
A japánok már számtalan animének elkészítet-
ték a live actionjét – tehát az élőszereplős válto-
zatát (Death Note, Nana, Rurouni Kenshin, Ao 
Haru Ride, Gin no Saji, Parasyte). E filmek tárháza 
igen változatos, vannak jó live actionök és rosszak. 
Nem túlzok, amikor azt írom nektek, hogy az 
ezen filmek többsége rossz, pontatlan. A live ac-
tionöknek csak töredéke tartozik a remekművek 
közé. De a következő film, a 2001-es Ichi the Kill 
egy jó alkotás lett. Egy nagyszerű manga egy még 
nagyszerűbb filmmel.

//  Daisetsu
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Eredeti cím: 
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Takashi Miike

Eredeti történet:
Yamamoto Hideo
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                      (Kakihara)
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Hossz: 2 óra
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Ez az első alkalom, hogy élősze-
replős filmről írok cikket. Kicsit izga-
tottan kezdtem neki az írásnak, mert 
eleinte nem nagyon volt ötletem arra, 
hogy hol is kezdjem a leírást. Végül 
döntöttem. A cikkemben összeha-
sonlítom a mangát és a filmet, ezzel 
szeretnék nektek egy képet adni erről 
a véres és olykor gusztustalan adap-
tációról.

Az Ichi the Killer film egy 10 köte-
tes manga alapján készült. A manga 
legendás. Mondanivalója főleg a bosz-
szúállásról szól, megkérdőjelezi fon-
tosságát és helyességét. Ugyanakkor 
komoly lélektan is van benne, ami a 
főszereplőnk esetében, Ichinél jelenik 
meg a leglátványosabban, hiszen nála 
vannak zavarodottságok, memóriap-
roblémák és állandó félelem. De a 
manga és a film még ennél is több…

A film ott kezdődik, ahol a manga 
is. Az Anjougumi jakuza csoport veze-
tőjét (és 17 éves barátnőjét) meg-
gyilkolják. A gyilkos Ichi. A mészárlást 
követően Ichi bácsikája - akit a man-
gában a legtöbbször csak „Papónak” 
hívnak – takarít fel a lakásban saját kis 
csapatával, akiket a jakuza társadalom 
már kitaszított magából. Az eset után 
a gumi vezérét eltüntetik, pénzét (300 
millió jen) ellopják.

Másnapra a gyilkosság helyszíne 
patyolattisztán fogadja az Anjougumi 
tagjait. Kakihara Masao eldönti, hogy 
mindenáron megkeresi főnöke elrab-
lóit. Ehhez minden követ megmozgat 
és bizonyítékok hiányával is meggyö-

tör ártatlan embereket, hogy valljanak 
főnöke hollétéről. 

Hogy mindez miért volt jó Papó-
nak? Egyszerű: pénz. Papó a legjobb 
informátor a körzetben, mindent tud 
mindenkiről, és abból szeretne pénzt 
csinálni, hogy összeomlasztja, és egy-
másnak ugrasztja a környék jakuza 
csoportjait (Naná, hogy 300 millió yen 
nem elég neki!). A legjobban persze 
az Anjougumival bánik el, akinek új 
vezére később Kakihara a veszett s/m 
rajongó lesz. Papónak csak két eszkö-
ze van céljai megvalósításához: a fur-

fangossága, hogy át tud verni akárkit, 
és Ichi, aki pedig eltűntet akárkit.
Vajon sikerül-e Papónak a célja? Meg-
kapja-e a vagyont, amire vágyik? Hogy 
ez kiderüljön, el kell olvasnotok a 
MANGÁT! A film részben itt is eltér a 
mangától, így igaz, hogy a film jó, de 
történetileg a mangát nem helyette-
síti. A mangát ismerők a film nézése 
közben előnyben vannak, hiszen a sok 
összefüggést jobban érthetik. (A film 
10 kötetet préselt bele két órába, egy-
két információ a mangában sokkal vi-
lágosabban van elmagyarázva.) 

A film központjába 
(ahogy a mangában is) 
mégsem Ichi kerül, ha-
nem Kakihara, aki egy 
jellegzetes egyéniség. A 
film inkább arról szól, ho-
gyan teszi tönkre Ichi az 
Anjougumit. Ezt Ichi, de 
főleg Kakihara szemszö-
géből vizsgálhatjuk meg.

