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Bevezető

 Most szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy	 leszögezzem	 a	 cikkeim	 többségével	 ellen-
tétben ez nem egy mangaajánló, hanem egy kriti-
ka.	Első	sorban	azért	döntöttem	így,	mert	amikor	
meghúztam a vonalat, a manga mellett és ellen 
szóló	érvek	száma	 igencsak	közel	álltak	egymás-
hoz.	 Így	tehát	úgy	döntöttem	becsületesebb,	ha	
kritikát	írok,	mintsem	egy	ajánlót.	Persze	a	kritikák	
is ajánlások, elvégre a rossz reklám is reklám, de a 
hangnem	és	a	stílus	nem	olyan	barátságos	a	mű	
irányába, mint más esetekben. 

A történet világa

	 A	történet	valahol	a	közel-	vagy	legalábbis	
nemA	 történet	 valahol	 a	 közel-	 vagy	 legalábbis	
nem	túl	távoli	jövőben	játszódik,	amikor	is	egy	ter-
raformálási	kísérlet	végéhez	értek	a	Föld	vezető	
űrkutatói.	500	évvel	korábban	a	Mars	bolygóra	be-
telepítettek csótányokat, illetve algákat, abból a 
célból,	hogy	afféle	erőltetett,	ökoszisztémát	hoz-
zanak létre azokból a kevés anyagokból, amelyek 
még	megtalálhatóak	a	Mars	felszínén.	Az	 idő	el-
teltével	egy	expedíciós	csapatot	küldenek	a	Mars-
ra, hogy felmérjék a terepen, mekkora volt a kísér-
let	sikere.	Ám	a	siker	a	vártnál	nagyobb	volt,	vagy	
talán	nem?	Ugyanis	a	csapat	egy	humanoid	típusú	
szuper-csótány	 életformára	 bukkan,	 ami	 először	
megöli	a	csapat	tagjait,	majd	utána	próbálja	meg-
érteni,	mi	is	történt.	Azonban	a	komplikáció	csak	

itt	kezdődik,	ugyanis	a	csapat	tagjai	még	mielőtt	
meghalnának,	 visszaküldenek	 egy	 mentőcsóna-
kot, benne mintákkal az új létformáról. Ahogy a 
cselekmény	előrehalad,	kiderül,	hogy	az	űrkutató	
szervezetek	vezetősége	nem	volt	annyira	megle-
pődve	az	új	létformáktól,	mint	az	expedíciós	csa-
pat	tagjai.	Így	tehát	a	történet	katasztrófával	kez-
dődik,	és	abból	nem	lesz	hiány	továbbra	sem.	

Pozitívumok és negatívumok
a történetben

	 A	manga	alapvetően	22	kötetre	nyúlik.	Eb-
ben	a	történetben	nincsenek	nagy	ellentmondá-
sok	és	alapvetően	egy	nagyszerű	sztori.	A	pluszok	
többsége	 ebben	 a	 22	 kötetben	 jelenik	 meg,	 a	
mínuszok	többsége	pedig	az	azt	követő	spin-off	
mangában. 

Pozitívumok

 +	A	történet	egy	hihető	sci-fi,	és	kisebb	na-
gyobb problémákat leszámítva akár a valóság is le-
het	pár	évtized	után	(olyan	30-50	év	távlatában	az	
én	véleményem	szerint).	Gondolok	 itt	arra,	hogy	
a	 Mars	 kolonizációja	 régi	 téma	 (igazság	 szerint	
egészen	az	1900-as	évek	elejére	nyúlik	vissza),	de	
napjainkban egyre inkább kézzel fogható, és nem 
csak	elméleti	viták/műszaki	találkozók	központjá-
ban	áll.	A	génmódosítás	egy	gyorsan	 fejlődő	 tu-
dományág	(köszönhetően	az	orvostudományban	
való	áttöréseknek/lehetőségeknek),	 így	nem	tel-
jesen	kizárt,	hogy	belátható	időn	belül	génmódo-
sított	űrhajósokat	küldjünk	a	Marsra.
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(Talán	nem	annyira	módosítottakat,	mint	a	man-
gában).	Az	új	típusú	fegyvereket	és	egyéb	techno-
lógiai	áttöréseket	nem	taglalom.	

