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Basilisk
Írta: Catrin

A Basilisk tökéletes választás, ha egy bru-
tális és izgalmas nindzsahajszára vagyunk 
kiéhezve. Az elsőként Kouga Ninpouchou cí-
men debütált 1958-as regényt ma már anime, 
manga vagy élőszereplős film adaptációként 
is megismerhetjük, ezekről olvashattok most 
egy kis betekintőt. Bármelyik formátumot vá-
lasztjuk is, nem nyúlunk mellé!

egy vérbeli nindzsasztori 
életútja



Alapsztori és hangulat

Elsőként egy kis alapkőletétel azok 
számára, akik még nem futottak bele 
ebbe a nindzsaháborúba. A cselekmény az 
Edo-korszak elején játszódik és a két nagy 
nindzsa klán a kouga és az iga ellenséges-
kedését állítja középpontba. Tokugawa 
Ieyasu két unokája is várományos a követ-
kező sógun címre, döntésképtelen helyze-
tében pedig a nindzsák feszült helyzetét 
kihasználva próbál dűlőre jutni és 
az udvart békíteni Ieyasu. Egyik 
unoka képviseletébe a kougákat, 
másik mellé pedig az igákat rendeli, 
a feladat, hogy mindkét klánból a tíz 
legkiválóbb nindzsa meg-
mérkőzzön egymással, 
pontosabban élet-halál 
harcot vívjon. Annak a 
klánnak a nindzsája, ame-
lyik végül utolsóként 
életben marad és 
győzedelmeskedik, 
egyúttal biztosítja 
a hozzájuk ren-
delt unoka 
sóguni örök-
ségét is. A Basi-
lisk főmozgatórugója 
ez a végtelenül egyszerű 10 vs. 
10 felállás, amit remekül megfűszerez 
a környezete. Bonyodalmát a két fősze-
replő (Kouga Gennosuke és Iga Oboro) 
Rómeó és Júlia felállása adja, akik tehát 

ténet elején 
így máris fennáll 
egy olyan helyzet, 
hogy az érintett 
nindzsák egy része 
tud a feladatról 
és annak állá-
sáról, a másik 
fele pedig 
csak később 
szembesül vele, 
nem beszélve arról, 
hogy a szerelmespár elől 
próbálják totálisan eltitkolni az 
egészet, és így tőrbe csalni őket...

A sztori találó háttérnek használja a 
japán történelem eme szegletét, a só-
gunátus valós karakterei (Ieyasu, Hattori 
Hanzo, az utódok stb.) mellett az iga és 

k o u g a 
klánok is 
léteztek, 
sőt ezek 
a legis-

m e r t e b b 
nindzsa fal-

vak. A hangsúly 
hármas felosztású, ahogy az 

már az eddig leírtakból is kive-
hető. A fővonal egyértelműen 
a 10 vs. 10 harcra koncentrál, 

a történetet végig kíséri a nin-
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szerelmesek és békét akarnak a nindzsák 
között. Ez akár meg is valósulhatna, mivel 
a két klán egy ideje felfüggesztette a há-
borút, Oboro és Gennosuke házasságával 
pedig végre tényleg eljöhetne a béke, 
de ez a hirtelen érkező harcolási utasítás 

könnyedén egymásnak ugraszt-
ja a feszült shinobikat. Még 
az igazi örökösödési tétet 
sem közlik velük, de nincs 

is rá szükség: felpezsdíti 
őket, hogy végre el-

törölhetik ellenségü-
ket. 

A sógunátus 
tehát két legyet 

üthet egycsa-
pásra: utó-
dot választ 
és kiiktatja 
a már szük-
s é g t e l e n 

nindzsákat 
az országból. A 

shinobik ezt meg-
könnyítvén, azonnal 
taktikázni kezdenek 

és igyekeznek minél 
gyorsabban megölni 

az ellenséget. A tör-



dzsák különleges ölési és elhalálozási 
módja. A második nagyobb vonal Oboro és 
Gennosuke tragikus helyzete: választaniuk 
kell, hogy szerelmüket vagy családjukat tá-
mogatják, ráadásul ők lesznek a klánok kö-
vetkező vezetői, és mondhatni ők a legerő-
sebbek is. A harmadik, valamivel gyengébb 
cselekményív a sógunátus ténykedése, 
elvégre az örökösödési kérdés érdekében 
próbálják figyelemmel kísérni és talán be-
folyásolni a nindzsaháborút.

