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ahogy azt a neve is mutatja, egy vidámparként 
működik, azaz a foglyok a vidámpark fenntartá-
sában/építésében dolgoznak, így szerez pénzt a 
börtön saját maga fenntartására. Ganta azonban 
hamar rájön, hogy nem ez az egyetlen dolog, ami 
miatt ez a börtön különlegesebb, mint bármelyik 
másik börtön Japánban…

Szereplők bemutatása…

Igarashi Ganta: a történet elején átlagos 14 éves-
ként viselkedik, elborzad az osztálytársai halálán, 
a börtön kegyetlenségén, és magán az őrületen, 
ami a Deadman Wonderlandben zajlik. Eleinte az 
egyetlen ok, amiért hajlandó elviselni a börtönt, 
az a bosszúvágy a Vörös ember ellen. Ahogy a tör-
ténet halad előre, ő is egyre inkább hozzászokik 
a börtönélethez, lassan kitanulja a képességét, és 
kiismeri a börtön valódi világát.

Bevezető...

 Először is néhány szót szeretnék szólni a mű 
alkotóiról, a történet írójáról Kataoka Jinseiről és 
az illusztrátorról Kandou Kazumáról. Kataoka Jin-
sei ezidáig kevés mangát írt, és ezek közül is talán 
a legjelentősebbet fogom most ajánlani, egyéb 
művei még az Eureka Seven, Smokin’ Parade és 
a Livingstone. Emellett ő még művészként is dol-
gozik. Az illusztrátorról Kandou Kazumáról még 
ennél is kevesebbet tudok mondani, ő a manga 
szakmában mindössze csak Kataoka Jinseijel dol-
gozott együtt eddig, egész pontosan a Deadman 
Wonderland kivételével még az Eureka Seven és 
a Smokin’ Parade rajzolását készítette. Így tehát 
azok, akik ezeket a műveket már ismerik, olvasták, 
tudják, hogy mire számíthatnak, azonban a többi-

eknek sincs mitől félniük, ugyanis, mind történeti 
szempontból, mind pedig rajzolási stílusból egy 
remek műről van szó. 

 Még mielőtt elkezdeném a történet felvá-
zolását, hadd tegyek pár megjegyzést a manga 
műfajára. A shounen műfajról mindeki tudja, hogy 
alapvetően a harcról és az akcióról szól, kevés vé-
res jelenettel. Nos, ez erre a mangára nem igaz, 
legalábbis az utolsó része, azaz a rengeteg harc és 
akció, bizony gyakran véres jelenetek is egyben; a 
harcok során nem maradnak ki a vérontások se, 
és néha még emberkínzásra is sor kerül. Ez alap-
ján én a manga műfaját inkább a shounen-horror/
thriller kategóriába tenném, az erősebb idegzetű-
eknek és természetesen a horror és gore kedvelő-
inek ajánlanám.

 Hogy miért választottam a véres játékok 
címet? Egyszerűen csak utalni szerettem volna 
a történet egyik főmozgatórúgójára, mégpedig 
arra, hogy a történetben egyes emberek különle-
ges képességekkel rendelkeznek azzal, hogy sza-
badon tudják irányítani a vérüket. Ezeket az em-
bereket a történetben „deadman”-nek nevezik.