 +	Összetett	és	bonyolult	politikai	rendszer/
helyzet.	 A	 történet	 egyik	 fő	 problémája,	 hogy	 a	
Földön	 több	politikai	 nagyhatalom	 küzd	 váll-váll	
ellen	 a	 hatalomért.	 Ezek	 a	 hatalmak	 (Amerikai	
tömb,	Európai	tömb,	Kínai	tömb,	Dél-Ázsiai	tömb	
stb.)	 a	 saját	 érdekeiket	 nézik,	 amikért	 hajlandó-
ak emberi életeket is feláldozni. Ez mindenképp 
egy	nagy	plusz,	ugyanis	nem	csak	élethűbbé	 te-
szi a cselekményt, hanem egy érdekes és élve-
zetes	 csavart	 hoz	 a	 történetbe.	 Ami	 igazán	 szí-
nessé	 és	 összetetté	 teszi	 a	művet,	 az	 a	 politikai
történetszál.	

 +	 Pontos	 anatómiai	megjelenítése	 az	 álla-
toknak, amelyek a génmódosítás során felhaszná-
lásra	 kerültek.	A	 történet	 során	a	génmódosítás	
egy fontos elem, ezt valamelyest alátámasztani 
igyekszik	az,	hogy	részletes	leírást	kapunk	az	állat-
fajokról, amelyeket mintaként használtak. Igen, 
ez	 génbiológia	 szinten	 semmit	 sem	 jelent	 (vagy	
legalábbis	nagyon	 keveset),	mégis	 segít	 a	 törté-
net	hihetőségében,	másrészről	pedig	jól	beleillik	
a	történetvezetésbe.	Számomra	mindenképp	po-
zitív	része	a	történetnek.	

 +	 A	manga	 rajzstílusa.	 Ha	 van	 valami,	 ami	
kifogástalan	 az	 első	 fejezettől	 az	 utolsóig,	 az	 a	
rajzstílus.	Mind	a	karakterek	megjelenítése,	mind	

a	harcjelenetek	szépen	megvalósultak	és	nagyon	
szemléletesek. Ugyanakkor a háttér és egyéb ke-
vésbé lényeges részei a mangának sem lettek el-
hanyagolva. 

 + Gyors	történetvezetés.

Negatívumok

 - Sokszor átestek a ló túloldalára, amikor 
a	 tudományról	 volt	 szó.	 Gondolok	 itt	 arra,	 hogy	
majdnem hogy egy éjszaka alatt megjelent egy 
új,	 magas	 szintű	 (komplex	 gén	 összetételű)	 faj	
a	Marson	(sőt	ha	biológiai	 időtávban	nézzük,	ak-
kor	gyakorlatilag	csettintéssel	született	az	új	faj).	

Ugyanígy	 az	 új	 faj	 fizikai	 és	 biológiai	 tulajdonsá-
gai	kérdés	nélkül	meghaladják	az	általunk	ismert	
tudomány	szabályait.	A	legnyilvánvalóbb	túlzás	a	
faj	„természetes	génmódosítása”,	azaz,	hogy	bár-
miféle	 technológiai	 eszköz	 nélkül	módosítják	 az	
újszülötteik	 génjeit.	 Egyéb	 kisebb	 érdekessége-
ket nem szeretnék taglalni, azok szerintem még 
elnézhetőek.

 -	 Érthetetlenül	 fejlett	 társadalom	 és	 in-
telligens	 egyének	 a	 csótányok	 között.	 Itt	 úgy	
érzem, hogy az író túlzásba esett, annyira az el-
képesztő	 és	 elpusztíthatatlan	 ellenséget	 akarta	
létrehozni a csótányokban, hogy tényleg átesett
a ló túloldalára. 



manga ajánló

< Tartalomjegyzék AniMagazin / 052

A	csótányok	nemcsak	elképesztően	erősek,	stra-
pabíróak,	 hatalmas	 a	 teherbírásuk,	 de	 amikor	
ezekkel	hőseink	megbirkóznak,	akkor	elképesztő-
en intelligensek, jól szervezettek és nagyravágyók 
is lesznek. Talán egy létforma, ami csak próbál túl-
élni a saját otthonában, jobb lett volna, egyszerre 
hihetőbb	és	élvezetesebb	is	a	történet	számára.	
 
