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az	ő	oldalán	áll,	így	számára	érthetetlen	módon	a	
halál	helyett	az	előző	nap	reggelén	találja	magát.	
Újabb	esélyt	 kapva	ezáltal,	 hogy	megvédje	mes-
terét.	Az	élet	azonban	könyörtelen	és	szeszélyes,	
főhősünk	aligha	sejtette,	milyen	hosszú	és	görön-
gyös	út	kezdetén	áll…
	 A	történet	klasszikusnak	tekinthető	ebben	
a	műfajban,	ami	azt	jelenti,	hogy	minden	megszo-
kott	eszköz	és	cselekmény	mozzanat	megjelenik	
benne.	Emiatt	egy	kicsit	kiszámítható,	ezt	a	hátrá-
nyát	azonban	ledolgozza	a	csodás	rajzstílus,	mely	
rendezésében	egy	kicsit	a	webtoon	stílusa	felé	ka-
csint.	Mivel	főhősünk	gyakran	meghal,	majd	újra-
kezdi	életét,	érdemes	figyelni,	különben	könnyen	
elveszti	 az	olvasó	a	 fonalat,	másrészt	egy	 szóra-
koztató	és	kellemes	műről	van	szó.

Bevezető

	 Az	AniMagazin	kérdőívében	többen	kérték,	
hogy	 írjak	 cikket	 bizonyos	 művekről.	 Ami	 mind-
egyikben	közös	volt,	hogy	ugyanabba	a	kategóri-
ába	tartoztak,	mégpedig	a	„solo	leveling”	témájú	
művek	közé.	Sajnos	magyar	megfelelőt	nem	talál-
tam	a	kifejezésnek,	amely	azokat	a	történeteket	
foglalja	magába,	 amikben	 a	 videojátékok	 világá-
hoz	 hasonló	 tulajdonságokkal	 és	 feltételekkel	
rendelkező	világot	teremtenek.	Itt	alapvetően	az	
MMORPG	 típusú	 játékokkal	 való	hasonszőrűség-
ről	van	szó,	tehát	adott	egy	központi	karakter,	aki	
köré	épül	a	történet/videojáték.	Mivel	a	témában	
számos	említésre	méltó	mű	van,	 ezért	úgy	dön-
töttem,	hogy	nem	egyről	fogok	írni,	hanem	20	da-
rab	mangát,	manhwát	és	light	novelt	fogok	meg-
említeni.	
	 Azonban	még	mielőtt	 elkezdhetném,	 sze-
retném	leszögezni,	hogy	mi	 is	a	különbség	a	há-
rom	típus	között.

manga:	 A	 szó	 jelentése	 „véletlenszerű	 képek”	
vagy	 vázlat.	 Japánban	minden	képregényt	 (szár-
mazástól	 függetlenül)	mangának	 neveznek,	míg	
az	országon	kívül	csak	a	japán	eredetűekre	hasz-
nálják	a	kifejezést.	

manhwa: Koreai	képregény,	Koreában	is	szárma-
zástól	 függetlenül	minden	képregényre	használ-
ják	a	manhwa	kifejezést,	míg	nyugaton	csak	a	Ko-
reából	származó	képregényekre.	

light novel: Egy	olyan	 regény	 stílus,	 amely	első-
sorban	a	középiskolásokat	célozza	meg,	mint	cél-
közönség.	 A	 megnevezés	 egy	 wasei-eigo,	 azaz	
egy	olyan	japán	kifejezés,	melyet	angol	szavakból	
formáltak.	Japánban	a	light	novelt	gyakran	neve-
zik	még	ranobe-nak,	valamint	angol	nyelvben	rö-
vidítik	L.N.-ként	is.		

	 Eme	három	meghatározás	mellé	magam	is	
hozzáfűznék	néhány	megjegyzést	a	saját	tapasz-
talataimból.	A	 light	novelben	gyakoriak	az	egész	
oldalas	rajzok.	Habár	a	rajzok	aránya	az	írott	olda-
lakhoz	 képest	 igencsak	 alacsony,	 általában	 feje-
zetenként	egy	rajz,	mégis	fontosak,	ugyanis	ezek	
általában	 hangsúlyos	 történetrészeket	 elevení-
tenek	meg,	ezáltal	 segítve	az	olvasót	a	 történet	
megértésében/elképzelésében.