A történet a nindzsatechnikák által 
kap egy természetfeletti fantasy kön-
töst, de ezek miatt sem válik shounenné, 
gyengévé vagy komolyanvehetetlenné. A 
shinobik különféle mutációi, rendellenes-
ségei egyben fegyverük is, a különböző 
ninjutsuk teszik izgalmassá és akciódússá 
a klánok “fogócskáját”. Csak néhány példa: 
láthatatlanság, hipnotizálás, saját vér és 
testszőrzet irányítás, halhatatlanság. Aki a 
legutóbbi “technikát” birtokolja, megnyeri 
a nindzsaháborút? Vagy mégsem halha-
tatlan? Vajon Gennosuke bárkit az irányí-
tása alá bíró halálos tekintete vagy Oboro 
ninjutsukat hatástalanító szemei meddig 
tartanak ki? Keresztet vethetünk rájuk, ha 
mindketten megvakulnak?

Hangulatát és műfaját tekintve egy 
kimondottan (szex-vér-)erőszakos seinen-
nel van dolgunk. Bár kizárólag klisékből 
építkezik egy rendkívül jól megírt műről 
beszélhetünk, melynek elképesztő a tör-
ténetvezetése, a tempója, a karakterei, az 

ke a kougáké, másik pedig az igáké (bár 
a címben szereplő chou szó tekinthetők 
egyfajta “törvénynek” vagy “történetnek” 
is). Ráadásul a sztori végéig nem lehet tud-
ni, melyik klán nyer, persze gondolhatjuk, 
hogy talán a kouga klán, mert ők vannak 
kiemelve a címben, de nem lövöm le, hogy 
ez az érv helytálló-e. Azt sem mondhatjuk, 
hogy az iga klán kevésbé lenne népszerű 
vagy ismert a nindzsás sztorikban és legen-
dákban. Legjobban talán az az érv fogad-

ható el a cím mellett, hogy Gennosuke egy 
kicsit kiemeltebb szereplő, elvégre ő az, aki 
végül utazásra invitálja a kiválasztott nin-
dzsákat Edo felé. Talán jobban a kezében 
tartja az ügyet, mint Oboro és a bandája. 
Néha viszont a karizmatikus és számító 
Tenzen lépései miatt úgy érezzük az igák 
fölényben/jobban fókuszban vannak, de 
összességében kiegyenlített a küzdelem.
A 13 fejezetes könyv karakter bemutató-
val indít, hogy könnyebben megemészt-
hessük és megjegyezhessük a 20 nindzsa 
képességeit és fizimiskáját. A fejezetcímek 

többsége jelzős szerkezettel, utalásokkal, 
néhány pedig konkrét nevekkel rendelke-
zik. A karakterek megsimerése után kita-
lálható/sejthető belőlük, épp ki lesz abban 
a fejezetben a hangsúlyosabb vagy épp ki 
fog meghalni. Érdekesség, hogy az egyik 
fejezet címe a “Kouga Rómeó és Iga Júlia” 
címet viseli, kiemelve egyik sablonját. A 
fejezetek további kisebb részekre tagoldó-
nak, amikor épp változik a helyszín, az idő 
vagy a cselekményív. A regény végig pör-
gős, nincsenek benne hosszabb, részletes 
leírások (jellem-, tájrajzok), gyorsan lehet 
haladni vele. 
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összhatása. Annak ellenére, hogy komoly 
sztori, a karakterek nindzsás taktikázása és 
interakciói félelmetesen lazává teszik (akár 
egy jó akciófilmnél). Nincs töketlenkedés, 
csak pörgés, a harcok rövidek, a karakterek 
egyre csak fogynak, agyalhatunk, vajon ki 
lesz a következő áldozat.

Regény

Yamada Fuutaro 1958-ban írta meg 
Kouga Ninpouchou (Kouga nindzsateker-
csek) című regényét. Érdekes a mű cím-
választása, hogy kiemeli a kouga oldalt, 
pedig a sóguni utasítást és a húsz nindzsa 
nevét tartalmazó tekercseknek csak egyi-

„Bár kizárólag klisékből 
építkezik egy rendkívül jól 

megírt műről beszélhe-
tünk, melynek elképesztő 

a történetvezetése, a 
tempója, a karakterei, az 

összhatása.”