A filmhez a zenéket Yamamoto Seiichi szerezte, ugyanakkor közreműködött 
még a Boredoms rockbanda is. A zenék szerintem nagyon jól el let-

tek találva. Nekem főleg a – számomra – „klasszikus” Totem Cheer 
zene tetszik, amit Kakihara első megjelenésénél is használtak. 
A film látványra nem egy nagy durranás. Olykor gyors kameramoz-
gás jellemzi, néha kicsit torzítják a képet. Sajnos a film 2001-es, így 
HD-ban nagyon nem találunk felvételt. Én a CD verzióval néztem 
meg a live actiont, de ott is gyenge volt a felbontás. 
Ugyanakkor a film nagyon sötét. A képi világból valahogy a zöld 
szín teljesen eltűnik, élénk színek csak elszórtan vannak (Kakihara 
virít egyedül az idétlen ruháiban). Talán ez az egyik magyarázat 
arra, hogy miért tűnt nekem olyan komornak és kicsit hátborzon-
gatónak ez a film…
De arról sem feledkezhetünk meg, hogy a halálok olykor milyen 
g a g y i n 

lettek elkészítve. Itt el-
sősorban arra gondolok, 
amikor Ichi kettéhasít 
egy embert. Egy bábuval 
is felvehették volna a je-
lenetet, mert az a kezdet-
leges 3D-s attrakció nem 
ütötte meg a lécet. 
Illetve a gyakori vérspric-
celésekből is többet 
kihozhattak volna, azok 
már kicsit röhejesen néz-
tek ki.

Alaptörténet

Zene és látvány
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Pontatlanságok Nagyon jó megvalósítás

Kakihara hajszíne, ruházata az alaptörténet (viszonylag) pontos 
követése

néhány jelenet felcserélése színészválasztás

helyszínmódosítás Ichi „gyilkolós” felszerelése

egy jelentős mellékszereplő kihagyása Papó harca

indokolatlan halálok a manga jeleneteinek csaknem tökéletes 
lemásolása

Jó megvalósítás némi pontatlansággal: Egy jelentős mellékszereplő 
kihagyása: Az első percekben meg-
ismerhetjük Papó bandáját. Papóval 
együtt a csapat 4 főt tett ki, a filmből 
azonban mégis kihagytak egy tagot. A 
karaktert úgy pótolták, hogy amilyen 
kínzásokat átélt a mangában, ugyan-
azokat egy másik ember élhetett át a 
live action során.

Indokolatlan halálok: Míg a man-
gában csak néhány ember halt meg, 
addig a filmben „szabályszerű” mé-
szárlások vannak. A film végén levő 
egyik mellékszereplő halála pedig 
teljesen fölösleges volt (a mangában 
meg se hal). Emellett olyat is meg-
öltek a filmben, akit abszolút nem is 
kellett volna.
Most jöjjenek a piros pontok!

Az alaptörténet pontos követé-
se: Bár a történet elején – és közben 
néha – eltér a cselekmény a mangá-
tól, de a film remekül adta vissza az 
eredeti jelenetek sorrendjét. Egy dol-
got leszámítva semmi olyasmit nem 
raktak a live actionbe, ami a mangába 
ne lett volna.

Színészválasztás: Bár Kakiharánál 
említettem, hogy mennyire furcsa az, 
hogy a fekete helyett szőke hajú szí-
nészt választottak, de ez nem minő-
síti az egész szereplőgárdát. Kakihara 
– külsejét nem nézve – ugyanolyan, 
mint a mangában. Játssza a vadálla-
tot és közben végtelenül kegyetlen. 

A film több szempontból kap piros/
fekete pontot. A cikkben található két 
táblázatban írtam jó és rossz érveket érté-
kelésképpen. Ezeket most sorra átveszem!

Kakihara hajszíne, ruházata: A mangá-
ban Kakihara feketehajú. Kizárólag öltöny-
ben – vagy szadómazós cuccban – látni. 
Ellenben a filmben élénk szőke haja van és 
csicsás – undorító – ruhákban járkál. Gon-
dolom ezzel ki akarták emelni, csak elég 
bosszantó, hogy a szőke haj – amit elhanya-
golhattak volna – itt megvalósult, míg más-
hol nem, ahol meg szükség lett volna rá (A 
Death Note live action-ben Amane Misának 
sötét haja van. A mangában pedig szőke).

