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Folytatás a következő oldalon!

A semmilyen szempontból sem 
vidám történet egy kisebb városban, 
Kurozuban játszódik, itt él Goshima 
Kirie, egy helyi fazekas lánya. Őt és 
barátját, Shuichi Saitót ismerjük meg 
először, akik egyúttal a manga fősze-
replői is.

Az alapötlet önmagában semmi 
érdekességet nem hordoz. Szimplán 
egy átok megszállja a falut. Az viszont 
már elég tetszetős, hogy ez az átok 
milyen formában testesül meg. For-
mája a címadó uzumaki, azaz spirál. 
Ez a jelenség a városka lakóinak egyre 
több tagját szállja meg, így válnak a 
spirál áldozatává. Már az első fejezet-
ben megtudjuk mennyire drasztikus 
pszichológiai és fizikai megnyilvá-
nulásai lehetnek a spirálnak. Az első 
áldozat Shuichi apja, akivel Kirie az 
első oldalakon találkozik. A férfi egy 
ház falán lévő csigát bámul és nem 
is törődik semmi mással. Shuichi egy 
másik városba jár iskolába, így Kirie a 
vasútállomáson várja. Hazafelé a lány 
elmondja furcsa találkozását a fiú 
apjával, amin a fiú nem lepődik meg. 
Tudja jól, hogy apja furcsa és a város 
nyomasztó, átkozott levegőjével, han-
gulatával tisztában van. Ezt mi is érzé-
kelhetjük a mangát olvasva. Sosem süt 
a nap. Az első fejezet feléig még min-
denki egy eltúlzott hobbiként tekint 
Shuichi apjának spirál mániájára, de ez 
nagyon hamar átcsap beteges szen-

vedéllyé, megjelennek a demencia 
tünetei, végül fizikai elváltozásoknak 
lehetünk tanúi, és talán nem árulok 
el nagy titkot, hogy a befejezés halál. 

Az első és a második fejezetben 
még részletesen végigkövethetjük az 
átok tüneteinek váltakozását, később 
már csak az elejét és végét láthatjuk. 
Jó horror mangához illően nyers 
drasztikussággal megrajzolva. 

A karakterekről nem sok mondani 
valóm van, normálisak. Shuichi és Kirie 
tipikus horrorhősők. Nem futnak el az 
átok elől, hanem szembenéznek vele. 
A többi karakter átlagos.

A manga elképesztően jól van 
felépítve. Kezdetben egy-egy ember 
egyéni problémáját követhetjük, majd 
fejezetről fejezetre egyre fokozódik a 
hatás, így társadalmi, közösségi prob-
lémák kerülnek a középpontba. Végül 
a spirál az emberek mellett a kör-
nyezetre is hatást gyakorol. Egy-két 
fejezetet viszont kicsit vontatottnak 
éreztem. 

Egy 17 éves mangáról van szó, a 
kivitelezés jó, a rajzolás szép, az áb-
rázolás nyers, a vonalvezetés határo-
zott. Az emberek arcain jól látszanak 
az érzelmek. Előfordulnak részletsze-
gény elemek, jelenetek, de ez nem 
zavaró. A tájképek szépek, a spirállal 

kapcsolatos elemek rajzolása pedig 
gyönyörű, a dupla oldalak pedig fan-
tasztikus látványt nyújtanak. Már ha 
van energiánk a megvalósítást nézni. 
Mivel az Uzumakit nem ajánlom kez-
dő mangásoknak, mert egyszerűen 
fogalmazva sokkal undorítóbb, mint 
egy hagyományos horror. Nagyon 
tetszett, hogy sok olyan spirál alakú 
dolgot tett be Ito a mangába, amivel 
mi is találkozhatunk. Itt van például a 
már említett csiga, de említhetném a 
leves megkeverését, a lefolyót, vagy 
az emberi testet stb. 