	 A	mangákat	 és	 a	manhwákat	 valószínűleg	
többen	 ismerik,	 köztük	 az	 igazi	 nagy	 különbség	
az	olvasás	módjában	rejlik	azaz,	hogy	a	mangákat	
jobbról	balra,	míg	a	manhwát	balról	jobb	irányba	
haladva	 olvassuk.	 Ezenkívül	 természetesen	még	
számos	 apró	 különbség	 van	 a	 két	 formátum	kö-
zött. 

Skeleton Soldier

Formátum: manhwa
Író: Ant Studio Sosori 

Műfaj: akció, fantázia, természetfeletti,
tragédia stb. 

	 Főhősünk	egy	átlagos	csontváz,	életre	kelt-
ve	 egy	 necromancer	 által,	 egyetlen	 célja,	 hogy	
megvédje	 életadóját	 és	 egyúttal	 mesterét.	 Ez	
azonban	nem	sikerül	neki,	sőt	a	saját	szemei	előtt	
ölik	meg	a	mestert.	Halála	előtt	 csak	a	bánat	és	
a	keserű	megbánás	mardossa	a	csontvázat,	hogy	
elbukta	egyetlen	életcélját.	A	sors	azonban	aznap	

„Itt alapvetően az MMORPG tí-
pusú játékokkal való hasonsző-

rűségről van szó tehát adott egy 
központi karakter, aki köré épül

a történet/videojáték.” 
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Seoul Station Necromancer
 

Formátum: light novel
Író: Jin Seolwoo

Műfaj: akció, kaland, emberfeletti, shounen 
stb.  

	 Kang	Woojin	egy	idegen	bolygóról	tér	visz-
sza	szülővárosába,	Szöulba	(már	ez	 is	elég	 lenne	
egy	 jó	 történethez,	 azonban	 ebben	 az	 esetben	
nem	ez	 a	 téma),	 amikor	 is	 szembesül	 a	 ténnyel,	
hogy	ahogy	ő,	úgy	a	Föld	is	megváltozott.	

Tomb Raider King

Formátum: Manhwa
Író: Yoonz 

Műfaj: akció, fantázia, shounen, kaland stb. 

	 Az	 előző	 történet	 főhősével	 ellentétben,	
ebben	 a	 manhwában	 az	 ellenkező	 esettel	 talál-
kozunk,	 azaz	 a	 hős	 itt	 elképesztően	 erős	 és	 rá-
termett,	aki	ebből	a	kényelmes	és	kedvező	hely-
zetből	meséli	el,	hogy	hogyan	is	jutott	el	bársony	
trónjába	kemény	munka,	makacsság	és	elszántság	
útján.	

	 A	történet	a	mi	világunkban	játszódik,	ahol	
bármiféle	figyelmeztetés	vagy	előjel	nélkül	egyik	
nap	 kazamaták	 (tombs)	 jelennek	 meg.	 Eleinte	
senki	sem	tudja,	mit	is	kezdjen	az	új	helyzettel,	és	
a	 hatóságok	 felügyelet	 alá	 veszik	 a	 területeket.	
Azonban	hamar	ismertté	válik,	hogy	a	kazamaták	
ugyan	 veszélyesek,	 de	 egyúttal	 ereklyéket	 tar-
talmaznak.	Olyan	kincseket,	amelyek	képességei	
meghaladják	a	világunk	nyújtotta	lehetőségeket,	
általuk	a	fantázia	valóság	lehet,	és	nem	utolsósor-
ban,	 amelyekért	 a	 feketepiac	elképesztően	 szép	
árakat	fizet.	
	 Akárcsak	 az	 előző	 történetnél,	 itt	 is	 fan-
tasztikus	 a	 grafika,	 és	 teljesen	 színes,	 emellet	 a	
manhwa	szerkezete	nagyban	hasonlít	a	videojáté-
kokban	ismert	küldetés	szerkezethez,	tehát	nem	
csak	akcióban	gazdag	a	 történet,	hanem	erősen	
hajaz	a	játékokra	is	(solo	leveling).	Mindezen	túl	a	
karakterek	jól	kidolgozottak,	és	gyakran	más	tár-
sadalmi	témák	is	szóba	kerülnek	a	fejlődések	és	az	
ereklyekeresés mellett. 

