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FARKAS KATALIN

A manga vonzásában
Miért is olyan megkapó a mangák világa Nyugaton és hazánkban? Bizonyára sokakat fog-

lalkoztat ez a kérdés, talán legfőképpen azokat, akik nem fogtak a kezükben ilyen kiadványt, 
vagy ha olvasták is, a műfaj varázsa nem ragadta magával őket.

Mióta az emberiség tudatára ébredt, használ történeteket és rajzokat. A társadalmunk, kul-
túránk összetartásához, hitvilágunk terjesztéséhez, tapasztalataink és emlékeink fennmaradá-
sához tudásunkat történetekbe, mesékbe zártuk, hogy átadhassuk az utánunk következőknek, 
és ezen szokásunk egészen az őskorig nyúlik vissza.

A meséket már a korai időkben megtanultuk szavakkal, majd a festés technikájával ábrázol-
ni. Mindettől az ősi módszertől a mangák nem sokban különböznek, mivel rajzok és szövegek 
kombinálásával mesélnek el csodás történeteket, egy tőlünk távoli szigetországban élő embe-
rek szemén át egy másik világot mutatnak be. Könnyűnek tűnhet papírra vetni egyszerű, rajzolt 
figurákat, hosszú köteteken át, de fontos tudniuk, hogy Japánban a mangaalkotás művészet.

A manga varázslatos útja közel ezer évet ölel fel, bár mai formáját az elmúlt hatvan évben 
lezajlott változásoknak köszönheti. Maga a szó írásképének eredeti olvasatában „szabadon 
áramló képeknek” fordítható, átvitt értelemben „gúnyrajzokat” jelent – megjelenésének eredeti 
okát tükrözve.

Mostanra, míg Japánban minden képregényre ezt a kifejezést használják, a szigetországon 
kívül csak a japán képregényeket értjük alatta. Azzal, hogy mangáknak hívjuk őket, megkülön-
böztetjük az Európában vagy Amerikában készült társaiktól, holott formailag tekintve a XXI. 
században már vajmi kevés különbség fedezhető fel közöttük. Talán a legszembetűnőbb, hogy 
a képregény színes, a manga pedig a mai napig fekete-fehér.

Bizonyára nehéz laikusként vizsgálni ennyi hasonlónak tűnő, elsőre amorf alakot, szakmai 
szemmel nézve azonban tucatnyi különbség fedezhető fel a képregények és a mangák, mi több, 
a mangák egyes fajtái között.

A mangaalkotásnak sajátos technikája van – aki ezt a szakmát választja, az hivatást választ; 
jóllehet Japánban igaz ez minden szakmára. A karakterábrázolásoktól kezdve, a történetve-
zetésén keresztül, a képi megjelenésig minden egy jól kiforrott rendszer részeként működik 
együtt. A szövegbuborékok, a panelek, a térábrázolás és a kameraállásokkal folytatott játék 
minden képregény eszköztárában megtalálható, mégis mindezek megtervezett, egyedi haszná-
lata teszi a mangát különlegessé társaival szemben. És ez alatt nem azt értem, hogy Japánban 
minden nyomtatványt a „utolsó” oldalon kezdenek olvasni, vagy, hogy az írásmód fentről 
lefelé történik.

Mint ahogy a filmeket is, úgy a mangákat is műfajokba lehet sorolni. Mi több, Japánban 
nem is műfaj szerint szokás kategorizálni a történeteket, hanem célközönség alapján; ilyenek 
például a kodomo (gyermek), sónen (fiú), sódzso (lány), dzsoszei (nő), szeinen (felnőtt) és 
még sorolhatnánk. Az egyik csodálatos – ma már – hagyománya a mangáknak, hogy a képi 
megjelenítés legalapvetőbb formáitól kezdve (ecsetkezelés és árnyékolás), a szerkesztett építő-
elemekig (panelek, szövegbuborékok) változatosak, kinézetük attól függ, melyik fent felsorolt 
műfajba soroljuk az adott mangát.

A modern mangatörténelem legmeghatározóbb alakjának Tezuka Oszamut (1928–1989) te-
kintjük, akit a „manga istenének” hívnak. Az ő kezei közül kerültek ki azok a művek, melyek 
lefektették a ma legsikeresebb két műfaj: a sónen és a sódzso alapjait.

