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vannak	olyan	személyek,	akik	 lehetőséget	látnak	
a	háborúban,	így	Sehir	Halil	és	Mahmut	dolga	egy-
re	nehezebb	lesz,	a	háború	pedig	elkerülhetetlen-
nek	tűnik.
 

Fontosabb szereplők

Mahmut pasa: egy	fiatal	fiú,	 aki	 egy	háború	kö-
vetkezményeként	árván	maradt.	Azóta	Sehir	Halil	
nevelte, mint fogadott apja. A háború szelén ha-
mar magas rangba jut.
	 Alapvetően	 egy	 éles	 elméjű	 személy,	 akin	
azonban	néha	látszik,	hogy	még	nincs	sok	tapasz-
talata.

 A Török Állam látszólag virágzik és olyan 
erős,	mint	addig	még	soha,	azonban	komoly	ve-
szély fenyegeti. A Balt-Rhein Birodalom elszánta 
magát, hogy kiterjeszti határait, ha nem is a teljes 
Török Birodalomra, akkor annak java részére. Ma-
hmut,	mint	megbízható	személy	Sehir	Halil	magas	
rangú	tisztviselő	szemében,	azt	a	megbízást	kap-
ja,	hogy	diplomáciai	küldetést	hajtson	végre	a	há-
ború megakadályozása végett.
	 Az	első	kudarccal	természetesen	nem	ér	vé-
get	a	Balt-Rhein	birodalom	cselvetése,	és	tovább	
folytatódik a kötélhúzás, egyik oldalon a háború 
javára,	másik	oldalon	annak	elkerülése	érdekében.	
Természetesen	 a	 Török	 Állam	 vezetőségében	 is	

szegetnénk	a	 történet	határait,	 felismerhetjük	a	
középkori/kora	 újkori	 Európa	 helyzetét.	 A	 törté-
netben számos egyéb ilyen utalás található még, 
mint	 például	 a	 Balt-Rhein	 Birodalom	 fővárosa,	
egy	elfoglalhatatlannak	tartott	város	(Bécs,	amit	
a	törökök	eredménytelenül	ostromoltak?).

A történet világa

 A világ pont olyan, ahogy az egy középkori Eu-
rópától,	Közel-Kelettől	elvárható.	Az	emberek	élik	
hétköznapi	életüket,	ami	általában	abból	áll,	hogy	
a helyi földesúr földjén dolgoznak. Kevesen voltak, 
akik	mással	foglalkoztak.	 Ilyenek	a	kereskedők,	a	
hivatásos katonák, vallási személyek és a neme-
sek.	Érthető	okokból	a	manga	a	nemesség	életére	
koncentrál,	azon	belül	is	a	pasák	életére.	A	pasák	
köztisztség	viselők	voltak	az	Ottomán	Birodalom-
ban, és ugyanezt a szerepet töltik be a mangába 
is.	Többségük	természetesen	nemesi	származású	
volt.	 A	 történet	 különösen	 egy	 pasa	 tevékeny-
ségére	koncentrál,	név	 szerint	Mahmut	pasáéra.	

Bevezető

	 Az	Ottomán	(Oszmán)	Birodalmat	minden-
ki ismeri, legalábbis mindenki tanult róla az isko-
lában.	 Ez	 nem	 meglepő,	 ugyanis	 Kelet-Európa	
múltjának egyik meghatározó politikai entitásáról 
van szó, valamint számunkra még inkább ismert. 
Gondolok itt a számos kellemetlen emlékre, ami 
Magyarországot és minket, magyarokat a félhold-
hoz köt. Nem mennék bele a részletekbe, nem 
célja	a	 cikknek.	Ezeket	mindössze	azért	említem	
meg, hogy felvezessem a kérdést, gondoltál már 
rá,	milyen	lenne	Kelet-Európa	meghódítása	az	Ot-
tomán	Birodalom	szemszögéből?	
 Nos, a Shoukoku no Altair manga teljes 
mértékben nem ezt tárgyalja, azonban a párhu-
zamok eltéveszthetetlenek. Az egyik oldalon egy 
fiatal	török	állam	áll,	mely	élettel	teli	és	kész	a	ter-
jeszkedésre.	Tőlük	nyugatra	egy	jól	szervezett	és	
központosított,	 nyilvánvalóan	 európai	 kultúrával	
rendelkező	birodalom	(Habsburg)	található,	mely	
szintén	fénylő	szemekkel	néz	a	határain	túlra,	ab-
ban	a	reményben,	hogy	kicsit	odébb	tolja	azokat.	
A	 török	 államtól	 keletre	 egy	 sivatagos	 terület,	
majd	azon	túl	eltéveszthetetlenül	a	Kínai	Császár-
ság található. A török állam és a nyugati biroda-
lom	között	(ami	sokat	sugallóan	német	nevet	vi-
sel)	számos	apró	állam	található,	melyek	döntően	
európai kultúrával rendelkeznek. 
 A fenti felsorolásból jól látható, hogy bár a 
dolgok	nincsenek	nevükön	nevezve,	és	az	 író	élt	
a	szabad	fantázia	jogával,	mégis	anélkül,	hogy	fe-
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bemutatva	 a	 mangában,	 így	 az	 író	 megpróbált	
amennyire	csak	lehet,	hű	maradni	az	eredeti	tör-
ténelemhez.
 Mindenképp ajánlom azoknak, akik ked-
velik	a	 történelmi	műveket.	Kicsit	 kényelmetlen,	
amikor	 mondjuk	 úgy,	 meglepő	 módon	 Mahmut	
megfordítja	a	csaták	vagy	politikai	párharcok	me-
netét,	de	úgy	gondolom,	hogy	így	is	megéri	olvas-
ni a mangát.
 