A Monster Who Levels Up

Formátum: light novel
Író: Jee Gab Song

Műfaj: akció, kaland, emberfeletti stb. 

	 Kim	 Saejin	 egy	 átlagos	 férfi	 mindaddig,	
ameddig egy reggel a megszokott négy fal he-
lyett	egy	teljesen	más	világban	találja	magát.	Ez	
talán	még	nem	is	lenne	olyan	aggasztó,	ha	ő	maga	

nem	váltott	volna	alakot.	Talán	jobban	járt,	mint	
Kafka	főhőse,	aki	csótánnyá	alakult,	de	ez	a	tény	
aligha	 vigasztalta	 Seajint.	 Kétségbeesett	 helyze-
tében	nincs	más	választása,	minthogy	túléljen,	és	
ez	által	fejlődjön/erősebb	legyen.	

	 A	 történet	 során	 gyakori	 belső	 vívódása	
van	a	főszereplőnek,	hogy	vajon	megéri-e	tovább	
küzdenie	vagy	inkább	adja	fel.	A	regény	világa	jól	
átgondolt	és	kreatív,	a	főhős	pedig	eredeti,	nem	
egy	sablonos	karakter.	Ami	igazán	hiányzik	a	tör-
ténetből,	az	egy	vérbeli	főgonosz.	
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magát.	 Még	mielőtt	 azonban	 bármiféle	 kérdést	
feltehetne,	neki	tesznek	fel	egy	kérdést.	Lee	mit	
sem	sejtve	arról,	hogy	mekkora	 súllyal	bír	 a	 kér-
dés,	kíváncsiságból	vagy	talán	csak	arroganciából	
a	legnehezebb	szintet	választja.	Így	habár	akarat-
lanul,	de	főhősünk	saját	magát	 ítélte	kemény	és	
hosszú	harcokra.	
	 A	regény	egyetlen	problémája,	hogy	mivel	
a	 szintek	 elképesztően	 nehezek,	 ezért	 a	 fősze-
replőn	kívül	más	karakter	nem	jelenik	meg	a	tör-
ténetben.	Ezt	azonban	ellensúlyozza,	hogy	az	író	
a	mellékszereplők	helyett	magára	a	cselekmény-
re	 koncentrált.	 Itt	 nemcsak	 arra	gondolok,	 hogy	
a	 történet	 jól	megírt	 és	 alaposan	 végiggondolt,	
hanem,	hogy	mindezeken	túl	az	író	különösen	fi-
gyelt	 a	 különböző	 szintek	 technikai	 problémáira	
is.	Talán	spoiler	nélkül	nem	teljesen	világos,	hogy	
pontosan	miről	is	van	szó,	de	azt	szeretném	kife-
jezni,	hogy	az	író	figyelme	kiterjed	a	regény	vilá-
gának	a	legapróbb	részletére	is,	nem	csak	a	fon-
tosabb dolgokra. 
	 Egy	másik	probléma	a	könyvvel	kapcsolat-
ban,	 ami	nem	az	 író	 részéről	 származik,	hogy	az	
angol	fordítás	gagyi	lett,	érdemes	több	időt	és	fi-
gyelmet	szentelni	 rá,	hogy	honnan	veszi	meg	az	
olvasó	a	könyvet/olvassa	online.	

Tapasztalatai	és	elnyert	tudása	révén	befolyásos	
és	nagyhatalmú	necromancerré	válik.

	 A	történet	a	klasszikus	’level	up’	kategóriá-
ba	tartozik,	ami	nem	azt	jelenti,	hogy	sablonos,	te-
hát	rengeteg	az	akció	és	a	harc,	amely	személetes	
és	eleven	módon	van	az	olvasó	elé	tálalva.	A	főhős	
hidegvérű,	 kimért	és	előretervező.	Akik	kedvelik	
az	 ilyen	karaktereket,	nem	fognak	csalódni	a	 re-
gényben.	 Ami	 szemrehányható	 a	 mű	 esetében,	
hogy	egy	 idő	után	az	akció	 túlnövi	a	 történetet,	
azaz	 nagyjából	 a	 70.	 fejezettől	 a	 cselekmény	 el-
hagyja	a	realitás	talaját.	

