
Írta: A. KristófJormungand
 régi szimbólum modern köntösben

„Felfalhatom az öt kontinenst
Elnyelhetem a három tengert

De egy olyan test, melynek nincsenek
Sem kezei, sem lábai, sem szárnyai

Tehetetlen az éggel szemben
Én vagyok a világkígyó
Jormungand a nevem”

(uraharashop)
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fontos szereplői a történetnek, akikről a történet 
során sok mindent megtudunk majd. Koko fiatal 
kora ellenére egy könyörtelen és körmönfont üz-
letasszony, aki mindig eléri, amit szeretne. Emel-
lett természetesen gyakran felvágó és erőltetett 
arrogancia jellemzi. A történet során úgy tűn-
het, hogy csakis a pénz érdekli, azonban, ahogy 
a manga halad előre, egyre több utalás kerül egy 
bizonyos végső cél elérésére, melyről utólag kide-
rül, hogy Koko valós célja volt, amióta csak az üz-
letben van. 

 Jonah: egy érzelmek nélküli gyerekkatona, 
aki a történet elején csatlakozik Koko személyes 
testőrségéhez. A történet során gyakran az ő 
szemszögéből látjuk és értjük meg az eseménye-
ket. Központi szerepet játszik olyan értelemben, 
hogy nem csupán a manga eseményeit ismerjük 
meg általa, de a csapat többi tagjával való kapcso-
lata miatt fény derül a könyörtelen fegyverkeres-
kedő és vérebei emberi oldalára is. Mindezek mel-
lett, ahogy közelebb kerül az egység tagjaihoz, az 
ő személyisége is elkezd kibontakozni. 

 George Black: egy középkorú fehér férfi, 
aki a CIA európai ágának a vezetője. A mangában 
csak később jelenik meg, azonban komoly hatás-
sal lesz a történetre. Befolyásos pozíciója és nagy 
ambíciója miatt számos borsot tör Koko és társai 
orra alá. Ennek ellenére nem egy feltétlenül nega-
tív figura, sokkal inkább egy nézőpont megteste-
sítője a történetben.

Bevezető
 
 Az ismertető címében említett régi szim-
bólumról szeretnék most egy keveset elmélkedni. 
A név maga, Jormungand, az északi mitológiából 
származik, egész pontosan Loki harmadik gyerme-
két, a világkígyót hívják így. (Nem összekeverendő 
a Marvel univerzum azonos nevű szereplőivel, akik 
megalkotásakor valószínűleg sokat inspirálódtak 
az északi mitológiából, de alapvetően a történet 

hátterén sokat változtattak.) Miután a kígyó/isten 
túl nagyra nőtt, Odin, az istenek vezetője, egysze-
rűen a világtengerbe dobta, ahol akkora lett, hogy 
a saját farkába kellet harapjon, hogy elférjen a vi-
lágban. Természetesen ez egy szimbolikus meg-
jelenítés, egész pontosan az ősi ouroborosz szim-
bólumról van szó (saját farkába harapó kígyó), ami 
szerte Európában megjelent még a kőkorszakban 
és mindenhol a végtelenséget jelképezte. Termé-
szetesen a különböző kultúrákban egyéb jelenté-
seket is kapott ez a jel, de a mi történetünk ese-
tében most csak erre a jelentésre koncentrálunk. 
Ugyanis a Jormungand középpontjában a fegyve-
rek, a háború és a fegyverkereskedelem áll. Olyan 
dolgok, amelyek az emberiség ismert történelme 
során végig jelen voltak, és ki tudja, talán örökké 
jelen is lesznek.

A történet világa

 A történet teljes mértékben a mi világunk 
mindennapjaiban játszódik. Semmi varázslat vagy 
emberfeletti erő nem jelenik meg, és a történe-
lem sincs jelentősen megváltoztatva. Ami azt 
jelenti, hogy leszámítva a karaktereknek létre-
hozott múltat, a manga világa teljes mértékben 
megegyezik a miénkkel. Ez azért van így, mert a 
történet a saját világunk egy kevésbé ismert és 
még kisebb mértékben hangoztatott szegmen-
sébe vezeti be az olvasót. Illegális kereskedelem, 
első sorban fegyvercsempészet ipari méretben, 
sáros politikai üzletek, manipulációk és félreveze-

tések. Így tehát, habár a történet szereplői kita-
láltak, az érintett témák és helyszínek nagyon is 
valósak.

