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Írta: A. Kristóf

Battle Royale - ahol a vért még több 
vérrel mossák el



Elöszó...

Még mielőtt elkezdeném a manga 
ajánló megírását, fel szeretném hívni 
mindenki figyelmét, hogy a manga egy 
határozottan 18+-os kategóriába tarto-
zik. A manga cselekménye során állandó 
a gyilkolás, az egyszerű tarkon lövéstől 
a legvéresebb és brutálisabb halálokig 
mindenféle halálnem megtörténik, illetve 
nemierőszak is hozzátartozik a történet 
cselekményéhez.

Tehát annak ellenére, hogy a továb-
biakban figyelni fogok rá, hogy ne említ-
sem, melyik karakterrel mi fog történni 
és hogyan zajlanak le az események, a mű 
telis-tele van véres és durva jelenetekkel. 
Aki ezeket nem tudja elviselni vagy csak 
egyszerűen nem szeretne ilyesmiről olvas-
ni, annak határozottan nem ajánlom ezt az 
olvasmányt!

 
Műfaj és ajánlás...

A manga műfaja: akció, dráma, lélek-
tani, horror, nem gyerekeknek, seinen, 
tragédia...

Publikálás éve: 2000-2005
Hossz: 15 kötet/119 fejezet

Ahogy az előszóban is írtam, a mű nem 
egy könnyen emészthető darab, elsősor-
ban a rengeteg vér és erőszakos cselek-
mény miatt. Így tehát felmerül a jogos 

mű nem teljesen azonos egymással, mind-
össze néhány, ámbár jelentős különbségek 
vannak közöttük. A három közül legvére-
sebbnek a mangát lehet tekinteni.

A manga alaphelyzete...

A történet a Távol-Keleti Diktatórikus 
Államban játszódik, ahol hatalmas a gyer-
mek bűnözés, illetve a túlnépesedés. Ezt 
ürügyként használva a kormány egy új 
oktatási törvényt fogad el, a BR-program 
létrehozását.
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kérdés: kiknek ajánlom? miért érdemes 
elolvasni? 

Nos, elsősorban azoknak ajánlom, akik 
szeretik azokat a történeteket, amelyek 
tartalmaznak egy filozófiai árnyalatot. 
Ugyanis a manga fő stílusa lélektani, az 
emberi elmét vizsgálja, méghozzá extrém 
stresszhelyzetben. Ez az egész erősen 
meg van fűszerezve rengeteg vérrel és 
erőszakkal, tehát, akik inkább a gore iránt 
érdeklődnek, azok se fognak csalódni. A 
vége felé kerül át hangsúlyosan a cselek-
ményszál a lélektani oldalra, addig inkább 
egyenlő arányban oszlanak meg a gore és 
a pszichológiai eseményszálak. Emellett 
néhány szerelmi szál is bemutatásra kerül, 

de ez inkább csak afféle plusz, amit meste-
rien adagoltak a történethez, ezáltal még 
jobban kiélezve a két fő irányvonalat.

 
Néhány szót a manga

előéletéről és a mangakáról...

A szerző Kōshun Takami, aki íróként és 
újságíróként dolgozik. Legismertebb mun-
kája az 1999-ben megjelent Battle Royale 
regény. Ebből a regényből készült később 
egy film is, majd ezt követően 2000 és 
2005 között készült el a manga. A három 

„...az emberi elmét vizsgálja, méghozzá extrém stresz-
helyzetben. Ez az egész erősen meg van fűszerezve 

rengeteg vérrel és erőszakkal...”



Ez abból áll, hogy a 9. osztályok minden 
évben egy „lottón” vesznek részt, a „nyer-
tesek” pedig három napig tartó élet-halál 
harcot vívnak egy elhagyott területen. A 
sorsolás természetesen titokban folyik 
és az áldozatokat csak akkor szembesítik 
a valósággal, amikor már az elhagyott te-
rületen vannak. A diákok mindegyike kap 
egy nyakörvet, amiben robbanóanyag van, 
ha 24 órán át nem hal meg valaki, akkor 
ezek automatikusan felrobbannak megöl-
ve mindenkit. Ha 72 óra után több mint 1 
játékos van életben ismét felrobbannak a 
nyakörvek megölve minden még életben 
lévő résztvevőt. Az elhagyott területet a 
szervezők rengeteg négyzet alakú egy-
ségre ossztották fel, melyek közül párat 
„halálövezetnek” nyilvánítanak. Azaz ha 
valaki egy olyan négyzetben tartózkodik, 
ami épp halálövezetnek számít, akkor a 

 Főbb szereplők bemutatása...