A történet alaphelyzete…

 10 évvel azután, hogy egy ismeretlen ere-
detű, ámbár hatalmas erejű földrengés Tokió 
70%-át gyakorlatilag letörli a föld felszínéről a 
történetünk főszereplője, Igarashi Ganta, egy 14 
éves középiskolás srác éppen hétköznapi életét 
éli. Szórakozik a osztálytársaival és várja, hogy vég-
re véget érjen az unalmas tanítás, amikor hirtelen 
megjelenik egy teljesen vörösbe öltözött ember 
(Red Man). A Vörös ember se szó, se beszéd, le-
mészárolja Ganta osztálytársait, egyedül őt hagy-
va életben. Amikor a rendőrség megérkezik Gan-
tát találja meg a sok holtest között, és gyanúsítja 
meg a mészárlás elkövetésével, majd a bírósági 
per után halálra ítélik és az úgynevezett Deadman 
Wonderland börtönbe küldik az ítélet végrehajtá-
sáig. Kicsit talán erőltetettnek és értelmetlennek 
találhatjuk így a történetet, de ahogy az egy jól 
megírt történettől elvárható a végén minden szál 
összefut és kiderül, hogy mindez okkal történt. 
Természetesen nem spoilerezek, így nem mon-
dom el ezeket az okokat. A fent említett börtön, 
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nő, aki mindig hord magánál egy kardot. Hozzá 
hasonló karakterrel már találkozhattunk az Area 
D manga során (Jiga). Mondhatni, hogy egy klasz-
szikus shounen karakterről van szó, mind a sze-
mélyisége, mind a történetben betöltött szerepe 
alapján.
 A fent bemutatott szereplőkön kivűl a 
manga még számtalan egyéb karaktert hoz fel, 
amelyeknek fontos szerepük van, azonban, hogy 
őket is kellőképp bemutathassam, magából a tör-
ténetből is el kellene áruljak számtalan fontos 
részt, így tehát a kiváncsiaknak megmarad a mű 
olvasása. 

A manga utóélete…

 Nos, ha a manga nem is túl ismert, a mű 
alapján készült anime annál inkább. Az anime a 
manga első 14 fejezetét dolgozta fel, és nyugod-
tan állíthatom, hogy alapvetően pozitív visszhan-
got kapott. 

Ennek ellenére a fő jellemvonásai nem változnak 
meg a történet során, elszántabb, határozottabb 
lesz, de megmarad kedves, gondoskodó személy-
nek is egyaránt. 

Shiro: ismételten az egyik főszereplőről van szó, 
már a történet elején megjelenik, amikor is Ganta 
bekerül a börtönbe. Shiro már a börtönben van ek-
kor, és azonnal, hogy találkozik Gantával, a barátjá-
nak állítja magát. Annak ellenére, hogy börtönben 
van, Shiro gyakran eltűnik, majd a semmiből újra 
előbukan, mintha nem is vonatkoznának rá a bör-
tön szigorú szabályai. Személyiségét tekintve naiv, 
nagyszívű és gondosokodó személy. 

Senji Kiyomasa: valamivel idősebb rab, a 20-as 
éveiben lehet, vele kicsit később ismerkedhetünk 
meg. Ő is már régebb óta börtönben lévő sze-
mély, aki jártas a bentlakó életben. Személyiségét 
tekintve egy igazi menő figurának adja ki magát, 
egy félelmet nem ismerő, harcmániás személy-

ként probál feltűnni, de hamar kiderül, hogy en-
nél sokkal együttérzőbb és kedvesebb ember. En-
nek ellenére nincs hiánya harci képességekből és 
bátorságból. 

Vörös ember (Red Man): a történet elindítója, 
ezenkívül jóformán semmit se tudunk róla. Az biz-
tos, hogy ő is egy „deadman”, és az is kiderül, hogy 
valahol a Deadman Wonderlandban tartózkodik. 
Az első megjelenését leszámítva csak a történet 
végén fog ismét felbukkanni.

Tamaki Tsuneaga: a börtön igazgatója, aki már az 
első fejezetben feltűnik, ugyanis hamisan Ganta 
védőügyvédjének adja ki magát a tárgyalás során. 
Személyiségét tekintve a ravasz róka jelző illik rá 
a legjobban. 