A történet utóélete

	 2017-ben	a	manga	egy	24	részes	anime	fel-
dolgozást kapott az addig megjelent fejezetek 
alapján. Az animét PG-13 kategóriába sorolták 
be,	tehát	alapvetően	a	fiatalok	számára	készült.	A	
sorozat	döntően	pozitív	fogadtatásban	részesült,	
így	aki	nem	akarja	a	mangát	olvasni,	megpróbál-
hatja az animét. 
	 Ezenkívül	 két	 spin-off	manga	 is	 készült	 az	
eredeti	mű	alapján,	amelyek	kiegészítik	a	megis-
mert világot. Shoukoku no Altair Kaiden - Toukoku 
no Subaru és Shoukoku no Altair-san néven talál-
hatóak meg.

násokra.	 Gondolok	 itt	 arra,	 hogy	 szembetűnő	
különbség	 van	 egy	 Török	 állam	 lakosa	 és	 egy	
Balt-Rhein	lakos	között.	Ugyanígy	minden	kisebb	
vagy	 nagyobb	 állam	 saját	 stílussal	 rendelkezik.	
Jól	elkülöníthető	a	Velencei	stílus,	a	zsoldosok	öl-
tözékétől	 vagy	a	 sivatagi	népek	öltözéke	a	Kínai	
Császárság ruházatától. Ez természetesen megta-
lálható	az	építkezési	stílusban	és	a	háborús	takti-
kákban is.

Ajánlás és saját vélemény

	 Mint	már	mondtam,	 a	 szerző	élt	 a	 szabad	
fantázia	 jogával,	 így	 a	 történet	 erősen	 a	 Török	
Állammal pártol. Ezt úgy kell értelmezni, hogy a 
manga	során	a	Török	Állam	gyakran	felszabadító-
ként vagy legalábbis ártatlanként van bemutatva. 
Ugyanakkor	 zavaróan	 gyakran	 ismétlődik,	 hogy	
Mahmutnak	pont	szerencséje	van,	ami	megfordít-
ja a dolgok állását. Másrészt a számos történelmi 
párhuzam ellenére egyes elemek nem jelennek 
meg, ilyen például, hogy a kisebb államok a Török 
Állam és a Balt-Rhein Birodalom között inkább a 
törökök felé hajlanak. 
 Mindezek ellenére a manga élvezetes és 
kellemes	 olvasmány.	 Ahogy	 már	 említettem,	 a	
törökök	 vannak	 a	 középpontban,	 így	 részletes	
betekintést	nyerünk	abba,	hogy	hogyan	is	műkö-
dött az Ottomán Birodalom ebben a korszakban. 
Ez	érvényes	mind	politikai	(részletes	politikai	fel-
osztás),	mind	gazdasági	szempontból.	Továbbá	a	
katonai stratégiák és taktikák is helyesen vannak 

	 Akárcsak	 Sehir,	 ő	 is	 pacifista,	 így	 minden	
tőle	telhetőt	megtesz	azért,	hogy	a	Török	Állam	
elkerülje	a	háborút.

Sehir Halil:	 egy	 idősebb	 férfi,	 akinek	nemcsak	a	
külseje	hasonlít	egy	nagypapára,	de	a	személyisé-
ge is. A hosszú évek, amelyeket a szultán szolgá-
latában	 töltött,	 jelentős	 mennyiségű	 tiszteletet	
harcoltak	ki	neki,	valamint	egy	korábbi	háborúban	
győztes	 hadjáratott	 vezetett	 a	 Balt-Rhein	 Biro-
dalom	ellen,	 így	 tehát	 sokan	hősként	 is	 tisztelik.	
Mindezek	ellenére	pacifista.	A	történet	kezdetén	
hangadó politikus a Török Államban

A manga rajzstílusa
 
	 Ahogy	 a	 havonta	 megjelenő	 mangáknál	
lenni	szokott,	a	rajzstílus	itt	is	kifogástalan.	A	kü-
lönböző	karakterek	 jól	elkülöníthetőek,	és	a	sze-
mélyes vonások nyilvánvalóak. 
	 Ami	nekem	különösen	tetszett	az	az,	hogy	
figyeltek	 az	 öltözékekre	 és	 egyéb	 kulturális	 vo-
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