

Nightschool: The Weirn Books

Svetlana Chmakova

 2008-2010

OEL

4 kötet

1 kötet (befejezetlen)

1990 Ft

2010

Bizenghast 1-5: Egyezzünk meg annyiban, 
hogy ez lett a Mangattack legsikeresebb 
cucca, legalábbis kötetszámban mérve. A 
kiötlője a történetnek M. Alice LeGrow, akiről 
mint megtudhatjuk, nem szeret bepisilni (de 
komolyan, kultúrhelyeken már 2-2,5 éves ko-
rában sem szeret az ember, de 4 éves korára 
eljut oda, hogy nem reklámozza).

Magyar kiadás:Magyar kiadás: Magyar kiadás: Magyar kiadás:
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Éjféli Opera 1-3: Nini, 
erről elfejtettem írni. De 
azért: “Egy gótikus történet 
találkozása a rock gitárok-
kal a halhatatlanok aré-
nájában.”

Földfény 1-2: Jelentősége abban fedezhető 
fel, hogy sci-fi OEL és mint ilyen, majdnem hogy 
páratlan, hiszen csak kettő sci-fi/cyberpunk 
manga jelent meg ezen kívül hazánkban: a Star 
Trek, illetve az élő manga zseni Masamune Shi-
row kultikus sikerdarabja, a Dominion. A törté-
net a Holdon játszódik a 2060-as években és 
bázz, nem hiszed el, de a trendi arcok majdnem 
hogy ugyanolyan ruciban vannak, mint most mi. 
Hihetetlen.

Gravitation 1-4: Murakami 
Maki mangaka népszerű 
shounen ai alkotása, mely-
ben Sindó Suicsi szerelmi 
élete van a középpontban. 
Külön cikk gyanús. 

Házi Ninja 1-2: Ennek az alig 200 oldalas képregénynek egy igazán 
fontos dolgot lehet a számlájára írni a célközönséget illetően: ez a 
manga célozta meg a legfiatalabbakat (érsd olyan 10-12 éves fiúk), 
akik simán elhiszik, hogy katalógusból lehet nindzsákat hazaszállítani 
(de hát, ha már feleséget is lehet rendelni … omg).

J Pop bálvány 1-2: Aki szereti és ismeri a Kilari című soroza-
tot az Animaxról, az tuti élvezni fogja Millenni+M – Tokó Jasiró 
kreálmányát. (Milyen szerencse, hogy a szerkesztőimnek van 
szívűk és nem kényszerítenek arra, hogy erről külön írjak).

 A Midnight Opera

Hans Steinbach

 2005-2006

OEL

3 kötet

3 kötet (befejezett)

1490 Ft

 2007-2008

Pap Zoltán-Sárközy Bence

Earthlight

Stuart Moore, Christopher Schons

2006

OEL

2 kötet

2 kötet (befejezett)

1490 Ft

 2007

Pap Zoltán-Sárközy Bence

Gravitation

Murakami Maki

1996-2002

manga

12 kötet +futó folytatás + doujinek 

   13 részes TV sorozat + 2 részes OVA                                            

4 kötet (befejezetlen)

1990 Ft

2008-2010

Pap Zoltán-Sárközy Bence

Mail Order Ninja

Erich Owen

 2006-?

OEL

 3 kötet

2 kötet (befejezetlen)

990 Ft

2007

Pap Zoltán-Sárközy Bence

J-Pop Idol

Millenni+M, Yashiro Toko

?

 manga

10 kötet

2 kötet (befejezetlen)

  1990 Ft

               2008-2009

Pap Zoltán                       -Sárközy Bence

Magyar kiadás: Magyar kiadás: Magyar kiadás: Magyar kiadás:Magyar kiadás:
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Kanpai! 1.: Ez is Murakami 
alkotás. A cucc nagyon vad és 
komoly próbára teszi az em-
ber hasizmát a nevetéstől.

A Káosz Kapui 1-3:  Őőőőő … ja igen 
ez is egy japán szerző alkotása, Rjokó 
Micukié. A sztori annyira egysíkú, hogy 
ennél még egy Bleach-beli random lidérc 
is komplexebb jelenség. Na jó, a lényeg 
az, hogy leledzik egy kapu, mely a démo-
nokat tartja távol, de persze a kaput őrző 
ikerpár felét elrabolják, a másiknak pedig 
meg kell találnia, mert ha nem, akkor jaj.

