Vérszomj a jövőből
Jó néhány éve már annak, amikor a Bloodlust képregénysorozat első száma megjelent. A vérben és erőszakban tocsogó debütálás óta rendkívül sok minden változott, valami azonban ugyanaz maradt: jelen cikk tárgya továbbra is a legsötétebb
és legvéresebb sorozat a hazai piacon.

A ROMLOTT VÁROS
A történet szerint a közeli jövőben járunk a
2019-es, egész Földön végigsöprő, emberek okozta katasztrófát követően. A bolygón
körbebástyázott, egymástól elkerített városállamok épültek, melyek közül a legvirágzóbb, és egyben legsötétebb a képregény
helyszínéül szolgáló Crywen. A körülmények
ráadásul fenyegetőbbek és kilátástalanabbak nem is lehetnének: az apokalipszis az
eget narancssárga-vörösre festette, és az
állandó félhomályban punkfrizurás huligánok és a titokzatos Cégek megbízottjai ölik
egymást halomra.
Ahogyan az már ebből a zanzásított, a
képregény bevezetőjében is olvasható felütésből kiderül, kissé tömény és túlgondolt
alaphelyzettel van dolgunk, amely ráadásul
csak a háttere az igazi cselekménynek.
A sztori ugyanis egy titokzatos vámpír, az
egyiptomi ásatások során újjáéledő, a múltból a jövőbe csöppenő, bosszúra szomjazó
Nathan Pain és az események sűrűjébe kerülő, a régi Hero for Hire című Marvel-sorozat
szereplőire, vagy a Batman-képregények
Orákulum irányította hőseire rímelő belevaló csaj, Rachel viszontagságairól szól, akik
többek között a legmocskosabb városrész,
Houndsville forrongó vámpírcsaládjának vezetőjével kerülnek konﬂiktusba.
A hazai szerzői képregények túlnyomó
többségére jellemző, hogy míg rajzban átlagos, vagy azon felülit nyújtanak, történetben – talán az itthon elégtelen vagy hozzáférhetetlen forgatókönyvírást oktató tanfolyamok miatt – gyakran kusza, csapongó
fordulatok, illetve a szekvenciák közti esetleges váltások sorjáznak. Nincs ez másként
a Bloodlust esetében sem, viszont az ideoda kapó sztori ellenére mégis sikeresen
rajzolódik ki egy történetív, egy élvezhető
cselekményfüzér, ami bár nem eredeti – sőt

rengeteg ﬁlmben fellelhető – fordulatokból
építkezik, de élvezhető szórakozást nyújt.
Rachel ﬁgurája példaértékűen lett felvezetve, és bár az első két számban érdemben
nem mélyült el karaktere, ő az a szereplő,
aki fogódzót, ha úgy tetszik azonosulási lehetőséget kínál az olvasóknak.

VÉRES CYBERPUNK
A néha kissé kaotikus, de több kiváló jelenetsort felmutató történetvezetés azonban
látványos rajzokkal párosul. Fábián Péter
jelenleg tetoválóként dolgozik, saját bevallása szerint a kötelező amerikai alkotókon
túl, mint Todd McFarlane, David Finch
vagy Marc Silvestri, még Nihei Tsutomu
és Miwa Shirō (Dogs) voltak rá nagy hatással. Fejlődése főleg az eredeti első
számban található rajzokhoz képest szembetűnő: nagyszerűen adja vissza a romlott
város hangulatát, a véres jelenetek látványosak, a főbb karakterek pedig könnyen
felismerhetőek. Az első két füzet ráadásul
színesben jelent meg, a témához hűen erősen sötét árnyalatban, ahol a feketén kívül
értelemszerűen a vörös szín dominált. Értékelendő a szándék részükről, hogy minden
egyes megjelenést teljes színezéssel szeretnének még ünnepélyesebbé tenni, de
a limitált példányszámban megjelent harmadik szám fekete-fehér oldalai kevesebb
hatásvadászatot, mégis szuggesztívebb
képregényt eredményeztek.
A Bloodlust egyébként igazi stíluskavalkád: miközben nyakig merül a vámpírés a cyberpunktematikában, a kitalált világ,
a karakterek és a fordulatok nagyszerű leltárát adják az alkotók kedvenc ﬁlmjeinek és
képregényeinek. Felsejlik benne az éjsötét
nyolcvanas évek szinte összes kultﬁlmje
(Robotzsaru, Szárnyas fejvadász, stb.), a
lapokat pörgetve szinte hallani a központi
találkozóhelyként funkcionáló kocsmából
üvöltő punkzenét, Crywen városát
elnézve pedig könnyen belátható az
alkotók által nem is annyira titkolt William Gibson-hatás. A legszimpatiku-