Néhány jelenet felcserélése: Például a 
film rögtön egy olyan jelenettel nyit, amit 
a mangában csak a második kötet végén 
láthatunk.

Helyszínmódosítás: Itt kisebb-nagyobb 
eltérések vannak. Jelentős „hiba” a csat-
tanó, ami a tetőtéren játszódik, nappal. A 
helyszín kicsit más, ugyanakkor éjszaka van 
ugyanazon jelenetnél a mangában.

„Mondanivalója főleg a bosszúállásról szól, meg-
kérdőjelezi fontosságát és helyességét. Ugyan-

akkor komoly lélektan is van benne,”
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Hogy ne tűnjek elfogultnak a filmmel 
kapcsolatban, ezért most csak 5-5 érvről 
tettem említést, de természetesen több 
pozitívuma is van ennek a filmnek. Amire 
pedig máig nem találtam magyarázatot: 
A női karakterek egy része miért beszélt 
angolul? Hehe… furcsaság a furcsaságban.

Hogy ezek ellenére miért nem került be a film a hazai mozikba? Ez egy nagyon jó kérdés! Erre 
biztos választ nem lehet adni. Az interneten két tippet találtam. Az egyik az, hogy ázsiai filmről 
van szó, amik Európában – és főleg itthon – nem örvendenek nagy népszerűségnek. A második 
lehetőség pedig az, hogy túl durva a film. Sokak undorítónak és betegesnek találják az Ichi the 
Killert (hozzáteszem jogosan), ezért 2001 körül többek között ezért nem próbálkoztak meg a 
leszinkronizálásával. Pedig biztos akadtak volna rá nézők.

Egy szó, mint száz: Az Ichi the Killer az élvezhető és szórakoztató live actionök egy ritka pél-
dánya. Több live actiont is láttam már életemben, de a cikkemben most inkább csak a DN-nel 
példálóztam - ha úgy adódott -, mert azt nagy eséllyel mindenki látta, így jó viszonyítási alapként 
szolgálhat nektek.

A horror kedvelőinek ajánlom elsősorban az Ichi the Killert, természetesen ez megköveteli a 
kellő gyomrot is, hiszen ez a produkció eléggé morbid. A live action megtekintése előtt a manga 
olvasását ajánlom. Azok, akik ismerik a mangát biztosan jobban fognak szórakozni a filmen. De 
garantálom, az sem fog csalódni, aki a képregény olvasása nélkül áll neki, hiszen egy szuper hor-
ror-akció filmmel bárki remekül szórakozhat!

     Jó szórakozást!

Papót, Ichit, a kínai strici karakterét és az 
ikreket is remekül eltalálták, hasonlítanak 
a manga szereplőire, mint ahogy a jakuzák 
egy része is. Egyszóval: a színészek hason-
lítanak a mangakarakterekre. Az egyetlen 
kivétel Inoue, neki eredetileg kopasznak 
kéne lennie. (Death Note nyomozók: sem-
mi hasonlóság. A Dragon Ball live action 
karakterekről nem is beszélve!)

Ichi felszerelése: Teljesen megegyezik a 
mangabeli öltözékével. A ruhája a képre-
gényben is igen mutatós volt, a filmben 
pedig egyszerűen zseniális.

Papó harca: Egy kigyúrt törpe lever egy ja-
kuzát? Naná! A film ezen eseményei szinte 
pontosan megfelelnek a manga jelenetei-
nek. Ez a rész az egyik kedvencem.

A manga jeleneteinek csaknem tökéle-
tes lemásolása SPOILER: Suzuki kínzása, 
Suzuki álruhás átverése, Ichi örömlányának 
halála, Inoue kivégzése, Kakihara öncsonkí-
tása stb. Ez ritka dolog egy live actionnél: a 
jelenetek 90%-ban ugyanazok, mint a man-
gában, semmi ferdítés, fölös dolog nem 
került bele a filmbe, ami rontaná a minősé-
get, ez igen nagy pozitívuma a filmnek. (A 
live actionöknél gyakori a helyszínváltozta-
tás – ami itt ritkább –, az olyan párbeszédek 
belecsempészése a filmbe, ami amúgy meg 
sem történt.)

„Egy szó, mint száz: Az Ichi 

the Killer az élvezhető és 

szórakoztató live actionök 

egy ritka példánya.”
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