A sónen elsősorban a 18 év alatti fiúk táborát kívánja megcélozni; a műfaj alá általában 
a sportról, robotokról, harcról szóló történetek tartoznak. Ez utóbbiaknál azonban nem a ke-
gyetlenségen van a hangsúly, hanem a hősies, bátor cselekedeteken, és manapság már külön 
altípusnak tekintjük a sónen műfaján belül.

A sónenek középpontjában rendszerint egy fiatal fiú áll, aki a történet során legnagyobb 
álmát igyekszik valóra váltani, mely többnyire egy bizonyos hobbiban vagy sportban történő 
siker elérése. A főszereplő jellemzően egy féktelen karakter, aki az átlagtól eltérően vélekedik 
a világ dolgairól – például pacifista robotfiú. Sokszor elérhetetlennek tűnő célokat tűz ki maga 
elé, sőt valószínűleg az adott tevékenységhez szükséges képességek hiányában kíván a legjob-
bá válni kedvenc hobbijában. Gyakran bukkannak fel rosszakarók és riválisok is, akik sokszor 
irigylésre méltó tehetséggel rendelkeznek az adott tevékenységben, és akikkel a történet főhő-
se valamilyen személyes okból kifolyólag versenyez.

Ezekben a történetekben nem a cél a fontos, hanem az odáig vezető út, valamint az, hogy a 
főhős milyen eszközökkel éri el, amire vágyott.

Tezuka Oszamu leghíresebb világsikerű sónen mangája, az Astro Boy – japán címén Tecuvan 
Atom (Vaskezű Atom) – 1951 áprilisában jelent meg először. Főszereplője, Atom, egy robot-
fiú, akit a Doktor Tenma nevezetű, híres tudós alkotott a halott kisfia, Tobio képmására. A tör-
ténetnek számos újrafeldolgozott verziója létezik, így hosszasan lehetne taglalni, hogy az adott 
évtizedben megjelent verzióban Atomnak miért kellett más bonyodalmakat kiállnia ahhoz, 
hogy beilleszkedjen a társadalomba. A fő kontextus az, hogy bár Atom egy tökéletes embert 
formáló robot, mégis veszélyes fegyverarzenállal hozta őt létre teremtő atyja. Hamar kiderül, 
hogy Atom egy békeszerető robotfiú, aki a hosszas kötetek során újra és újra megmenti a vá-
rosban élőket.

muhely_18.indd   139muhely_18.indd   139 2018.10.09.   13:30:502018.10.09.   13:30:50



140140

Ahogy már szó volt róla, az adott manga műfajának felismeréséhez sokszor nincs szük-
ség a történet első fejezetének elolvasására, mert már maga az ábrázolásmód is árulkodó. A 
sónenben a karakterek vonalai durvák, sokszor szögletesebb ábrázolásúak, a ruhák egyszerűek, 
hogy a bonyolult mozdulatsorokat is hamar lerajzolhassa az alkotó. Az árnyékvonalak erősek 
és határozottak, kevés színátmenettel, de erős kontrasztokkal dolgoznak, ami a szürkeárnyala-
tos nyomtatásban is jól kivehető. A háttér nagyon egyszerű, stilizált, vagy teljesen el is tűnik. 
A panelek jól behatárolhatók – általában téglalap formájúak –, a szövegbuborékok esetében a 
hagyományos ovális alakkal, vagy lekerekített élű téglalappal dolgoznak.

A másik legsikeresebb műfaj a korábban említett sódzso, célközönsége a 18 év alatti lányok 
olvasóköre, mely szintén igen változatos. A fiatal lányoknak készülő történetek középpontjá-
ban az érzelmek állnak, fő témájuk az első szerelem, a barátok és a család, de mint a sónennek, 
úgy a sódzsónak is több altípusát ismerjük.

Az első sódzsót szintén Tezuka készítette, a történet a Ribon no kisi (Szalagos lovag) címet 
viseli, és 1953 januárjában jelent meg. A manga főszereplője Sapphire hercegnő, akit születésétől 
fogva fiúnak álcáznak a királyi vérvonal megtartása érdekében. A fiatal lány nappal Sapphire her-
cegként éli életét és elsajátít minden férfiak számára erényes képességet, mint a lovaglás vagy a 
kardvívás. Az éj leple alatt viszont Szalagos lovag néven, jelmezes álcába bújva járja a királyságot 
és Duralumon nagyherceg gonosz terveit hiúsítja meg, hogy megakadályozza birodalma sanyar-
gatását. Érdekesség, hogy Sapphire androgün mivolta megkönnyíti a főszereplő titkos életét.