ADATLAP:

Bloodlust 1–3
(képregény, 2010–)

Viktor,
Fábián Péter
RAJZOLTA: Fábián Péter
SZÍNEZTE: Kiss András,
Harsányi Tamás
HOSSZA: eddig 3 füzet
KIADJA: magánkiadás
ÍRTA: Kozmajer

sabb mégis az az elszántság, amivel itthon
egyedülálló módon egyengetik sorozatuk
sorsát: több, a Bloodlust világában játszódó rövidebb képregényt publikáltak az interneten (Zsoldosvégzet, Delírium), utóbbi
művükkel sikerrel pályáztak az idén ősszel
megrendezett Salon Stripa 2013 pályázaton, amelynek eredményeként a képregény
a belgrádi fesztiválon kiállításra is került.
Továbbá igyekeznek szorosabbra fűzni a
szálakat a punkzenével is, a sorozat weboldalán például letölthető a Bloodlust olvasásához tökéletesen passzoló soundtrack,
legközelebb pedig egy antológia várható az
alkotóktól.
Az apróbb hibáktól függetlenül a
cyberpunk és a vámpírok rajongóinak kifejezetten ajánlható a sorozat, mely a véres
körítés ellenére szerethető fordulatokkal
kecsegtet: történetvezetésben van hova
és kell is fejlődni, a felütés mindenesetre
ígéretes, saját nemében pedig egyedülálló
a magyar piacon.
Farkas Dávid

A part fénye
Az olvasók az Őszi MondoConon vehették először kezükbe Azzedar Ranthalion
és Lunareth Anarkath közös képregényét, A part fényét. A százoldalas, zsebkönyveknél jóval barátságosabb, azaz nagyobb kiadvány igazi szerzői képregény, mely
szórakoztató módon ad helyzetjelentést alkotói művészi fejlődésének állapotáról.
Azzedar és Lunareth mangája szinte a semmiből érkezett, de remélhetőleg a marketingeszközök visszafogott használata és a rövid reklámhadjárat ellenére sok
olvasóhoz eljutott – nyomtatásban megjelenő hazai mangákkal amúgy sem lehet
Dunát rekeszteni.

ELF AZ ELF ELLEN
A part fénye mindhárom főszereplője a
fantasyirodalom elfekkel foglalkozó szegmensének archetípusai. A történet elején
egy tolvaj elf (Veldan) és egy felszíni félelf
(Azzedar) találkozásával indul a fantasyhullámvasút, akiknek mágiával és veszélylyel átitatott útját egy szexi (és ugyancsak
veszélyes) sötételf, Lunareth keresztezi.
Míg Veldan és Azzedar közös jeleneteit a
némi yaoi felhangokkal fűszerezett vicces
élcelődés, és az alkotók által kitalált világ
legfontosabb szabályszerűségeinek bemutatása jellemzi, Lunareth képbe kerülésével
inkább az erotika és az ellentétek ütköztetése (férﬁ–nő; felszíni elf–sötételf) lesz a
vezérlő elv.
A sztori egyszerű, mégis jól átgondolt,
logikus íven halad, és amellett, hogy érződik az alkotók jó értelemben vett amatőrsége, rutintalansága, A part fényének összképe meglepően jó. Egy ideje
képregénykészítéssel foglalkozó párosról
van szó, melynek ez az első hosszabb munkája, így olyan hibák szinte természetszerűleg jelentkeznek, mint az egyes történetelemek egyensúlyának pontatlan megválasztása. A kötet elején ugyanis egy hosszúra
nyúlt epilógus festi le a fantáziavilágot, és
a szereplőket, aminek köszönhetően az
eredetileg vélhetően „csak” mellékszerep-