Nyári Srácok 1-3: Erről a gyöngyszemről egy régi A+ fórumos 
bejegyzés ugrik be nekem (tartalmi idézet következik): „Hé, 
figyeltétek a Kiddy Grade tegnapi részét? Eclair bugyiját le-
hetett látni :-D szerintetek vannak olyan animék, ahol többet 
is mutatnak?” Nos, aki még ennél a szintnél tart és még nem 
fedezte fel magának minimum a sankaku complexet, annak ez 
a történet tökéletes. (Figyelem! 16 éves fiúk esetében a cucc 
enyhe röhögőgörcsöt válthat ki, az alattiaknál más görcsre 
kell felkészülni.)

Az ördög mennyasszonya 
1-2: Nos, hát ez koreai művész 
- Kim Sze-Jang - szüleménye. A 
grafikája nekem tetszik, a manh-
wa klasszikus jegyeit vonultatja 
fel (hosszú haj és Michael Phelps-
énél is hosszabb karok). Amúgy 
érdekesség, hogy eredetileg 
egykötetesre tervezték, majd 
kiderült, hogy három lesz, így 
logikusan következik, hogy végül 
öt kötet lett belőle, de itthon csak 
2 jelent meg.

Kanpai!

Murakami Maki

2000-2001

manga

2 kötet + doujin

1 kötet (befejezetlen)

1990 Ft

2010

Pap Zoltán-Sárközy Bence

Doors of Chaos

Mitsuki Ryoko

2007

manga

3 kötet

3 kötet (befejezett, de a sztori nem)

1990 Ft

2008-2009

Lovas Anna

Boys of Summer

Chuck Austen, Hiroki Otsuka

2007-2008

 OEL

3 kötet

3 kötet (befejezett)

1490 Ft

2007-2008

Pap Zoltán-Sárközy Bence

Devil’s Bride

Kim Se-Young

 2007-?

manhwa

5 kötet

2 kötet (befejezetlen)

1990 Ft

2008-2009

Pap Zoltán-Sárközy Bence

Magyar kiadás: Magyar kiadás: Magyar kiadás: Magyar kiadás:
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Pirontan: Hentaiocska. 
A’szem ezzel mindent 
elmondtam.

Rémmetró 1-3:  Mint megtudjuk, 
a Styx-folyó valójában Tokióban 
van és nem is folyó, hanem metró 
alagút és nem is Styx a neve, a ka-
lauz pedig egy bishi, aki az élőket 
a holtak birodalmába viszi. Any-
nyira eredeti az ötlet, mint a Naruto 
bármelyik fillerje.

Star Trek 1-2: Kult cucc kevésbé coolosan.

Vörös Kert 1-2: Adott négy lány, akiknek van 
egy közös titkuk, csak nem emlékeznek rá, de 
aztán mégis. (Hát komolyan, most írjak?)

Hiroki Otsuka

Murakami Maki

?

manga

1 kötet

1 kötet (befejezett)

1990 Ft

2007

Dark Metro

Calen Tokyo, Yoshiken

2008

manga

3 kötet

3 kötet (befejezett)

1990 Ft

2008-2009

Nikolényi Gergely

Star Trek: The Manga

2006-2008

OEL

3 kötet

2 kötet (befejezetlen)

1490 Ft

2007-2008

Pap Zoltán - Sárközy Bence

                  Red Garden

    GONZO, Ayamura Kirihito

                 2007-2009

                     manga

                    4 kötet

22 részes anime sorozat + 1 rész OVA, novel

       2 kötet (befejezetlen)

                   1990 Ft

               2009-2010

         Nikolényi Gergely

Megjegyzés: Érdemes több könyves-
boltban szétnézni, a kötetek nagy ré-
szét ugyanis már 400-500 forintért is 
megkaphatjuk/megrendelhetjük.

Magyar kiadás: Magyar kiadás: Magyar kiadás: Magyar kiadás:
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