	 Igen,	tudom,	hogy	ezt	fura	egy	fantázia	re-
génnyel	 kapcsolatban	 olvasni,	 de	 az	 akció	minél	
színesebb	és	szemléletesebb	mibenlétéért	abszo-
lút	túlzásba	esik.	A	történet	eleje	azonban	kiemel-
kedően	jól	megírt,	aki	kedveli	a	műfajt,	annak	ér-
demes	beleolvasni.

Re:Monster

Formátum: manga
Író: Kanekiru Kogitsune

Műfaj: akció, kaland, komédia, fantázia, shou-
nen stb. 

	 Akik	 ismerik	a	Goblin	Slayer	manhwát/ligh	
novelt	 (AniMagazin	 40.), azok most megismer-
kedhetnek	az	érem	másik	oldalával.	A	Re:Monster	
arról	szól,	hogy	egy	nap	Rou-t	ok	nélkül	megölik.	

Halála	 után	 goblinként	 születik	 újjá	 egy	 számá-
ra	 ismeretlen	világban.	Újszülöttként	nem	sok	 jó	
ígérkezik	Rou	számára,	mindössze	a	józan	eszére,	
leleményességére	 és	 az	 előző	 életben	 szerzett	
emlékeire	 (melyek	 megmaradtak	 a	 reinkarnáció	
után)	 támaszkodhat.	 Az	 új	 világ,	 amiben	 meg-
születik,	könyörtelen	és	szívtelen,	ugyanis	mint	a	
videójátékok	többségében,	a	fejlődés	itt	 is	az	ál-
tal	történik,	hogy	az	erősebb	karakterek	felfalják	
(nem	mindig	képletesen)	a	gyengébbeket.	

	 A	manga	számos	kényes/sötét	témát	érint,	
mint	 például	 háremtartás,	 nemi	 erőszak,	 kanni-
balizmus	 stb.,	 ennek	 ellenére	 a	 történet	 silány,	
gyakori a monotonitás, a karakterek sekélyek, és 
a	manga	rajzolása	(nem	a	stílus,	sokkal	inkább	az	
üzenet	 kifejezésének	 a	 hiánya)	 sem	 segít	 a	mű-
vön.	Mindezek	ellenére	vannak	erős/csúcs	pontjai	
a	történetnek,	érdemes	belelapozni,	de	mint	ösz-
szefüggő	mű,	igencsak	gyenge.	

The Tutorial is Too Hard 

Formátum: light novel
Író: Gandara

Műfaj: akció, kaland, emberfeletti stb.

	 Lee	Ho	Jae	egy	átlagos	középiskolás,	akinek	
egy	nap	a	 szeme	előtt	 -	 szó	 szerint	 -	megjelenik	
egy	felhívás.	Pontosabban	egy	meghívás	egy	gya-
korló	játékra	(tutorial).	Pusztán	kíváncsiságból	el-
fogadja	azt,	emiatt	egy	ismeretlen	világban	találja	

„A regény egyetlen problémája, hogy 
mivel a szintek elképesztően nehezek, 
ezért a főszereplőn kívül más karakter 

nem jelenik meg a történetben.”

https://animagazin.hu/magazin/40/
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lágszerte	 a	 regény,	 és	 sokáig	 vezette	 az	 e-book	
listákat	is.	Mindezen	túl	manhwa	spinoff	is	készült	
belőle,	de	az	a	light	novel	szintjét	nem	éri	el.	

Infinite competitive 
dungeon society

Formátum: light novel
Író: Toyka/Toy Car

Műfaj: akció, kaland, MMORPG, shounen stb.