lőnek szánt Veldan is tisztes játékidőt kap.
A képregény az elejétől fogva nagyszerű
tempóban zajlik, a szereplők közti interakciók néhány erőltetett szófordulatot, kelletlen
káromkodást és helyesírási hibát leszámítva szintén szórakoztatóak, ráadásul a
humoros fordulatok és a látványos küzdelmek közepette a karakterek kapcsolata is
fejlődik. Utóbbi tendencia a kötet végéig
kitart, hiszen miután Veldan személye körül elfogytak az ötletek, az írók újabb irányt
vettek: mikor Azzedar és Lunareth kéretlen-kelletlen összekötve találják magukat
egy oldhatatlan átoknak köszönhetően, a
képregény újra magas fordulaton pöröghet.
A történet egészét tekintve azonban nem
tett feltétlenül jót a kötet háromnegyedénél
végrehajtott váltás. Tisztes átmenet helyett
ugyanis a staféta egy elválasztó fekete oldallal került egyik alkotótól a másikhoz, ez
pedig a cselekmény egyenletességét törte
meg. Nem a két alkotó módszereinek különbsége fájó, hanem a sztori megakasztása, majd egy más hangulatú folytatása.
Miközben az első részben főként Veldan és
Azzedar vicces párbeszédeinek, Lunareth
vagány bevonásának lehettünk szemtanúi,
az utolsó negyedben hirtelen megváltozik
a súlypont, Veldan, mintha addig ott sem
lett volna, pillanatok alatt kikerül a képből,
majd a félelf és a szexi sötételf kapcsolata
kerül reﬂektorfénybe. A saját jogán mindkét
fejezet egyenértékű, önálló, de egy észrevehetetlen átmenet még feljebb srófolta volna
az olvasói elégedettséget.
Érdekes megﬁgyelni a két alkotó különböző oldalkompozícióit is. Az első részt rajzoló Azzedar a mai modern mangában divatos lendületes, nagy panelekkel mesél, és a
gazdagon adagolt mozgásvonalakkal együtt
játszik rá a pergő, dinamikus cselekményre.
Vele szemben Lunareth jóval letisztultabb,
nyugodtabb, ha úgy tetszik szoﬁsztikáltabb
módon oldja meg a feladatot: nem retten
meg a nyugati képregényekben gyakran látható egyszerűbb kompozíciók jelentette kötöttségektől, sőt bátran vállalja az apróbb
(egy oldalon átlagosan hat-hét) panelek
használatát, oldalai így is átláthatóak, tiszták és mégis dinamikusak maradnak. Mindkét változat elfogadható, egyikük sem nő a
másik fölé, csupán két különböző módon
igyekeznek célba találni az olvasónál. Az alkotói fejlődés érzékeltetése szempontjából
nagyszerű ötlet volt továbbá a kötet végén
bemutatni Azzedar vázlatfüzetének tartal-

ADATLA P:

A part fénye
(manga, 2013)
ÍRTA ÉS RAJZOLTA: Azzedar

Ranthalion és Lunareth
Anarkath
HOSSZA: 1 kötet
KIADJA: magánkiadás
mát: a korai, 2004-es mangapróbálkozás
után még szembetűnőbb az az út, amelyet
az évek során bejárt, illetve utólag talán
számára is jólesően megmosolyogtató a
kezdeti lelkes panelek és jelen kötet gyönyörű rajzainak kontrasztja.
A part fénye az átlagosnál jóval összeszedettebb munka, szerzői képregény érdekes sztorival és remek rajzokkal. A kisebb
döccenőket Lunareth karaktere azonnal
ellenpontozza: lehet-e nemet mondani egy
itt-ott kebleket is villantó, vicces-erotikus,
szexi képregényre? Na ugye!
Farkas Dávid