 Fontosabb szereplők

 Koko Hekmatyar: történetünk főhőse, a 
HCLI fegyverkereskedő cég egyik fegyver dílerje. 
Természetesen mindez illegális és titokban zajlik. 
A munkája mibenléte miatt állandó testőrséggel 
utazik, melynek tagjai szinte kivétel nélkül volt 
katonák. Akárcsak Koko, úgy ezek a személyek is 
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Kinek ajánlom?

 Elsősorban azoknak, akik kedvelik az akció-
dús történeteket, nem bánják, ha a sok lövöldö-
zés mellé befér némi politika és cselvetés is, va-
lamint szeretik a jó történeteket. A manga során 
számtalan a véres összecsapás, az igazi történet-
szál azonban ezek alatt, a háttérben fut. Ha az ol-
vasó igazán meg akarja érteni, hogy miről is szól a 
Jormungand, akkor ajánlott nagyon figyelmesnek 
lenni a látszólag háttérben zajló eseményekkel.

 Amada Minami:  a Dél-Afrikai kutatóinté-
zet egyik kutatója, munkájuk, hogy új fegyvereket 
dolgozzanak ki a HCLI vállalat számára. Mindezek 
mellett Koko jó barátja, akivel együtt dolgoznak 
Koko tényleges céljainak megvalósításán. 

 A történet során számtalan egyéb karakter 
jelenik még meg, többségük nemzetközi hatóság, 
helyi rendőrség vagy éppen rivális fegyvercsem-
pész szervezethez tartozik.

Saját vélemény

 Ami igazán megfogott a történetben, hogy 
nincs teljes mértékben fekete vagy fehér karak-
ter benne. Ez igen meglepő lehet, főleg, hogy a 
manga a seinen stílusra is erősen hajaz, ennek el-
lenére a fontosabb karakterek mindegyike valami-
lyen nézőpontot mutat be. Ily módon megjelenik 
a könyörtelen fegyverkereskedő, az előre tervező 
és manipulatív személyek, a CIA és egyéb állami 
szervek, amelyek ugyanúgy képesek a könyörte-
lenségre, mint ellenfeleik a „haza” érdekében. És 
természetesen megjelennek az egyszerű, zsugori 
személyek, akik csak hasznot akarnak húzni a hely-
zetből vagy pozíciójukból.
 Mindezek mellett a történet jól kigondolt 
és szépen felépített. Lépésről lépésre haladunk 
az egyszerű fegyverkereskedőtől a politika és az 
emberi érzelmek kifürkészhetetlen labirintusába. 
A történet során egyes karaktereket jobban meg-
ismerünk, míg mások komoly változáson mennek 
keresztül, amit szintén pozitívumként említek, 
ugyanis kellemes volt látni, hogy a sok véres üz-
let között az emberi érzések és emberi reakciók is 
megjelennek.

A manga rajzstílusa

 A manga kötetei relatív hosszú időközön-
ként jelentek meg, amivel azon túl, hogy a rajon-
gók idegeivel játszottak, azt is jelenti, hogy gon-
dosan figyeltek a rajzolásra. Már az első kötettől 

kezdődően a rajzolás kifinomult és karakter köz-
pontú. A szereplők a teljes történet során különös 
figyelmet kaptak rajzolás szempontjából, minden 
egyes karakter jól felismerhető. Ez természete-
sen nem jelenti azt, hogy a háttér vagy általáno-
san maga a rajzolás hiányt szenvedett volna.

A manga utóélete

 A manga sikerén felbuzdulva anime is ké-
szült a történetből. Egész pontosan két szezon, 
12-12 résszel. Mindkét évad pozitív visszajelzést 
kapott a rajongóktól, és az általános értékeléseik 
is magasak. Azt azonban meg kell jegyezem, hogy 
az animében történtek változtatások a mangához 
képest, a végét is megváltoztatták. 

 Mind a két szezon, valamint a manga teljes 
mértékben megtekinthető magyar fordításban az 
Uraharashop oldalán.
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