Sablonjai és viszonylag szűk keretek közé 
ékelt kiszámíthatósága ellenére végig 
izgalmas és meglepő, egyszerre feszült 
és laza. A karaktereket tetteik határozzák 
meg, motivációjuk, céljaik egyszerűek 
és érthetőek, de a főbb szereplők kicsit 
komplexebbek. Alapműként valamilyen 
szinten ez a legszárazabb, legrészletesebb 
és legdrasztikusabb változat (pl. Oboro 

jelleme is itt a legszilárdabb, mondhatni 
keményebb, erőszakosságtól sem mentes, 
ugyanakkor itt kevesebb figyelem irányul 
rá az anime vagy a manga változathoz 
képest), de annyira jól sikerültek az adap-
tációk, hogy sem a történetben, sem a ka-
raktereken nem figyelhető meg nagyobb 
változás (kivéve a filmet, de arról később). 
Szinte apróságok ezek az eltérések.

A regény egyben az író Ninpouchou 
sorozatának első darabja, utána tehát 
számos további nindzsasztorija született, 
melynek nagy része több film vagy manga 
adaptációt is kapott. (Például található 
köztük egy Iga Ninpouchou című regény 
is, ami teljesen más történet; az általam 

lesz. Ez a kiadás tartalmaz egy kis térképet 
is, mely a shinobik regény alatt megtett 
útját mutatja a nindzsa tartományok és 
Edo között. További illusztráció a nindzsák 
nevét tartalmazó tekercs.

Manga

A regény szinte tökéletes adaptációja 
5 manga kötetbe fért bele. Segawa Ma-
saki készítette, a 34 fejezet a Kodansha 
kiadó seinen magazinjában az Uppersben 
futott 2003 és 2004 között. Ekkor kapta a 
mű a Basilisk főcímet, mely főként a kígyó 
halálos tekintetére utal. Ez Gennosuke 
főtechnikája is, így mondhatjuk, hogy ez a 
cím még jobban őt állítja a középpontba, 

ugyanakkor Oboro misztikus szemeire is 
ráhúzható a motívum, ami - az eddigi ér-
velésnek ellentmondásosan -  inkább az 
egyenrangúságukat jelenti.

A manga rajzolása naturalista, sötét és 
nyers. Jól ábrázolja a meztelenséget és az 
erőszakot. Aránylag részletesek a hátterek 
és a karakterek is, rengeteg a sötét tónus, 
az árnyékolás, a színezés: stílusa kimon-
dottan szép és egyedi, jól tükrözi a mű 
hangulatát.

Nem sok eltérést mutat a regénnyel, 
egy-két karakter jellemében lelhetünk 
apróbb változásokat. Például Gennosuke 
kicsit könyörtelenebb, Oboro kicsit hang-
súlyosabb, stb. A fejezetcímek itt másképp 
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talált leírások és film alapján a karakterei is 
egészen mások).

A kétezres évekbeli adaptációk az író 
halálának tiszteletére készültek. Yamada 
2001-ben hunyt el, sajnos nem láthatta, 
ahogy művét újra előveszik és felvirágoz-
tatják. Számunkra az is sajnálatos, hogy 
magyarul eddig még egyik könyve sem 
jelent meg. Angolul viszont 2006-ban a Del 

Rey kiadta ezt a regényt The Kouga Ninja 
Scrolls címen, ami a 2005-ös Kodansha 
változat alapján készült. Mivel angolul va-
lamivel több magyar olvasót lefed japán 
nyelvű eredetijével szemben, így ajánlom a 
regény megvásárlását az érdeklődőknek. A 
nyelvezete elég egyszerű, akár angol tanu-
láshoz/karbantartáshoz is remek segítség. 
Tetszetős fordítás, gördülékenyen halad-
hatunk vele, a szöveg betűtípusa, törde-
lése és elrendezése is kellemes, összesen 
311 oldalas. Puhafedelű borítása miatt 
azonban a szélei hamar elhasználódnak, 
viszont a gerince nem törik meg. A kiadás 
borítóját a manga verziót rajzoló Segawa 
Masaki készítette, így az animét vagy man-
gát ismerő olvasóknak ez a kép is ismerős 

„A shinobik különféle mutációi, rendellenességei 
egyben fegyverük is, a különböző ninjutsuk teszik 

izgalmassá és akciódússá a klánok “fogócskáját”. Csak 
néhány példa: láthatatlanság, hipnotizálás, saját vér és 

testszőrzet irányítás, halhatatlanság.”



mutatják a harc állását. A regénnyel ellen-
tétben nem utalnak a karakterekre, csak 
megmutatják, hol tart az öldöklés (pl. az 
első fejezet címe 10 vs. 10, a hatodiké 6 vs. 
9, a huszonkilencediké 3 vs. 2, stb.). 