A Ribon no kisi remek alapot fektetett le a sódzso ma is használt eszközeihez: az erős női 
jellemet, valamint a hősnő szerepét.

A műfaj legelismertebb altípusa az ún. mahó sódzso (vagy angolosan magical girl), mely-
ben természetfeletti képességekkel rendelkezik a főszereplő. Ebben az altípusban a leghíre-
sebb mangának Naoko Takeucsi szintén világsikerű alkotását, a Sailor Moont (Varázslatos ál-
mok) tekintjük. Az 1990-es években hódított, rajongótábora meghozta a sódzsók iránti igényt, 
Japánon kívül is.

A sódzsók sikerének alapja részben a női egyenjogúság vágyában keresendő. Japánban 
napjainkban is komoly kettősség jellemzi a nők megítélését; ugyanis, mint a történetekből is 
könnyen kiolvasható, nagyon is vonzónak tartják az erős női jellemeket, mégis a hétköznapi 
életben a nők számára a legfontosabb feladat a család összetartása, valamint a gyermekneve-
lés, és a munka világában még igen kevés lehetőséget kapnak az érvényesülésre.

A történetek főhősei iskoláskorú lányok, akik sokszor esetlennek tűnnek ugyan, mégis a 
legnehezebb helyzetekben tesznek tanúbizonyságot erős jellemükről. Fő vezérlőjük az igazság 
és a szeretet, mellette az a mélyről jövő, naiv jószándék, ami mindannyiunk gyermeki énjét 
jellemzi.

Grafikáját tekintve a sódzso szinte a sónen ellentéte, a különbségek könnyen felismerhetők. 
A karakterek vonalai kecsesek, az ecsetkezelés könnyed, lendületes. Az alakok végtagjai elna-
gyoltan hosszúak, a szemek hatalmasak és kifejezőek, a ruhák gazdagon díszítettek és bonyolult 
formájúak. A borítók színvilága gazdagabb – gyönyörű átmenetek, lágy árnyalatok jellemzik, és 
a köteteken belül a szürkeárnyalatok remekül visszaadják mindezt. A háttér gazdagon ábrázolt, 
illetve az érzelmes pillanatokban nonfiguratív elemek, esetenként buborékok, virágok és hasonló 
szemet gyönyörködtető részletek egészítik ki a hangulatot. A panelek gyakran teljesen elmarad-
nak, a kameraállásoknak köszönhetően egyetlen jelenetet úgy olvasztanak össze az oldalon belül, 
hogy jól érzékelhetőek a különböző szemszögek is – sokszor az egész oldalt pusztán az alakok 
fedik le. A szövegezése ritkásabb, mint a sónen történeteké – ahol sokkal inkább a történet érthe-
tősége a fontos –, ennél fogva kevesebb szövegbuborék jelenik meg, de gyakoribbak a háttérben 
megjelenő hangutánzó szavak, melyek az adott érzést kommunikálják felénk.

Érdekesség, hogy a drámai pillanatokat vicces, apró figurákkal tarkított jelenetkockák sza-
kítják meg, melyekkel könnyíteni igyekeznek a jelenetek súlyán. Ezt a sónenben is előszere-
tettel alkalmazzák.

Igaz, a sódzso és a sónen műfajok célközönsége adott, mégis mindkét nem és minden kor-
osztály szívesen olvassa azokat. A fentieken kívül további három műfajt érdemes még röviden 
áttekinteni, ezek a kodomo, dzsószei és szeinen műfajok. Kialakulásuk későbbre tehető, és a 
fenti kettő továbbfejlesztett változatai. Ezeknél nem csak a célközönség korosztálya, de a mon-
danivaló és a fő témakörök is változnak. A kodomót leszámítva sokkal reálisabbak a történetek 
és a konfliktusok, kevesebb a humoros elütés. 