Nanahara Shuya: egyike a 3 főszerep-
lőnknek, becenevén Shu, egy „Elvis akarok 
lenni” figura. Viselkedését tekintve mindig 
energetikus, fittyet hány a szabályok-
ra, ha teheti mindig énekel és gitározik. 
Ezenkívül törődik másokkal és figyelmes. 
Sokkolja a játék, de nem annyira, hogy el-
veszítse a fejét, nem hajlandó úgy játszani, 
ahogy arra a program kényszeríti. Minden 
erejével azon van, hogy minél több osztály-
társát maga mellé állítsa és rávegye őket, 
hogy ne játszanak, hanem próbáljanak 
meg vele együtt a rendszer ellen küzdeni. 
Emiatt vakmerő és hiszékeny is egyúttal. 

Nakagawa Noriko: egy szende lány, 
szintén egyike a 3 főhősnek. Személyi-
ségét tekintve egy félénk, visszahúzódó 
karakter, akinek azonban helyes a morálja. 
Ő is elutasítja a játékot és Shuval együtt 
mindent megtesz, hogy szabotálja azt. 
A történet teljes hossza alatt megőrzi az 
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nyakörve felrobban. Ezzel kényszerítik a 
résztvevőket állandó mozgásra és arra, 
hogy ne lehessen elrejtőzni ameddig a 
többiek megölik egymást. Minden játékos 
kap egy túlélőcsomagot, ami tartalmaz 
vizet, élelmet és egy véletlenszerű fegy-
vert. Fegyver lehet egy egyszerű tepsitől 
kezdve, a GPS-en át egészen az Uziig bár-
mi, pusztán a szerencsén múlik, hogy egy 
játékos mit kap. 

Itt egy változás van a regényhez és a 
filmhez képest: ugyanis csak a mangában 
állítják azt a szervezők, hogy ez egy TV mű-
sor és, hogy be vannak kamerázva. 

Tehát ezekkel a szabályokkal és feltéte-
lekkel arra kényszerítenek 42 diákot, hogy 
megöljék egymást ameddig csupán egy 
marad talpon.

„ártatlan lány” jellegét. Végig jóindulatú és 
próbál senkinek sem ártani. 

Kawada Shogo: egy cserediák, később 
kiderül, hogy az előző program győztese. 
Sebhely található az arcán, amit az előző 
program során szerzett. A harmadik tagja 
a 3 főhősnek. Személyiségét tekintve ri-
deg és kimért, minden körülmény között 
higgadtan és logikusan gondolkodik. Nem 
vállal be fölösleges rizikót, de hajlandó 
harcolni azért amiben hisz. Ő is elutasítja a 
játékot, nem kezd el vadászni a többiekre, 
inkább a szervezők ellen próbál küzdeni.



Kiriyama Kazou: egy elképesztően 
intelligens és tehetséges diák, aki nagyon 
gyorsan tanul és elsajátít olyan képessé-
geket, amiket máskülönben évek gyakor-
lásába került volna (festészet vagy hege-
dűzés). Erős személyiség, akinek nincsenek 
érzései. Sikeresen magaköré gyűjtötte az 
osztály „nehéz fiúit”, így egyúttal banda-
vezér is. A mangában mindössze egy mon-
datot mond el: „újra képes vagyok érezni”. 
A történet során végig határozott és cél-
tudatos, nem veszíti szem elől a célját és 
semmi se tántoríthatja el tőle. 

Souma Mitsuko: beceneve „kőke-
mény” (hardcore), ezzel együtt igen rossz 
hírneve van az egész osztályban. Állítólag 
lányokat futtat, és a jakuzával is vannak 
kapcsolatai. A játék során a külsejére 
hagyatkozik, és minden körülményben 
megjátssza magát. Egy alattomos és kör-
mönfont cselszövő. Neki is van egy ban-
dája az osztályban, mondhatni, maga köré 
gyűjtötte a zűrös lányokat. 

és ő sem hajlandó játszani, ehelyett kö-
zeli barátjával, Seto Yutakával egy tervet 
eszelnek ki a szervezők legyőzésére és 
megsemmisítésére, hogy ezáltal a teljes 
oszályon segíthessenek.

