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gyerekek voltak. Küzdelmekben a rend által bizto-
sított, ördögűzésre szánt töltényeket használ. 

Aion: a lázadók vezére, aki elsőként kigondolta, 
hogy csak akkor lehetnek szabadok, ha nem kell 
többé engedelmeskedjenek a démonok veze-
tőinek. Egy határozott, karizmatikus és nyugodt 
személy, rengeteg gonosz dolgot tesz, de ezeket 
nem elsősorban élvezetből teszi, hanem mert 
szükségesek a célja elérésében. Végtelen szere-

Bevezető

 Ismét egy klasszikusnak számító művel ruk-
koltam elő, ezúttal egy kicsit a démonok világába 
tekinthetünk be. A történet során ugyan fősze-
replő lesz az egyház, ennek ellenére nem a bibliai 
démonokról és az ott leírt/megemlített démon-
világból merített ötletet. Így habár a mű címe és 
az abban megjelenő szereplők egyaránt egy dé-
monűzős történetre utalnak, a történet messze 
áll ilyesmitől. Teljes mértékben egy akcióval teli, 
jól kigondolt és csavaros történettel rendelkező 
alkotás.

A manga világáról

 A manga az 1920-as években játszódik, a 
történet világa teljes mértékben hű marad az ak-
kori Amerikai Egyesült Államok gazdasági, társa-
dalmi és technologiai szintjéhez/berendezkedésé-
hez. Ebben a korban a Római Katolikus egyháznak 
az egyik szerzetesrendje, név szerint a Magdaléna 
rend, teljes mértékben a szörnyek és démonok 
megfékezésére, megsemmisítésére szakosodott. 
Természetesen nem hiába, ugyanis ebben a világ-
ban számos gondot okoznak a démonok, akik az 
emberekkel táplálkoznak és akiknek terülj-terülj 
asztalkám az Egyesült Államok nagyvárosai.

Fontosabb szereplők

Chrono: történetünk férfi főszereplője. A démo-
nok közé tartozik és mégsem. Ő maga démon, 
azonban az ikertestvérével, Aionnal és tucatnyi 
egyéb társukkal fellázadtak a démonok vezetősé-
ge ellen, emiatt száműzték őket és vadászik rájuk 
a többi démon. Egy gyengéd és törődő személy, 
aki mindig próbál a lehető legkevesebb erőszak-
hoz folyamodni. Alapvetően keresi az élet nagy 
kérdéseire a választ, ezért is lázadott fel a társa-
ival. Rosette társa és gyakran idősebb testvére-
ként viselkedik, amire szükség is van, köszönhető-
en Rossete lobbanékony természetének.

Rossette: női főhősünk, aki Chronóval alkot egy 
párt a Magdaléna rendben. Egy fiatal (19 éves), 
energikus, lobbanékony leány, aki mindezek mel-
lett Chronóhoz hasonlóan lágyszívű és kedves 
személy. Fő célja, hogy megtalálja a testvérét, Jo-
suát, akit Aion rabolt el, amikor még mindketten 

tetet táplál Chrono iránt és minden cselekedetét 
a saját szemében azért teszi, hogy a testvérének 
jobb legyen, hogy ő szabad lehessen. Nem hajlan-
dó semmilyen érvet elfogadni, ami ez ellen szól, 
és a feltételezett jó eredményért akár bántani is 
hajlandó a testvérét. 

Josua: a történet egyik kulcsszereplője, még ak-
kor is, ha igencsak kevés alkalommal tűnik fel. 
Egy beteges fiú, akit a betegségénél fogva Aion 
rávesz, hogy társuljon vele. Nagyon szereti a nő-
vérét és állandóan vágyakozik arra, hogy ismét 
láthassa. 

„Teljes mértékben egy akcióval teli, 
jól kigondolt és csavaros történettel 

rendelkező alkotás.”
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verei és páncéljai vannak részletesen kidolgozva, 
hanem a démonok otthona is. Ez egy lebegő erő-
dítmény, ami szemet gyönyörködtető aprólékos-
sággal lett megrajzolva mind a külső, mind pedig 
a belső tér. Ezenfelül a mecha rajongók kedvére 
szolgál még Stella képessége is, amely során töb-
bek között óriás lovag lényt idéz meg. Így tehát 
annak ellenére, hogy a manga alapvetően nem 
a mecha stílusnak kedvező történetet mutat be, 
mégis akad számtalan jelenet, ahol a mecha rajon-
gói is a műnemben gyönyörködhetnek.

Edward Hamilton: egy öregember, aki a Magda-
léna rend mechanikai osztályának a vezetője. Ő 
felel a különböző fegyverek és egyéb eszközök 
karbantartásáért, valamint új fegyverek létreho-
zásáért. Túl mindazon, hogy egy kiemelkedő szak-
mabeli, a rend első számú perverze is. 