 -	 Minden	 új	 spin-off	 hatalmasat	 csavar	 a	
már	meglévő	történeten.	Nekem	személy	szerint	
az volt az érzésem, hogy minden egyes folytatás/
kiegészítés	csak	ront	a	történet	minőségén.	Talán	

az	író	túl	fantasztikus	történetet	akart	írni,	és	emi-
att esett túlzásokba.

 -	 A	 csótányok	 túl	 egyoldalúak.	 A	 történet	
során az az érzésem támadt, hogy a csótányok 
csak	válaszoltak	arra,	ami	körülöttük	történik.	Ami	
elég	meglepő,	figyelembe	véve,	hogy	milyen	 in-
telligensek és jól szervezettek társadalmi szinten. 
Ha	a	csótányok	szempontjából	 is	 láthattuk	volna	
az	eseményeket,	és	nem	csak	a	mumus	szerepét	
töltenék	be,	akkor	most	két	mínusszal	kevesebb	
lenne.

 +-	Túl	nagy	lendülettel	indult	a	történet?	A	
manga	 első	 fejezetei	 elképesztőek,	 van	 bennük	
minden,	amit	csak	remélhet	az	olvasó,	sőt	pár	kel-
lemes	meglepetés	is.	Azonban	a	későbbiek	során	
(főleg	a	spin-offokban)	ezeknek	az	magyarázata/
beépítése	a	történetbe	nem	sikerült	túl	jól.	Lehet,	
ha	kevesebb	előrevetítéssel	és	magyarázatra	szo-
ruló	dologgal	 indított	 volna	a	mű,	 akkor	 később	
könnyebb	dolga	lett	volna	az	írónak.	

Összegzés és saját vélemény

	 Először	 is	 a	 címhez	 szeretnék	 visszakanya-
rodni.	Sci-fi	vagy	fantázia?	Mint	azt	korábban	emlí-
tettem,	a	történetben	számos	rész	van,	ami	gond	
nélkül	belefér	 a	 tudomány	határaiba	és	 számos,	
ami	nem.	Én	 inkább	azt	mondanám,	hogy	a	 ket-
tő	keveréke,	ami	véleményem	szerint	nem	ellent-

mondás.	Emellett	a	történetben	állandó	szereplő	
a harc- és akció-, valamint a gore/horror jelenetek. 
Végezetül	az	én	véleményem	az,	hogy	az	eredeti	
történetet	(22	kötet)	mindenképp	érdemes	elol-
vasni,	 mivel	 egy	 nagyszerű	 sci-fi-fantázia-horror	
műről	van	szó.	Utána,	ameddig	az	ember	gyomra	
bírja.

A történet utóélete

	 Ahogy	 azt	már	 említettem	 a	 történet	 sok	
spin-offot	kapott	(szám	szerint	5),	amelyek	meg-
szakítás	nélkül	folytatják	az	eredeti	művet.	Ezen-
kívül	a	manga	olyannyira	sikeres	volt,	hogy	anime	
és	OVA	feldolgozás	is	készült	belőle.	Az	első	ani-
meszezon	2014-ben	jelent	meg,	majd	rá	két	évre,	
2016-ban megjelent a folytatása is. A sorozatot 
azonban	megelőzte	egy	2	részes	OVA	(ugyanab-
ban	az	évben	jelent	meg,	mint	az	anime	első	sze-
zonja),	valamint	2018-ban	ismét	egy		2	részes	OVA	
készült.	Mindezeken	túl	2016-ban	egy	film	 is	ké-
szült	a	manga	alapján.	
	 Így	tehát	a	mű	elérhető	és	megtekinthető	
manga,	illetve	anime/OVA/film	formában	is.
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„Ha a csótányok szempontjából 
is láthattuk volna az eseménye-

ket, és nem csak a mumus sze-
repét töltenék be, akkor most 

két mínusszal kevesebb lenne.”