	 A	világ	népei	békésen	éltek	egymással,	de	
minden	megváltozott,	amikor	megjelent	a	máso-
dik	Hold.	Na	 jó,	 talán	nem	éppen	békésen	éltek	

egymás mellett, de az biztos, hogy minden meg-
változott,	 amikor	 magyarázat	 és	 figyelmeztetés	
nélkül	 különböző	 kazamaták	 (dungeon)	 jelentek	
meg	a	földön.	A	józan	ész	és	a	tudomány	trónját	
elbitorolta	a	mágia	és	a	varázslat.	A	Föld	felszínén	
új	realitás	lett	úrrá,	mely	nemcsak	megváltoztatta	
az	általunk	ismert	és	megszokott	világot,	de	új	és	
elképesztő	 lehetőségeket	 tárt	 fel	 az	 emberiség	
számára.	 Ebben	a	 világban	Shin	 apja	nyomdoka-
iban	 jár,	 és	mint	 hős,	 rója	 a	 kazamatákat.	Mind-
eközben	a	világ	társadalmai	lassan	megszokják	az	
’új	 valóságot’,	 így	 a	 hősök	 és	 szörnyek	 kora	 hét-
köznapi	dologgá	válik.	
	 A	történet	határozottan	bazíroz	a	videojá-
tékok	(MMORPG)	stílusára	és	szerkezetére.	Ennek	
megfelelően	 hősünk	 számtalan	 hasonló	 típusú	
küldetésen	 vesz	 részt,	 amelyek	 során	egyre	ma-
gasabb	szintre	jut.	A	fejlődéshez	a	státusz	pontok	
és	a	stratégiák	a	legfontosabbak.	A	történet	nagy	
gyengesége az enyhe sablonosság mellett, hogy 
a	mellékkarakterek	 (különösen	a	női	karakterek)	
sekélyesek,	ennek	ellenére	az	apa-fiú	kapcsolat	jól	
kidolgozott	és	komoly	hangsúlyt	kap	a	regényben.	
További	 erősség	 még	 a	 történet	 mellett,	 hogy	
habár	 nem	 egy	 csavarokkal	 teli	 detektívregény,	
mégis	 következetes,	 és	nincsenek	benne	üresen	
maradt	részek,	történet	lyukak.	

The Legendary 
Moonlight Sculptor

Formátum: light novel
Író: Nam Heesung

Műfaj: akció, kaland, emberfeletti, shounen 
stb. 

	 A	történet	ezúttal	nem	egy	teljesen	más	vi-
lágban	játszódik,	hanem	a	mi	hétköznapi	világunk-
ban,	 ahol	 főhősünk,	 Lee	 Hyun	 egy	 hétköznapi	
problémába,	illetve	megoldásba	ütközik.	A	prob-
léma	abból	 áll,	 hogy	a	 családja	 sürgősen	pénzre	
szorul,	 a	 megoldás	 pedig	 abból,	 hogy	 elad	 egy	
értékes	MMORPG	karaktert.	Lee	eleinte	pusztán	
szórakozásból,	abból	a	vágyból,	hogy	elszakadjon	
a	 kedvezőtlen	 valóságtól,	 kezd	 el	 videojátékot	
játszani.	 Amiben	 kiemelkedően	 jó	 lesz,	 így	 ami-
kor	minden	kötél	szakad,	a	hobbija	végül	kihúzza	
a	csávából.	Ahogy	azonban	az	uzsorásokkal	lenni	
szokott,	 a	 boldogság	 nem	 tart	 sokáig.	 A	 család	
ugyan	megszabadul	a	hitelezőktől,	de	ismét	pénz	
nélkül	 marad.	 Ezért	 Lee	 egy	 új	 játékot	 kezd	 el,	
mely	 a	 megszokott	 számítógép	 helyett	 virtuális	
valóságban	játszódik.	

	 A	regény	központi	karaktere,	Lee	egy	rész-
letesen	és	jól	megírt	figura,	de	a	világ	mindössze	
annyira részletes, amennyire minimálisan lennie 
kell.	A	történet	nem	érint	mélyebb	témákat,	köny-
nyen	olvasható	és	élvezetes.	Ezt	 támasztja	alá	a	
tény,	hogy	közel	egymillió	példányban	kelt	el	 vi-

„A józan ész és a tudomány trónját 
elbitorolta a mágia és a varázslat.

