
Kerberos páncélos rendőrség
Írta: A. Kristófa pokol őrei



Bevezető

 Először is a címet szeretném megmagyaráz-
ni, a kerberos a japán verziója a cerberus névnek, 
ami a görög mitológiában megjelenő háromfejű 
kutya neve. A görög történet szerint ez a kutya 
őrzi a pokol kapuját. A cím azonban nem erre utal, 
hanem a történetben a nevet magán viselő rend-
őrségi egység szerepére. A kerberos páncélos ren-
dőrség egy olyan különleges osztag, amelyet ter-
rorcselekmények helyszínén vetnek be. Miért van 
szükség egy ilyen egységre? Mármint miért egy 
nyakig páncélozott és komoly tűzerővel rendelke-
ző, majdnemhogy katonai egységre? A válaszhoz 
meg kell értenünk az alternatív univerzumot, amit 
az író hozott létre. A történet közvetlenül az első 
világháború után játszódik (erre utalnak a „le a 
Weimari rendszerrel” feliratú tűntető táblák), ek-
kor a lakosság relatív jelentős mennyiségű fegy-
vert birtokol, valamint a különböző szélsőséges 
politikai pártok nem riadnak vissza a terrorcselek-
ményektől sem, annak érdekében, hogy az eddig 
passzív lakosságot szélsőséges cselekedetekre 
uszítsák. Így tehát - hogy képletesen éljek - az osz-
tag feladata az, hogy ebben a feszültségekkel teli 
időszakban ne szabaduljon el a pokol Japánban.

Az íróról, Oshii Mamoruról

 Azért tartom fontosnak az író személyét kü-
lön bemutatni, mert egyrészt egy igencsak színes 
személyiségről van szó, másrészt pedig számos is-

mert anime került ki a keze alól. Olyan művek, ame-
lyek jó kiinduló pontul szolgálhatnak az aktuális mű 
megértéséhez. Oshii Mamoru egy elismert film-
készítő, tv-sorozat igazgató és filmszöveg író. Ami 
számunkra fontos lehet, hogy az ő rendezése alatt 
készültek olyan híres animék is, mint Urusei Yatsu-
ra, Ghost in the Shell, Patlabor 2: A film.  
  
 Ezekből is kitűnik az erős filozófiai irányú 
történetvezetés, ami alapvetően jellemző az álta-
la írt/irányított történetekre. Ezek alapján joggal 
számíthat mindenki rá, hogy a Kerberosban is szá-
mos filizófiai kérdés fog feltűnni amellett, hogy a 
történet erősen katonai jellegű. 

A történet fontosabb szereplői

 Itt nem szeretnék kiemelni különösebben 
senkit. A történet során állandó jelleggel bete-
kintést kapunk az egyszerű katonák életébe és 
gondolataiba, a Kerberos vezetőségének a hely-
zetébe, a többi rendőrségi egység életébe, és va-
lamelyest egyaránt bemutatásra kerül a lázadók/
terroristák gondolkodása is. Habár a történet so-
rán számos karizmatikus személy feltűnik, maga 
a történet inkább társadalmi szintre van kiélezve, 
arra összpontosít, hogy milyen szerepet tölt be 
a társadalomban a Kerberos osztag, a lázadók, a 
többi rendőrségi egység stb. A történet fliozófiai 

jellege is itt mutatkozik meg, míg a katonai jelleg 
inkább az eseményekben kerül előtérbe.

A manga rajzolása

 Mivel a manga többnyire a 2000-es évek 
előtt vagy annak környékén került publikálásra, 
ezért a rajzolási stílus a „klasszikus” kategóriába 
tartozik.
 A különböző személyek jól elkülöníthető-
ek, de a háttér nincs különösebben megrajzolva. 
Emellett fontos megjegyeznem, hogy a rajzolási 
stílus teljes mértékben örömet fog okozni a me-
cha rajongóinak. 
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Mint már mondtam, a Kerberos osztag tagjai tel-
jes testpáncélban harcolnak, a rajzoló pedig nem 
fogta vissza magát, amikor ezeket kellett illuszt-
rálni. Szemnek tetszetős stílusban lettek megraj-
zolva az osztag tagjai, valamint a mangában meg-
jelenő repülőgépek, helikopterek, harci járművek 
egyaránt részletesen lettek kidolgozva, nyugod-
tan mondhatom, hogy mindent, amit csak a szem 
kívánhat, megmutatnak mecha részről. 

A manga világáról

 Ahogy már utaltam rá a manga világa köz-
vetlenül az első világháború után játszódik, de mi-
vel egy alternatív történelemről beszélünk, ezért 

a társadalmi és technológiai szintje a világnak nem 
egyezik meg az általunk ismerttel. Mint már em-
lítettem, a társadalom feszültséggel és terrorak-
ciókkal teli, de amiről inkább írni szeretnék most, 
az a technológiai szint. Ez a második világháború 
szintjére vagy inkább pár évvel azutánira hajaz. 

 A mangában megjelenő fegyverek, repülök 
és katonai gépjárművek néhá a második világhá-
borúban használtakra hasonlítanak, néha a viet-
námi háborúban használtakra, néha peddig egy 
kis steampunk is bekerült, habár utóbbi nem any-
nyira nyílvánvaló.

Kinek ajánlom?

 Bárkinek, aki szeretne egy csavaros, nem 
pusztán akcióból álló történetet olvasni, és nincs 
túl sok szabadideje, tehát inkább egy rövidebb 
történetre vágyna. Emellett azoknak, akik szeret-
nek történelmi adaptációkat olvasni (számos uta-
lás van a valós történelmi eseményekre), illetve a 
mecha rajongói sem fognak csalódni a mangában.

A történet utóélete

 A történet számos feldolgozást megélt, a 
sorozatból készült film, rádió dráma, képregény 
és animációs film egyaránt. Ezek mellett a 20. 
évfordulóján újabb rádió dráma és testpáncél ké-
szült. Valamint jelen pillanatban készül egy dél-ko-
reai live action adaptáció is. Így tehát, akik inkább 

más formában néznék/hallgatnák meg a Kerberos 
osztag történeteit, nincs miért aggódjanak, szám-
talan lehetőség áll fenn mindenki számára.

Saját vélemény

 A sorozat számtalan részből áll, ezáltal 
számtalan témát is dolgoz fel, természetesen 
minden esetben előtérbe kerül a katonai jelleg 
és a filozófiai történetvezetés, valamint a mecha 
kedvelői sem fognak sopánkodni. Azok számára, 
akik kedvelik a történelmi témákat, nem zavarja 
őket a katonai szemléletmód, vagy kedvelik a me-
cha megjelenítéseket, ez a mű mindenképp köte-
lező!

Műfaj: Alternatív történelem, katonai sci-fi, 
akció, dráma stb.

Hossz: 17 különálló rövid történet, valamint egy 
kiegészítő melléktörténet 8 rövid történettel

Publikálás: az eredeti sorozat 1987-től 2010-ig,
a kiegészítő szál 1984-től 2007-ig.

Alkotók: Oshii Mamoru (író),
Fujiwara Kamui (illusztrátor)

és Yukata Izubichi (mecha illusztrációk)

Források:
Kerberos_Saga wiki

Kerberos Panzer Corp wiki
Mamoru Oshii wiki
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