Ewan Remington: a Magdaléna rend egyik ma-
gas beosztású tisztje. Ő volt az, aki gondját viselte 
Rossette-nek, amikor még gyerek volt és azután 
is, amikor csatlakozott a rendhez. Egy céltudatos, 
értékes harci tapasztalatokkal rendelkező sze-
mély, aki többé-kevésbé a szőke lovag tisztségét 
tölti be a történetben. 

Stella Harvenheit: a történet egy későbbi szaka-
szában fog feltűnni. Egy fiatal nő, aki drágakövek 
segítségével harcol a démonok ellen. A múltjából 
őt is negatív szálak kötik Aionhoz.

 A történet még számos karaktert jelenít 
meg, vannak, akik fontos szerepet kaptak, és 
vannak, akik csak egy-két fejezet erejéig jelentek 
meg.

Röviden a démonokról

 A mangában megjelenő démonok egy 
olyan különálló faj, mely emberfeletti erővel és 
képességekkel rendelkezik. Ezek a lények mind 
egy helyen születtek egy anya, Pandemonium ál-
tal, amely továbbra is irányítja őket. A démonok 
társadalma a méhek társadalmára hasonlít, olyan 
értelemben, hogy szigorúan kasztrendszer alapú, 
a démonok rangokat kapnak az erőszíntjűknek 
megfelelően, és ez dönti el, hogy hol állnak a tár-
sadalomban. A démonok felnőttként születnek és 

nem öregszenek meg, az erejüket pedig a szarvu-
kon keresztül kapják. A szarv azonban kétélű pen-
ge, ugyanis nem csak az életerejüket kapják azon 
keresztűl, de azáltal tudja őket engedelmességre 
bírni Pandemonium, illetve a magasabb rendű 
tisztek. 
 Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
a démonok otthona és fegyverei úgy néznek ki, 
mintha egy magasabb technológiai szinten álló 
fajról lenne szó. Itt kerül előtérbe a mecha megje-
lenése is a mangában. Nem csak a démonok fegy-
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A manga rajzstílusa

 A mű rajzstílusa energetikus, aprólékos és 
magán hordozza a klasszikus 2000-es évek kör-
nyéki beütést. Energetikus olyan szempontból, 
hogy minden egyes fejezetben megtudunk vala-
mit a történet kapcsán vagy akcióval teli fejezet, 
esetleg egy új fontos szereplő tűnik fel. Aprólé-
kos, ami allatt azt értem, hogy mind a szereplők, 
mind pedig a háttér megrajzolásába rengeteg 
munkát fektettek a manga készítői. A klasszikus 
stílust úgy értem, hogy a manga során a különbö-
ző helyzetekben a karakterek arcán megjelenik 
az aktuális gondolatuk. Például amikor a szorult 

helyzetben lévő karakter arcán megjelennek az 
izzadság cseppek stb. 
 Végezetül a manga vizuális minőségére 
semmiképp sem lehet panasz!

A manga utóélete

 Nem sokkal a manga befejezését követően 
debütált az anime is, ami egy 24 részes sorozatra 
sikeredett. Ugyan az anime alapvetően a manga 
történetére épít, mégis csúnyán belenyúltak az 
eredeti történetbe. Ez nem csupán azt jelenti, 
hogy megváltoztatták a végkifejletét a történet-
nek (alapvetően itt az utolsó csatáról van szó, ami 
az animében egy teljesen más forgatókönyvet 
kapott), hanem számos karaktert is megváltoztat-
tak. Ez azt jelenti, hogy a karakterek neve és külse-
je megmaradt ugyan, de teljesen más motivációt 
és képességeket kaptak. Így tehát a történet mi-
nél közelebb van a befejezéséhez, annál nyilván-
valóbbak a különbségek. Ez természetesen nem 
feltétlenül egy rossz dolog, de én személy szerint 
sokkal találóbbnak találtam az eredeti befejezést 
és cselekményt (az alaptörténetbe is belenyúltak, 
mint például a démonok eredetébe stb.), mint az 
anime verziót. 

Kinek ajánlom?

 Nos, először is azoknak ajánlanám, akik 
kedvelik az akcióval teli, pörgős történeteket. A 
manga ugyanakkor egy igen komoly történetet 

dolgoz fel, alapvetően a szabadságról szól és az 
áldozatok meghozataláról, szóval azok se fognak 
csalódni, akik egy komolyabb hangvételű törté-
netet szeretnének olvasni. Ezenkívül a mecha ra-
jongói is találnak majd kellő ínyencséget a man-
gában, legyen az fegyver, páncél vagy a kornak 
megfelelő gépkocsi, zeppelin stb. 
 A manga megvásárolható itthon a Manga-
fan kiadásában.
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