
Írta: A. KristófRonin
amikor egy nyugati képregény legenda inspirálódik 
a japán kultúrából
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Bevezető

	 Mindenekelőtt	 Frank	 Millerről	 kell,	 hogy	
írjak	 pár	 szót.	 Vajon	 tényleg	 kell?	 A	 kérdés	 nem	
annyira	költői,	mint	amennyire	egy	jól	megírt	cik-
ktől	 várható,	 hanem	 ezúttal	 gyakorlati,	 ugyanis	
nem	 akárkiről	 van	 szó,	 hanem	 a	 legendás	 Frank	
Millerről.	Abból	kiindulva,	hogy	az	olvasóm	szkep-
tikus	(egészséges	hozzáállás	a	mindennapokhoz),	
megpróbálom	 meggyőzni,	 hogy	 Frank	 irodalmi	
munkássága	a	képregények	világában	valóban	ki-
harcolta	a	’legendás’	megnevezést.	Frank	számos	
képregényt	alkotott,	 illetve	vett	részt	azok	meg-
alkotásában,	vagy	íróként,	vagy	rajzolóként.	Ilyen	
korszakalkotó	művek	tőle	a	Sin City,	melyből	két	

film	 is	 készült,	 a	Ronin,	 amiről	most	beszélni	 fo-
gok,	továbbá	újraalkotta	a	Daredevil	univerzumot	
(szó	szerint	az	egyetlen	képregény,	amit	érdemes	
a	témában	olvasni,	az	ő	tollából	származik),	itt	in-
kább	felejtsük	el,	hogy	készült	belőle	film,	mond-
juk	 inkább	 azt,	 hogy	 volt	 egy	 próbálkozás.	 Tőle	
származik	 még	 a	 jól	 ismert	 és	 kedvelt	 karakter,	
Batman	 eredetének	 a	 megteremtése	 (Batman: 
Első év / Batman: Year One),	Gotham	városának	
mély	bugyrait	 is	megismerhettük	a	Batman	visz-
szatér	(Batman: The Dark Knight Returns)	képre-
gényben,	 valamint	 a	 DC	 univerzum	 másik	 nagy	
kedvence,	 Superman	 sem	maradhatott	 ki	 Frank	
repertoárjából,	 így	 született	 Superman: Első év 
(Superman: Year One)	 címmel	 egy	másik	 korsza-
kalkotó	képregény.	A	Marvel	univerzumot	is	gya-
rapította	Wolverine	képregényével,	valamint	a	jól	
ismert	300	történetét	is	újraálmodta	azonos	című	
művében.	

	 Mindezeket	megismerve	aligha	maradt	bár-
kinek	és	kétsége	afelől,	hogy	valóban	egy	kiemel-
kedő	íróról	van	szó.	Ezt	a	véleményt	nem	csak	én	
osztom,	ugyanis	2015-ben	Frank	neve	felkerült	a	
Will	Eisner	Award	hírességek	csarnokába,	ahol	a	
legelismertebb	 amerikai	 képregény	 írók-rajzolók	
neve	 szerepel.	 Így	 tehát	Frank	még	életében	el-
érte	a	legmagasabb	kitüntetést,	amit	tevékenysé-
gének	területén	el	lehet	érni.	Mindezen	túl	biztos	
vagyok	benne,	hogy	a	cikk	olvasója,	ha	nem	is	ol-
vasta	valamelyik	művét,	egy	azok	alapján	készült	
filmet	látott	már.	

	 Újabb	érdekesség	a	könyvvel	kapcsolatban,	
hogy	ugyan	a	DC	kiadóhoz	 tartozik,	de	azon	be-
lül	is	egy	különleges	sorozathoz/leányvállalathoz,	
mégpedig	a	Black	Label	sorozathoz.	Miért	külön-
leges	 ez	 a	 sorozat?	Olyan	 képregényeket	 nyom-
tatnak	 újra	 egy	 könyvben,	 melyek	 eddig	 több	
részre	bontva	jelentek	meg,	valamint	közös	elem	
mindegyikben,	 hogy	 teljes	 mértékben	 a	 felnőtt	
személyeknek szólnak. 

	 Végezetül	magáról	a	címről,	a	Roninról	sze-
retnék	 még	 pár	 szót	 ejteni.	 Úgy	 gondolom,	 itt	
kell,	 a	 legkevesebbet	magyarázzak.	 A	 ronin	 egy	
mester	 nélküli	 szamuráj.	 Azon	 szamurájok,	 akik	
valamilyen	 úton-módon	 elvesztik	 a	 mesterüket,	
két	döntés	között	kell	válasszanak:	vagy	seppukut	
hajtanak	 végre,	 vagy	 otthontalan	 harcosokként	
vándorolnak,	ameddig	életük	véget	nem	ér.	



Manga
070képregény

TartalomjegyzékAniMagazin △

Író: Frank	Miller

Hossz:	300	oldal	+	melléklet	

Megjelenés éve: 
1983-1984	(első	kiadás)

Műfaj: japán,	szamuráj,	noir, tudo-
mányos-fantázia,	filozófiai,	kaland,	

disztópia	stb.

bé	megkülönböztetni,	hol	kezdődik	az	egyik	és	ér	
véget	a	másik.	
	 A	 Ronin	 könnyen	 olvasható,	 jól	 megírt	 és	
akciódús,	azonban	velős,	tartalmas	és	gazdag,	öt-
letek	és	mondanivalók	terén!	

