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Örömömre szolgál, hogy a japán/ko-
reai manga ismertetők mellett most egy 
magyar alkotó, Molnár Gábor munkájáról 
is olvashattok az AniMagazin hasábjain. 
Az Epicline magazinban futó 5Pallos című 
képregénye remek szórakozást nyújt.

Ami életre hívta

Az Epicline magazin alkotói csoportja 
a 5Panels 2015-ben ünnepelte 5. szüle-
tésnapját, amihez így utólag is gratulálok. 
Eme jeles alkalom adta Molnár Gábornak 
azt az ötletet, hogy munkatársakról mintá-
zott karaktereit és a csoport megalakulá-
sát egy egyszerű, de nagyszerű történetbe 
és világba helyezve izgalmas kalandokba 
keverje.

Tankrédnál végleg betelik a pohár és ő biza 
elhatározza, hogy tesz valamit, ha már a 
drágalátos helyőrség mindig késve érkezik 
a helyszínre. 

Először a falusiakból próbál csapatot 
verbuválni a falu védelmére sikertelenül. 
Így hát felkerekedik és útnak indul, hogy 
olyan derék legényekkel találkozzon, akik 
hajlandóak vált válnak vetve harcolni vele. 

Szerencsére nem időzik a történet 
sokat a bajtársak keresésén. Táltos hamar 
megtalálja első társait, melyek mindegyike 
derék, jóravaló legény/lány. Már az első 
fejezetben összeverbuválódik az ötfős 
csapat és alkalmuk is nyílik megcsillogtat-
ni tudásukat a hétpróbás gazemberekkel 
szemben. 
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Miről is szól?

Remélem sokan vannak az olvasók kö-
zött, akik ismerik a Hét szamuráj történe-
tét, mi több látták is Kurosawa Akira legen-
dás filmjét. Nos, az 5Pallos alapszituációja 
innen merít. 

A világ és a helyszín fiktív, vagy mond-
hatnánk azt is, hogy a középkori Magyaror-
szág alternatív fantasy képében gyönyör-
ködhetünk. 

Bajnárdűlő nevű falut immár sokadjára 
támadják meg és fosztják ki a semmirekel-
lő banditák. Az egyik helyi polgárnál, Tálos 

Epicline magazin

Az Epicline magazinban 
csak és kizárólag magyar 
alkotók képregényeit ol-
vashatjuk. 2013-ban indult 
útjára, először újságáru-
soknál is lehetett kapni, 
azonban egy ideje már 
csak rendezvényeken vagy 
online vásárolhatunk belő-
le, ára 790,- Ft. 



Természetesen a kalandok folytatód-
nak. Tény, hogy nem egy bonyolult törté-
net, de kellő kikapcsolódást nyújt.     

Megvalósítás

Minden valamire való képregény sarok-
köve a rajzolás. Nos az 5Pallos esetében 
elégedettek lehetünk. Nagyon szépek és 
részletesek a karakterek és a környezetük 
is. A jelenetábrázolás változatos, a párbe-
szédeknél, álló jeleneteknél nyugodt, a 
csata és egyéb mozgásoknál pedig dinami-
kus. Így könnyen érezhetünk egy shounen 
manga hatást.    

Tetten érhetjük a magyar népmesék 
által teremtett hangulatot és némi karika-
turista vonást is. Olvasás közben tényleg 
olyan érzésem lett mintha az egyik nép-
mesét olvasnám, de mégis megkaptam a 
fantasy hatást. A nyelvezetére is érdemes 
figyelmet fordítani. Remekül illeszkedik 
kreált világába a régi magyar népies szó-
járás. A karakter és helységnevek is innen 
merítenek, ilyen például az Ópalota, Ágár 
Csenger, vagy támadások nevei, mint a 
Bronz Vidra Furkó. A panelek és a szöveg-
buborékok könnyen követhetőek, egyér-
telműen vezetik a szemet. 

Ahogy a bevezetőben említettem, a 
karakterek a 5Panels csapatának tagjait 
mintázzák és több belső poén is el van rejt-
ve a párbeszédekben. Azonban Gábornak 
ezeket sikerült úgy beleilleszteni a nagy 
egészbe, hogy könnyen mosolyt csalhat az 

Manga - ajánló 51

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

arcunkra egy-egy elszólás. Talán pont ezért 
is, de lényegében egy életvidám, szimpati-
kus, szerethető karaktergárdát kaptunk.   

 Az 5Pallos az Epicline magazinban 
fut, és ezidáig 2 fejezetét olvashatjuk. Egy 
fejezet összesen 24 oldal, évente 2-3 alka-
lommal jelenik meg. A kiadvány nem mel-
lesleg igényes: szép színes borító, kiváló 
minőségű papír. 

A képregény idén elnyerte az Alfabé-
ta-díjat is, mellyel az év legjobb új, magyar 
képregényeit értékelik. 

Akit esetleg még további részletek ér-
dekelnek a japán-magyar beütést hordozó 
mesés, humorfantasyról, az látogasson el 
az 5Pallos facebook oldalára.

Epicline weboldal
Epicline facebook
5Pallos facebook

http://www.epicline.hu/
https://www.facebook.com/epiclinemagazin/?fref=nf
https://www.facebook.com/5pallos/?fref=ts