A kodomo elsősorban gyermekeknek szól, ezek a történetek állnak legközelebb a mesék-
hez. Népszerű, itthon is sokak által jól ismert tagjai például a Hello Kitty vagy a Pokémon. A 
műfaj kötetei könnyen felismerhetőek, történetei tíz év alatti gyermekek számára készülnek. Itt 
már nincsen alsó korhatár, fő témáik a család, a testvéri kapcsolatok, a kedvenc kisállatokkal 
való kalandos hétköznapok, de sokszor varázsvilágokba is repítenek minket, időnként pedig 
valami régi, európai klasszikust dolgoznak fel.

A szeinen a sónen fiatal férfiaknak készült változata. Itt már sokkal több altípust sorolha-
tunk a témakörökbe, hiszen a felnőtt férfiak érdeklődése igen változatos. A történetek igye-
keznek a realitás talaján mozogni, hangvételük komorabb, drámaibb. A hangsúlyt az emberi 
kapcsolatokra vagy a munkára fektetik, de nem hiányozhat a szexualitás sem. Igen változatos 
skálát tudhat magáénak, viszont a sónennél jóval alacsonyabb az olvasótábora.

A dzsoszei célközönségének a fiatal nőket tekintjük, ez a műfaj a sódzso felnőtt változata. 
Témái főként a felnőtté válás és a nők társadalmi beilleszkedése. Az iskolai életet a munkake-
resés váltja fel, a szerelmi kapcsolatok központi helyét átveszi a családalapítás és a gyermek-
nevelés témaköre.
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A fent felsoroltak szerint már könnyen el lehet navigálni a műfajok között. Ha valaki el-
sőként fogna mangát a kezébe, nem  lehet elégszer hangsúlyozni, milyen fontos a megcélozni 
kívánt közönség, illetve korosztály alapján kiválasztani a számunkra, vagy a gyermekünk szá-
mára megfelelő alkotást.

Természetesen felfedezhetünk szokatlan jeleneteket a mangákban, akár már a kodomo mű-
fajban is. Ennek oka, hogy a japán emberek számára mások a tabutémák, mint az európaiak 
számára. Nem kell bonyolult dolgokra gondolni, talán a legkézenfekvőbb, hogy Japánban a 
gyermekeket hamar szembesítik a halál gondolatával, korán megtanítják számukra az elmúlás 
jelenségét. Egy kisgyermekeknek szóló mangában történhet egy drámai fordulat – a főszereplő 
kiskutyája elpusztul –, így hamarabb megérthetik a fogalmat, és kevésbé lesz számukra sokko-
ló, ha valóban bekövetkezik az életükben egy váratlan haláleset.

Napjainkban a manga igen előkelő helyet foglal el a japán popkultúrában. Az eladási adatok 
szembetűnően jelzik egyre komolyabb térhódításukat: 2008-ban az eladási listát a One Piece 
című mangasorozat vezette. 5,9 milliós eladott példányszámával ez a manga máig a csúcstartó. 
2017-ben összesen 11,49 millió példány fogyott a köteteiből.

Összességében elmondhatjuk: való igaz, a mangáknak kezdettől fogva a szórakoztatás volt 
a célja, azonban a popkultúra olyan jelentős részévé váltak, hogy a XX. századra felismerték, 
az oktató jellegű történetmesélés, a kultúra megismertetése és a konfliktuskezelés megtanítása 
sem hiányozhat belőlük.

A mangák a jellemek színes skáláján keresztül nyújtanak betekintést a japán társadalmi 
életbe, melynek minden területét illemszabályok rendszere szövi át. Ablakot nyitnak az ott 
felmerülő szociális problémákra, mi több, kiemelten foglalkoznak velük, és megoldják vagy 
feloldják azokat. A konfliktusokat valós problémákra alapozzák és az ellenfelek sosem egyete-
mes gonoszként jelennek meg a lapokon. Minden szereplő cselekedetét saját, jól megalapozott 
véleménye irányítja, amelyet egyéni élettapasztalata formál.

Ezek a történetek éretten szembesítenek egy nagyon is világi jelenséggel, miszerint akikkel 
konfliktusba kerülünk, azok valójában nem szándékos rosszakaróink, az ellentéteket csupán 
eltérő gondolkodásmódunk, más irányba tartó életutunk okozza. Ráébresztenek minket a kö-
rülöttünk élők sokféleségére.

Ez teszi a mangát igazán vonzóvá a képregények világában.
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