Természetesen sem a mangát, sem az 
animét nem adták ki nálunk, persze sze-
rencsére igényes magyar fordításokat ta-
lálhatunk. De az angol kiadások a regény-
hez hasonlóan olcsón beszerezhetők, amit 
csak azért emelek ki, mert a kézzel forgat-
ható dokumentum olvasását még mindig 
élvezetesebbnek és hangulatosabbnak 
tartom (nem beszélve a hozzátársuló gyűj-
tői szenvedélyről).

Anime

Animációs sorozatként 2005-ben fu-
tott a japán tévékben. Készítője a Gonzo 
Studio, mely a manga dizájnját és címét 
meghagyva szintén egy hű adaptációt ho-
zott. A történet jól passzol a stúdió profijá-
ba és nem túlzás azt állítani, hogy az egyik 
legjobb akár a stúdió művei, akár a seinen 
és nindzsás animék között. Meglepő, hogy 
ezzel párhuzamosan futott a Gonzónak 
egy másik akció seinen animéje, a Speed 
Grapher, melynek szereplői a Basiliskhoz 
hasonlóan egyedi képességekkel rendel-
keznek. Persze a története más, de a két 
sorozat a maguk 24 részével párbaállítha-
tók és kétségtelenül a stúdió legnagyobb 
húzásai közt vannak.

be a 24 rész (így cselekményben is kicsit 
többet ad, mint a regény). Sok vagy lénye-
ges különbséget nem találunk. Az elején 
pár eseményt felcseréltek, a végére betol-
dottak egy kicsit nyugodtabb, epilógussze-
rű részt, Gennosuke és Oboro karaktere/
kapcsolata kicsit szentimentálisabb, eltér 
az eljegyzésükre vonatkozó jelenet és 
ehhez hasonlók. Elképzelhető, hogy ezek 
a változások fel sem tűnnek az egyes 
adaptációk megtekintésekor, mivel elég 
lényegtelenek. A részcímek itt nem igazán 

utalnak a nindzsaharc állására, in-
kább egy-egy helyzet, környezet, 
esemény vagy jelző használatával 
ragadják meg az epizód hangula-
tát, kicsit tehát líraibbak.

Film

Szintén 2005-ben, az anime 
sorozat végén került a japán 
mozikba a live action változat. Ez 

az adaptáció már lényeges különbségeket 
mutat az eddigiekkel szemben, ami 107 
perces játékideje mellett érthető. Első 
szembetűnő változás maga az enyhén ha-
tásvadász cím, mely Shinobi: Heart Under 
Blade lett, csak az alap nindzsás témára 
fókuszálva, így külföldön többek figyelmét 
felkeltheti, jobban eladható. A rövidség 
érdekében a 10 vs. 10-et 5 vs. 5-re szűkí-
tették, meghagyva a leglényegesebb ka-
raktereket, továbbá egyes képességeket 
felcseréltek. 
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Megvalósítását nézve az animációja és a 
grafikája teljesen szokványos: hol részletes 
hátterek, hol elnagyolt, egyszerűbb rajzok, 
szép karakterek. Nagy látványosságokra 
ne számítsunk, de azért egy-két pillanat 
igazán hatásosra sikerült. Ábrázolására 
enyhe cenzúra jellemző, a mangához ké-
pest az erőszakossága kevésbé drasztikus 
és a női melleket is kevesebbet látjuk. A 
háttérzene jól illeszkedik, hosszútávon 
felejthető, az opening és az endingek 
emlékezetesebbek. Utóbbinál az általá-
nostól kicsit eltérő megoldás, hogy 
a két Mizuki Nana szám záródalként 
folyamatosan (különböző epizód sza-
kaszonként) váltja egymást. Az éne-
kesnő egyben Oboro szinkronhangja 
is, aki seiyuu társaival remek munkát 
végzett. Pár ismertebb seiyuu még: 
Sawashiro Miyuki, Sugita Tomokazu, 
Hayami Sho.