A Föld felszínén új realitás lett úrrá...”
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útjára,	egy	új	 játék,	névszerint	Warlord.	Jaehyun	
minden	szabad	 idejét	és	energiáját	arra	 fordítja,	
hogy	a	 játékban	minél	 jobb	 legyen.	A	siker	előtt	
néhány	lépéssel	azonban	tőrbe	csalják	a	saját	csa-
pattársai:	 annak	 ellenére,	 hogy	 keményen	 küz-
dött,	 hátra	 hagyják,	 ki	 marad	 a	 jutalomból	 és	 a	
vele	járó	dicsőségből.	Ekkor	azonban	egy	baleset	
révén	főhősünk	visszatér	a	múltba,	 játékos	karri-
erje	legelejére.	
	 Ahogy	a	cím	is	utal	rá,	Jaehyum	újrakezdi	a	
játékot,	ezúttal	azonban	nem	bízik	senkiben.	Ami	
igazán	jó	a	műben	az	az,	hogy	egy	várható	és	ért-
hető,	bosszúálló	küldetés	helyett	a	főhős	inkább	
saját	 magára	 és	 a	 játékban	 való	 fejlődésre	 kon-
centrál.	Szüksége	is	van	rá,	ugyanis	a	játék	számos	
szintje	nem	elérhető	solo	játékosoknak,	így	necro-
mancerként	kénytelen	 játszani.	A	történet	maga	
nem	túl	komplikált	és	nem	is	érint	mély	témákat,	
viszont	következetes	és	érdekes.	A	főhős	karakte-
re	jól	megírt	és	összetett,	az	író	pedig	különösen	
figyel	a	játék/történet	világának	részleteire.	Min-
denképp	egy	könnyed	és	szórakoztató	regény.

 Kumo Desu ga, Nani ka?

Formátum: manga
Író: Okina Baba

Műfaj: isekai

	 A	cím	magyarra	fordítva	azt	jelenti:	’Egy	pók	
vagyok,	 és	 akkor	mi	 van?’.	 Ez	 igencsak	bizarrnak	
tűnhet	az	olvasó	számára,	de	bízzatok	bennem,	ez	

a	legkevésbé	fura	dolog	a	mangában.	A	történet	
azzal	az	alaphelyzettel	indít,	hogy	egy	hős	és	egy	
démon	élet-halál	 harcot	 vív	 egymással,	 a	 harcuk	
hatásai	azonban	messze	földön,	sőt	más	dimenzi-
ókban	is	érezhetőek,	így	egy	átlagos	tanterem	je-
lenlévői	meghalnak	a	harc	okozta	energiák	miatt.	
A	diákok	és	tanárok	többsége	emberként	születik	
újra,	azonban	nem	mindannyian.	Egyes	személyek	
szörnyként	látják	meg	ismét	a	napvilágot.	

Források:

Solo	Leveling
Skeleton	soldier
Tomb	raider	king

A	monster	who	levels	up
Seoul	Station	necromancer

Re:Monster
The	turorial	is	too	hard

Infinite	competetive	dungeon	society
The	legendary	Moon	sclupter
The	emperor	of	solo	play
Kumo	Desu	ga,	Nani	ka?

	 Főhősünk	Kumoko,	egy	visszahúzódó	lány,	
aki	 ideje	 nagy	 részében	 videojátékokkal	 játszik.
Ezek	 után	 talán	 nemcsoda,	 hogy	 egy	 videojáté-
kokra	hajazó	világban	születik	újra.	Így	tehát	a	fő-
hősünk	egy	pók	lesz,	pók,	szó	szerint,	nem,	mint	
Pókember	(lány	ebben	az	esetben),	hanem,	mint	
rendes	hétköznapi	pók,	amely	ahogy	tapasztalat-
ra	tesz	szert,	hatalmasra	nő.	Ezt	nem	is	ragoznám	
tovább,	mindössze	annyit	tennék	hozzá,	hogy	akik	
kedvelik	az	isekai	stílust,	adjanak	neki	egy	esélyt.	
A	mangával	egyszerre	indult	light	novel	formában	
is	a	mű,	ha	valaki	inkább	úgy	szeretné	olvasni,	va-
lamint	2021-re	már	bejelentettek	egy	anime	fel-
dolgozást	is,	mind	ugyanezzel	a	címmel.	
 
 A következő számban további tíz műről ol-
vashattok.

Emperor of Solo Play

Formátum: light novel
Író: D-Dart

Műfaj: akció, kaland, shounen stb. 

	 Egy	újabb	light	novel,	ami	cím	alapján	sablo-
nosnak	tűnhet,	de	a	látszat	ezúttal	csal.	2035-ben	
a	világban	egy	új	és	mindent	elsöprő	trend	indul	
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