Kiwako Makina Flügel: a börtönőrök főparancs-
noka. Egy határozott és ellentmondást nem tűrő 
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Ha valaki el akarja olvasni a mangát, akkor viszont 
nem ajánlom, hogy az animével kezdjen, és a 15. 
fejezettől folytassa. Ezt alapvetően azért mon-
dom, mert az anime készítése során a készítők 
kihagytak 3 szereplőt a történetből, akik azon-
ban a mangában fontos szerepet játszanak majd 
a továbbiakban. Így tehát annak ellenére, hogy 
az anime jól sikerült, mégsem lehet „megspórol-
ni” az első 14 fejezetet vele, ha valaki már látta 
az animét és emiatt kedve támadt végigolvasni 
a mangát, azt javaslom, hogy kezdje az első feje-
zettől. Ezt azért mondom, mert 14 fejezet elol-
vasása nagyjából 2 órányi időt fog igénybe venni, 
viszont így már minden részletet ismerni fogsz a 
történetből, és nem lesznek homályos foltok a ké-
sőbbiekben. Másodsorban az anime inkább csak 
a felvezető fejezeteket mutatta be a történetből, 
az igazi mélysége és komolysága, valamint termé-
szetesen az igazán véres és durva jelenetek csak 
később, az animében felvázolt fejezetek után 

zajlanak le. Ennek ellenére ha valaki csak egy jól 
összerakott és eredeti alaptörténettel rendelke-
ző shounent szeretne látni, annak bátran merem 
ajánlani az animét is, sikerült jól átültetni a törté-
net felvezetését, nem fog benne csalódni senki. 
Ha viszont tetszett az anime és nem gond a vé-
res jelentetek, akkor mondhatni, hogy „kötelező” 
tovább olvasni a történetet, ugyanis garantáltan 
élvezetes lesz!

Személyes vélemény…

 Először is a rajzolási stílusról, amint már 
említettem a bevezetőben szép a manga rajzolá-
sa, nem annyira a háttérre, hanem sokkal inkább 
a karakterek megrajzolására koncentrált a mű-
vész. Ez azonban nagyon jól sikerült, minden fon-
tosabb szereplő egyedi, nem csupán arcvonásai-
kat tekintve, hanem gyakran egyedi ruházattal is 
rendelkeznek. A karakterek jól felismerhetőek és 
gyakran sikerült a jellemvonásaikat és viselkedé-
seiket összhangba hozni a személyiségükkel is. 
A történetről is csak jókat tudok szólni, eleinte ki-
csit összevisszának tűnik, nem igazán találkoznak 
egymással a dolgok, azonban a végére szépen ösz-
szeilleszkednek a részek. Az író figyelt arra, hogy 
minden fontosabb szereplőnek a múltja is valami-
lyen szinten bemutatásra kerüljön, így a történet 
kapott egy „mélységet” is, és nem csupán harcból 
és akcióból áll. Gyakran megjelennek erős érzel-
mi jelenetek, amelyeket úgyszintén alátámaszta-
nak a szereplők múltjai, amibe betekintést nyer-

hetünk. A történetnek csak egy nagy hibája van, 
a befejezés. A shounen mangáknál ez általános 
hiba/probléma szokott lenni, hogy hogyan is fe-
jezzék be a történetet. Ennél a mangánál nem any-
nyira azzal van a baj, hogy hogyan érjen véget, ha-
nem azzal, hogy az utolsó fejezetekre akkora volt 
már az érzelmi hullámvölgyezés, hogy őszintén 
azt mondtam, nem számít, hogyan záródik, csak 
legyen vége már. Ez azonban szerencsés módon 
csak az utolsó pár fejezetre vonatkozik, így tehát 
összeségében még mindig egy kiemelkedő törté-
netről van szó. 

Kinek ajánlom?

 Elsősorban a shounen és a horror/thriller 
kedvelőinek ajánlanám a mangát, ha valaki látta 
az animét és megtetszett neki, akkor mindenképp 
érdemes tovább olvasnia a történetet. Emellett 
ha valaki egy pörgős akcióval teli történetet sze-
retne olvasni, akkor a Deadman Wonderland az, 
amit keres. 
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