A történetet jól, elégségesen, sőt 
helyenként kicsit hozzátoldva mutatja 



A szerelmespár szenvedése itt még 
hangsúlyosabb lett, Oboro itt kicsit kariz-
matikusabb személyiség, erősebb nindzsa-
nő, Gennosuke pedig szelídebb. Tenzen-
nek a regény leírásához hasonlóan lila lett 
a szája, amit szerencsére a mangából és az 
animéből kihagytak (ezeknél férfiasabb 
az ábrázolása). A legnagyobb különbség 
azonban a történet végében lett, ami iga-
zából teljesen indokolatlan és meglepő. 
Ez az egyetlen adaptáció, melyben eltér a 
befejezés, a háború eredménye nagyjából 
megmaradt, de a sztori kicsit tovább nyúj-
tódik, próbálja másképp fokozni a hatást, 
egyszerre drámaibb és optimistább véget 
kreálni. Mindenki eldöntheti, ez a változat 
mennyire éri el a kívánt hatását, jobb vagy 
rosszab az eredetihez képest. Az biztos, 
hogy szükségtelen változtatás, ugyanak-
kor kevésbé sablonos is, ami ezzel az eltérő 
befejezéssel valamelyest az egész sztori-
nak más hangulatot kölcsönzött. Akár úgy 
is láthatjuk, hogy egy másik mű lett belőle.

szen átlagos nindzsás, kerek történetnek 
tartom.

Később megtudtam, hogy az eredeti 
regény angolul olvasható, így meg is vet-
tem és a mangával párhuzamosan halad-
tam vele. Mindkét formában érdekes volt 
ismét követni a történetet. Hasonlóan tet-
szenek, mint az anime. Meglepő, hogy vé-
gül nem a regény lett a kedvencem, pedig 
általában a könyvváltozatokat szeretem, 
ha valamilyen film eredetijét előbb vagy 
utóbb elolvasom. Talán itt jött ki, hogy az 
anime annyira részletesen és jól adaptálja, 
hogy a plusz kép és hanghatások még job-
bá tették a sztorit. A könyv így kicsit tárgyi-
lagosabb lett, és már semmivel sem tudott 
meglepni, de tetszett. A manga dettó, 

élvezetes alkotás, kicsit jobb az ábrázolása 
és a karakterdizájnja az animéhez képest, 
de utóbbi maradt a kedvenc adaptációm.

A megnézési/megismerési sorrend te-
hát mindegy. Ha valaki csak egy formátum-
ban tekintené meg a sztorit, nyilván a neki 
legkedvesebbet választja, ha viszont mind-
egyiket megismerné, akkor az első után a 
többi már nem okoz meglepetéseket és 
nagy izgalmakat (kivéve talán a filmvégi el-
térés). Az sem kizárt, hogy mindenkinek az 
a változat tetszik a legjobban, amelyikkel 
elsőként találkozik. Csak ajánlani tudom, 
hogy néha például egy újranézés vagy újra-
olvasás helyett egy másik feldolgozásában 
szemléljük a történetet.
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A film látványvilága szép, gyönyö-
rű képekkel, vonzó színészekkel, a 
távol-keleti filmekre jellemző mű/ko-
mótós hatású repülős, ugrós, harco-
lós CG-vel. Összhatását tekintve sok-
kal szentimentálisabb drámát nyújt 
a film és színpadiassága miatt kicsit 
veszít az eredetire jellemző kemény, 
pörgős, lazán gyilkolós hatásából.

A színészi játék elfogadható, a 
rendezés pedig ezt a megváltoztatott 
hangulatot, látványfilmet közvetíti.

A film mellett szól, hogy ez az egyetlen 
formátum, melyként magyarul is megje-
lent a történet. 2006-ben adta ki DVD-n 
a Black Mirror, kétlemezes változatban, 
majd 2009-ben egylemezesként. Az erede-
ti japán mellett magyar szinkron is választ-
ható rajta, ami korrekt munka, de lehettek 
volna jobbak, hasonlóbbak a hangok. Az 
extra lemez werkfilmet, interjúkat, kisfil-
meket tartalmaz.

Személyes vélemény

A cikk végére egy kis szubjektív zárás-
ként jöjjön a saját tapasztalatom. Elsőként 
az anime sorozatot néztem meg, ami le-
nyűgözött és bekerült a kedvenceim közé. 
Aztán megnéztem a filmet, ami nekem 
egyáltalán nem tetszett. Egynek elmegy, 
de a hangulata annyira mű, nem tudtam 
komolyan venni. A vége pedig még ide-
genebbé teszi az egészet. Összességében 
vagy inkább önmagában viszont egy egé-