 Végezetül a könyv magyar nyelven nem lett 
kiadva, angol és egyéb nyelveken azonban elérhe-
tő. Mindemellett az ára is igencsak szép, ahogy az 
általában képregényeknél ekkora terjedelem ese-
tében lenni szokott. Ezek ellenére én mégis aján-
lom mindenkinek, hogy ha lehetősége van, olvassa 
el, egy élmény!

A történet világa

	 A	történet	kezdete	nagyon	hasonlít	a	Sza-
muráj Jack	 rajzfilm	kezdetére,	nem,	elnézést,	 itt	
hibáztam:	 a	 Szamuráj	 Jack	 című	 rajzfilm	 hajaz	
nagyon	a	Roninra,	ugyanis	Frank	munkája	sokkal	
korábban	íródott.	Szamuráj	Jack	az	a	nyugati	ani-
máció,	amit	bátran	merek	ajánlani	bárkinek,	még-
is	 Frank	Miller	Roninja	 teljesen	más	 kategóriába	
tartozik,	kérdés	nélkül	fölötte	áll.

	 De	 ne	 rohanjunk	 ennyire	 előre,	 mint	 azt	
már	mondtam,	a	hasonlóság	szembetűnő.	
Frank	 művében	 egy	 fiatal	 szamuráj	 mesterét	
megöli	 egy	 démon,	 melynek	 okán	 a	 fiatal	 sza-
muráj	 roninná	 válik,	 és	 elindul,	 hogy	 tapasztala-
tot	szerezzen,	végül	egy	varázskard	segítségével	
megbosszulja	mestere	halálát.	A	győzelem	pilla-
natában	azonban	a	démon	kijátssza	az	utolsó	kár-
tyáját,	és	mindketten	mintegy	800	évvel	később	
ébrednek fel a XXI. században.

	 Az	évszázadok	messzire	repítették	a	ronint,	
egy	 új	 világba,	 melyet	 nem	 ismer,	 melyben	 egy	
hosszú	 évek	 óta	 tartó	 gazdasági	 válság	 teljesen	
felforgatta	a	világot,	ahol	a	rendőrség,	mint	szer-
vezet,	megszűnt	 létezni,	az	utcákat	a	különböző	
huligán	csapatok	uralják,	New	York	(és	valószínű-
leg	az	egész	világ)	egy	háborús	övezetre	hasonlít.	
A	világ	egy	veszélyes	hely,	melyet	ha	túl	 is	él	fő-
hősünk,	még	mindig	meg	kell	küzdenie	régi	ellen-
ségével.

Miért ajánlom olvasásra?

	 A	mű	 nagyszerűen	mutatja	 be	 a	 szamuráj	
popkultúrában	 elfogadott	 képét	 úgy,	 hogy	 ezt	
beépíti	 egy	 tudományos-fantázia	 történetbe.	 A	
cselekmény	során	egy	jól	kigondolt	és	színes	szto-
rit	kapunk,	egy	cseppet	sem	kellemes	vagy	bármi	
jót	ígérő	jövőről.	A	történet	számos	tucatnyi,	nap-
jainkban	 is	 releváns	 kérdést	 érint,	 mint	 például	
gazdasági	válság,	társadalmi	válság,	a	technológia	
veszélyei	 és	 lehetőségei,	 környezeti	 katasztró-
fák	 (biodiverzitás-	és	a	bolygó	életszínvonalának	
csökkenése),	alapvető	emberi	félelmek	és	vágyak	
bemutatása	 stb.	Mindezek	mellé	 hab	 a	 tortán	 a	
japán	kultúra,	különösen	a	szamuráj	szimbólumá-
nak	 a	megjelenése,	mely	 végig	 jelen	 van	 és	 ge-
rincét	képezi	a	könyvnek.	A	Ronin	egy	nagyszerű	
thriller,	 mely	 során	 Frank	 Miller	 oldalról	 oldalra	
valami	újat,	érdekeset	és	gyakran	hátborzongatót	
nyújt	az	olvasó	számára.	

 Összegzésként a történet két lábon áll, az 
egyik	a	szamuráj	világa,	mely	érthetetlenül	tekint	
a	XXI.	századra,	valamint	a	noir	stílus,	mely	velőig	
hatolóan	éles	és	élénk	képet	alkot	az	említett	szá-
zadról. 
	 A	 történet	 nagyszerű	 olvasmány	 bárki	
számára,	 aki	 kedveli	 a	 tudományos-fantáziát,	 ér-
deklődik	a	szamurájok	 iránt	és	élvezi	a	noirt/tár-
sadalomkritikát.	 A	 három	 nagy	 téma	 mesterien	
egybeforrt	a	műben.	Olyannyira	egymásba	illesz-
kednek	a	különböző	részek,	hogy	nem	lehet	töb-

„A mű nagyszerűen mutatja 
be a szamuráj popkultúrában 

elfogadott képét úgy, hogy ezt 
beépíti egy tudományos-

fantázia történetbe.”