Sugimuri Hiroki: beceneve Sugi, közeli 
barátja Shunak. Egy kigyúrt, küzdősportok-
ban jártas személy. Személyiségét tekintve 
visszahúzódó és félénk, habár képzett, 
nem használja a képességeit a saját javá-
ra. Egy jószívű és figyelmes személy, aki 
szintén elutasítja a játékot és megpróbálja 
megmenteni osztálytársait. 
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Mimura Shinji: beceneve Mim, az osz-
tály klasszikus menő sráca és playboy fiúja, 
kiemelkedő az iskola kosárladba csapatá-
ban, illetve a számitógépek kezelésében is 
jeleskedik. Mimura személyiségét tekintve 
egy törődő, kedves és figyelmes ember, 
azonban nehezen bízik meg másokban, 
gyanakvó és elővigyázatos. Emellett in-
telligens, “inkább ésszel, mint erővel” 
elvet követő személy. Jó barátja Shunak 

Kamon Yonemi: a program házigaz-
dája, egy szadista, perverz és könyörtelen 
személy. Gyakran űz poént az aktuális 
halálokból, illetve tesz perverz megjegy-
zéseket. A történet teljes hossza alatt nem 
mutatja egy aprócska jelét sem az együtt-
érzésnek, sőt gyakran arról áradozik, hogy 
mennyire élvezi a munkáját és azt, hogy a 
diákok ölik egymást. 



Életkorát tekintve a késő 40-es éveiben 
lehet. Emellett magasrangú kormánytag, 
legalábbis erre utal a történet során né-
hány jelenet.

Személyes vélemény...

A mangát néha összehasonlítják az 
Éhezők viadalával, mondván, hogy annak 
egy másolata. A véleményem az, hogy az 
Éhezők viadala egy teljesen más műfaj, 
más téma, így a kettő közel sem áll egy-
máshoz. 

Személy szerint nagyon élveztem a 
művet, először is azt, hogy realisztikus, 
előfordul, hogy a megsebesült diákok se-
bei elfertőződnek (ahogy ez a valóságban 
is történne egy kezeletlen nyílt sebbel), 
emellett a szereplők lelkivilága nagyon 
élethűre sikerült. A főszereplőkön túl szin-
te minden karakternek bemutatásra kerül 
az élete olyan szempontból, ami megma-
gyarázza, miért tört meg az illető vagy 
miért viselkedik úgy, ahogy. Bemutatásra 
kerülnek olyan esetek, amikor egy karakter 
azért öl, mert fél a haláltól, felsőbbrendű-
nek tartja magát, retteg a saját osztálytár-
saitól vagy pont egy ilyen helyzetre várt, 
hogy kiélhesse beteg hajlamait. Így tehát 
a történet nagyon sokszínű és összetett, 
nem egy egyszerű lázadás a rendszer ellen. 

A manga rajzolása nem a legszebb. 
A hátterek szépek és pontosak, de a sze-
replők, és itt elsősorban az arcformákra 
gondolok, igen furcsára sikerültek. Ennek 

A regény is megjelent magyar nyelven 
az Ulpius kiadó gondozásában annak elle-
nére, hogy magát a könyvet még a japán 
kormány is be akarta tiltani.
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ellenére úgy gondolom, hogy élvezhető a 
rajzolás, csak ezért nem kell eltántorodni 
a mangától.

 A regényről és a filmről 
röviden...

A film 2000-ben készült, és az IMDB 
oldalán 7,7-es értékelést kapott. Személy 
szerint nem láttam, így véleményt nem tu-
dok róla mondani. A film elérhető magyar 
szinkronnal is, szóval ha valaki meg szeret-
né nézni, a nyelv nem akadály. 

Írta: Takami Koushon
Rajzolta: Taguchi Masayuki
Hossz: 15 kötet, 119 fejezet

Futott: 2000-2005
Műfaj: akció, dráma, horror, 

pszichológiai, seinen

Felhasznált irodalom:

http://animeaddicts.hu/encyc-
lopedia.php?manga.48

https://en.wikipedia.org/wiki/
Battle_Royale_(manga)

https://en.wikipedia.org/wiki/
Koushun_Takami

http://battleroyale.wikia.com/
wiki/Battle_Royale_(manga)

„néha összehasonlítják az 
Éhezők viadalával, mondván, 

hogy annak egy másolata. 
(...) az Éhezők viadala egy 
teljesen más műfaj, más 

téma...”


