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Blades of the Guardians

„a politika háború vérontás nélkül, 
ameddig a háború politika vérontással” (Mao Ce-tung)



Manga
071ajánló

TartalomjegyzékAniMagazin △

Bevezető...

 Ezúttal valami újjal jelentkezem, eddigi 
manga ajánlásaim során még nem ajánlottam egy 
történelmi mangát sem, szóval úgy gondoltam, 
hogy itt az ideje a történelem kedvelőinek is aján-
lanom egy remek alkotást. Számtalan jól sikerült 
történelmi manga készült és kerül kiadásra jelen 
pillanatban is, ezúttal én egy kevésbé ismert al-
kotást választottam, a Blades of the Guardians-t. 
Hogy miért pont erről fogok írni, arról hadd be-
széljek bővebben...

Történelmi háttér...

 A manga (pontosabban manhua) Kína azon 
periódusát mutatja be, amikor a rövid életű Sui di-
nasztia a végéhez ér. A Sui dinasztia egy kínai ural-
kodó család volt, amelyiknek ismételten sikerült 
egyesíteni a mostani Kína partmenti területeit 
(központi fennsíkként is szoktak erre a területre 
utalni), majd ezt követően terjeszkedni kezdett a 

belső sivatagi területek irányába. A háború és vi-
szontagságok ezen zűrzavara között játszódik a 
történetünk, ami a valós történelmi események-
re alapoz. Ez azt jelenti, hogy minden jelentősebb 
esemény, ami megtörténik a mangában, az a va-
lós történelemben is megtörtént. Ennek megfe-
lelően a történet szereplői is valós személyek, va-
lamint a mangaka nem változtatta meg a nevüket, 
így tehát az eredeti kínai nevekkel találjuk őket. 
Természetesen a történet nagyrésze a mangaka 
fantáziája, azonban az író figyelt rá, hogy a valós 
történelmet ne módosítsa, és csak a fel nem jegy-
zett részeket egészítette ki a fantáziájával. Így 
született meg a Blades of the Guardians történel-
mi manga. 

 A történet másik fontos történelmi helyszí-
ne/szereplői az öt szabad kereskedő család (tör-
ténelmi nevűk Hu trade families). Ők azok, akik 
a sivatagi területeken éltek (a Mu Us sivatagtól 
egészen a Taklamakán sivatagig), egy semleges 
övezetet képeztek a Sui dinasztia és az északi 
kánságok között. Mivel a sivatagi területken nem 
lehet mezőgazdaságot folytatni (legalábbis nem 
jelentős méretűt), ezért ezek a családok kereske-
delemmel foglalkoztak. Valószínűleg ezért is vál-
tak kívánatos célpontjává a Sui dinasztiának.

Fontosabb szereplők…

 Dao Ma: történetünk főszereplője, egy te-
tőtől talpig feketében járó „kísérő” (escort*), aki 
számtalan kardot hord magánál útja során. Emel-
lett egy a cowboyok kalapjához hasonló kalapot 
hord. Ez nem véletlen ugyanis a mangaka maga 
nyilatkozta, hogy tudatosan rajzolta így, mivel 
nagy kedvelője a western filmeknek és a cow-
boyoknak. Úgyszintén állandóan vele utazik a 
fia, Xiao Qi is. A történet elején Dao Ma 3 éve él 
száműzetésben az öt szabad kereskedő család 
területén, egész pontosan a Mo család 
védelme alatt. Korábban a  központi 
fennsíkon élt. Jelenleg fejvadász-
ként él, képzett kardforgató, tapasz-
talt harcos, és jól vág az esze is. 

 * az escort ebben a man-
gában egyaránt utal fegy-
veres kísérőkre, akik 
a biztonságos utat 
garantálják, és olyan 
személyekre is, 
amelyeket a kor-
mány köröztet. 

„A manga (pontosabban manhua) Kína azon 
periódusát mutatja be, amikor a rövid életű 

Sui dinasztia a végéhez ér.”
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 Ayuya: a Mo család egyetlen gyermeke és 
a család jövőbeli vezetője, egy fiatal lány, aki ko-
moly harci képességekkel rendelkezik. Még ta-
pasztalatlan és kissé naiv. Ő is csatlakozik Zi Shi 
Lang útjához apja kérésére. 

 Phei Shi Ju: őt bízza meg a Sui dinasztia 
császára az öt szabad kereskedő család megsem-
misítésével valamint Zi Shi Lang kézrekerítésével. 
Egy idős tisztviselő, aki azonban elképesztően ra-
vasz és körmönfont, a cselekedeteiből jól látható, 
hogy politikai karrierje során rengeteg tapaszta-
latra tett szert, és nem veti meg a piszkos mód-
szereket sem, mint a zsarolás vagy félrevezetés. 