A nemrégiben hirtelen felindulásból elkövetett mangázásom alkalmával az Uzumaki nevű mangát olvas-
tam el. Junji Ito (Gyo), három kötetes mangája 1998-1999 között futott a Big Comic Spirits magazinban. A 
manga tetszett, kellően drámai, horrorisztikus és kissé beteg is, de edzett animés/mangás szemmel már sem-
min nem lepődök meg. Anime adaptáció nincs hozzá, viszont live action igen, melyről szintén mondok pár szót.
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Cím: Uzumaki – The 
Spiral

Kötet: 3
Fejezet: 20

Futott: 
1998-1999

Műfaj: horror, dráma, 
természetfeletti, 
demencia, seinen, 
pszichológiai

Mangaka: Junji Ito

Értékelés:
MAL: 8.15
ANN: 7.96

A film:

Hossz: 90 perc

Év: 2000

Értékelés: 5.7/10
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Egy jó mangát ismertem meg az Uzu-
makiban. Nem vagyok nagy horrorkedvelő, 
de örültem, hogy elolvastam. Hamar túl 
lehet rajta jutni, így aki szereti a hasonló 
műveket az bátran kezdjen bele. Ha valakit 
a film is érdekel, csak a manga után néz-
ze meg. Végezetül pedig egy személyes 
megjegyzés. Miután elolvastam a mangát, 
akarva akaratlanul, főleg viccből, nagyon 
sok egyéb spirál alakú dolgot fedeztem fel, 
jártamban-keltemben. Vajon titeket is meg-
fertőzött már a spirál?

A manga nem kapott animeadaptációt 
legnagyobb sajnálatomra, azonban filmet 
igen. 2000-ben készült, és vegyes érzelme-
im vannak ezzel kapcsolatban. A megvalósí-
tás eléggé problémás. 

Az egész film szürke tónusú, ami a han-
gulatot hivatott biztosítani, de inkább mes-
terkélt lett. A kameramozgás is elenyésző, 
olyan érzésem volt, mintha az operatőr 
csak a film végére jött volna bele úgy-
ahogy a feladatába. A színészi játék rémes, 
túlságosan mű. Valahogy nem érezték át a 
szerepüket. Így a párbeszédek unalmasak, 
erőtlenek. Shuichi apjának spirálmániáját 
viszont jól ábrázolják. Látszik mennyire 
megszállottjává vált a formának. A film 
első ránézésre próbál igazodni ugyan a 
mangához, de rengeteg helyen eltér tőle. 
A vége felé majdhogynem teljesen más 
és az események gyorsabban peregnek. 
Emiatt összecsapott lett és a spirálról sem 
tudunk meg semmit, míg a mangában 
igen. Ezzel szemben több felesleges isko-
lás jelenetet láthatunk, Kiriének csak apja 
van, míg a mangában anyja és egy öccse 
is szerepet kapnak, a manga kiegészítő je-
lenetei helyett pedig szintén eltérő filmes 
megoldásokat találunk. Így körülbelül olyan 

A film

40%-ban sikerült az adaptáció. A spirál 
embereken való megnyilvánulásai viszont 
elég jól sikerültek, amiért jár a piros pont. 
Az események párhuzamosan történnek, 
míg a mangában egymás után vannak, de 
ez nem baj. Összességében a film elég rö-
hejes, így nem egyszer jókat nevettem, pl. a 
csikk elnyomó effekten. Igazán jókat lehet 
rajta szórakozni.

Junji Ito

Horror mangaka. 
1963. július 31-én 
született. A 90-es 
évek elején kezdett 
el hivatalosan is 
mangakaként dol-
gozni. Az Uzumaki az 
egyik legismertebb 
munkája, a Tomie és 
a Gyo mellett, utóbbi 
2012-ben animada-
pációt is kapott az 
ufotable jóvoltából. 
Ito horroruniver-
zumában a karakterek mindig kimondottan 
kellemetlen helyzetbe kerülnek, majd elfor-
dulnak a társadalomtól, irracionálisan visel-
kednek. Emellett szinte minden alkotásában 
megtalálhatóak a tengeri lények. 
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