 Shu: egy sebhelyes arcú fiatal kardforgató, 
aki saját ügyét intézve találkozik útja során Dao 
Mával. Mivel mindketten a központi fennsíkra 
tartanak a kényszer úgy hozza, hogy kisegítik egy-
mást. Nem beszél sokat, és nem is örül neki, hogy 
Dao Ma az útitársa lesz, ennek ellenére tartja ma-
gát az egyességhez és segítséget nyújt, amikor 
szükség van rá. 

 Xiao Qi: egy 3-4 éves fiú, aki Dao Mával uta-
zik, ő ugyan apjaként szólítja és Dao Ma is úgy vi-
selkedik (tanítja és gyakran fiaként utal rá), de a 
történet előrehaladtával utalás történik rá, hogy 
nem Dao Ma a vérszerinti apja a fiúnak. Még nem 
fogja fel, hogy mi történik körülötte, hiszékeny, jó 
kedvű, játékos, ahogy az egy korának megfelelő 
gyermektől elvárható. 

 Zi Shi Lang: egy különös, maszkot vise-
lő férfi, valószínűleg a 20-as vagy 30-as éveiben 
járhat. Nem tudunk meg róla sokat, mindössze 
annyit, hogy a központi fennsíkról származik, és 
hogy oda akar visszajutni, hogy megdöntse a Sui 
dinasztiát. Fizikailag gyengének mondható, en-
nek ellenére rengeteg információval rendelkezik, 
ismeri Dao Mát és a Mo család fejét is, aki felkéri 
Dao Mát, hogy kísérje el Zi Shi Langot útja során. 
Tipikusan egy olyan személy, aki mindent tud, ren-
geteg ideologiáról beszél, jól vág az esze, habár 
gyakran naiv és gyerekesen viselkedik. 

„...a történetre koncentrál, 
csavaros eseménysorozatot, 
ok-okozatosságokat mond el, 

és nem a véres jelenetekre
fókuszál.”
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Műfaj: akció, dráma, történel-
mi, küzdősport, tragédia...

Hossz: jelenleg is fut (20+ fe-
jezetnél tart) 

Publikálás éve: 
2016-tól napjainkig
Alkotó: Xu Xian Zhe

Személyes vélemény…

 Először is a rajzolásról: a manga rajzstílusa 
alapvetően realisztikus. Talán a szemnek nem a 
legtetszetősebb, de élvezhető és egyedi, ad egy 
különleges érzést a történethez. Minden karak-
ter sajátos rajzolási stílussal rendelkezik. A hát-
tér megrajzolása során különösen figyeltek arra, 
hogy a kornak megfelelő kínai stílusban legyenek. 
Ez egyaránt vonatkozik az öltözetekre, fegyve-
rekre és épületekre. Mindezek sokat segítenek 
abban, hogy az olvasó méginkább átélhesse azt a 
történelmi kort, amiben a mű játszodik.

 A történetet illetően az első fejezetek (arc) 
félrevezethetőek lehetnek, ugyanis puszta kita-
lációk, amelynek mindössze annyi célja van, hogy 
bemutassa számunkra Dao Mát és azt a világot, 
amiben ő él. Ennek megfelelően az első fejezet in-
kább fejvadászos/cowboy stílusban van bemutat-
va, de ez ne ijesszen meg senkit, a történet nem 

erről szól. A főszálnak sikerült élvezetesen és jól 
átadnia a történelmi eseményt, jól bemutatja a 
történelmi kort, az embereket, akik ekkor éltek, 
vágyaikat, céljaikat, értékrendjüket. 

Kinek ajánlom?

 Elsősorban azoknak ajánlom, akik érdek-
lődnek a történelem iránt, esetleg már olvastak 
történelmi mangát és megkedvelték a műfajt 
vagy bárkinek, aki szeretne kipróbálni valami újat. 
A manga inkább magára a történetre koncentrál, 
csavaros eseménysorozatot, ok-okozatosságokat 
mond el, és nem a véres jelenetekre fókuszál. 
Mindezek mellet némi jóizű humort is sikerült a 
repertoárba csempészni, tehát nem végig egy ko-
mor mangát fog olvasni az ember. Így bátran me-
rem ajánlani azoknak is, akik csak egy jól megírt 
történetet szeretnének olvasni. A fejezetek nem 
hosszúak, így gyorsan utol lehet érni az utolsó 
publikált fejezetet. 
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