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Bevezető
Az emberiség történelme során rengeteg
kételyes eredetű és megbízhatóságú történet szól
olyan személyekről, akik különleges képességekkel rendelkeztek, legyen az telekinézis, gondolatolvasás, rendkívüli gyógyító erő, teleportálás stb.
A manga úgyszintén ezekre a képességekre alapoz egy bizonyos szintig, ugyanis a történet során
kiválasztott személyek meghívást kapnak a Psyren nevű játékba, ahol a túlélésűket segíti, hogy
a felsoroltakhoz hasonló erőre tesznek szert. Erre
azonban szükségük is van, mivel a játék során egy
olyan kopár és elnéptelenedett területen találják
magukat, amelyet mindössze szörnyek laknak. Ki
tudja, hol vannak? Talán egy ismeretlen világban?
Egy titkos kormánykutatás részesei? Talán a jövőben? Vagy épp a múltban?

a sajátjukhoz hasonló képességekkel rendelkező
személyekkel. A cél egyszerű, a teleportálás helyéhez relatív közel van egy telefonfülke, ha abba
behelyezik az első alkalommal kapott kártyájukat,
akkor ismét a saját világukban találják magukat.
Ehez persze az kell, hogy túléljék a számtalan veszélyt, ami az új világban vár rájuk. Joggal merül
fel a kérdés, hogy mégis mivégre történik ez az
egész?
Kevés találgatás után nyilvánvalóvá válik,
hogy ez az új világ nem is annyira új, hanem a
jövő (később kiderül, milyen távlatokban). Tehát
a résztvevők ideje és a játék ideje között történik
valami, ami teljesen tönkreteszi az ismert vilá-

got, gyökeresen megváltoztatva annak felszínét
és vele együtt az emberiség, az ismert állatok és
növények nagy részét is kiirtja. Főhősünk elé tárul
hát a feladat, hogy kibogozza a gordiuszi csomót,
megmentse a világot, és ha már ott van, akkor
egyúttal meghittebb kapcsolatba kerüljön gyerekkori jó barátjával/szerelmével.
Egyszerű feladatnak hallatszik, ugye? A
probléma mindössze annyi, hogy a jelenben egy
szót se ejthetnek a játékról, mert azonnali halál
érte a jutalom. A jövő emberei, PSI használók,
elképesztően erősek, a kishölgy pedig nem egy
könnyű eset, habár ez a legkisebb problémája
Agehának.

A képességek rendszere
A történet során azokat a képességeket,
amelyekre a résztvevők szert tesznek PSI-nek neveznek. Minden résztvevő rendelkezik mindhárom képességgel, azonban ezek közül általában
egy a domináns, a másik kettő pedig kevésbé áll
a személy rendelkezésére, ez véletlenszerűen alakul ki és nem lehet befolyásolni. A PSI-nek három
kategóriája van: Rise, Trance, Brust. Ezeket magyarra úgy fordították a fansub oldalak, hogy Rise:
Ön-erősítés, Trance: Gondolat hullámok valamint
Brust: Hasító hullámok. Első ránézésre semmilyen
összefüggés nincs az angol és a magyar forditás
között, azonban ha elkezdjük kicsit felboncolni,
hogy mit takarnak ezek a kategóriák, megértjük,
hogy miért így lettek fordítva. Lássuk akkor!

A Psyren játék
A történet során a kiválasztott személyek
egy piros telefonkártyát találnak egy éppen csörgő telefonfülkében. Amikor válaszolnak a hívásra összefüggéstelen kérdések egész litániájával
halmozzák el őket. Elsőre talán egy rossz viccnek
tűnhet a egész, azonban az első alkalom után a
játékosok úgymond „beneveztek” a játékba, tehát
legközelebb akárhol is vannak, hallani fogják a fejükben a telefon csörgést, ami egy új „hívás” előjele. Ezt követően nemsokkal egy teljesen ismeretlen helyen találják magukat, tele szörnyekkel és
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· A Brust a gondolatokat fizikai hullámokká
alakítja, amik hatásukat a környező területen fejtik ki, ide tartoznak a telekinézis, pirokinézis vagy
elektromester képességek.
· A Trace-be tartozik a telepátia, aminek a
segítségével másnak a tudatába tudsz beférkőzni.
· A Rise pedig az az erő, amelynek a segítségével egy személy az érzékeit, fizikai erejét és
természetes regenerálódását tudja felerősíteni.
Így tehát, ahogy az a shounen mangákra jellemző, főhőseink rengeteget edzenek, fejlődnek a
képességeik használatában, sokat viccelődnek és
természetesen az akcióból és a történet csavaros
fordulataiból sem fogynak ki!

Fontosabb szereplők
Yoshina Ageha: történetünk főszereplője, egy átlagos középiskolás, aki teljes mértékben követi a
shounen tankönyvét, tehát minden bajban megtalálható, mindenkivel kedves és nagylelkű, valamelyest naiv és persze a lányokkal való beszédhez
sem ért túlzottan. Mint a történet főhőse, ő megy
keresztül a legnagyobb változáson, az egyszerű
baráti kör vezetőjéből egy elszánt, megfontolt és
komoly vezéregyéniséggé fejlődik a történet során. Gyökeres változás nincs a személyiségében,
inkább csak kiéleződnek a pozitív tulajdonságai.
Amamiya Sakurako: Ageha gyerekkori és jelenkori osztálytársa, főhősünk egyik problémájának for-
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rása. Egy határozott és körültekintő személy, aki
ezek ellenére gyakran szeszélyes vagy épp szánt
szándékkal hóbortos. Ő még Ageha előtt lép be
a játékba, így komoly segítségére lesz, elsőként a
túlélésben, majd később az edzések során.
07: az a PSI használó, aki a jövőből próbál embereket toborozni a múltban. Az ő képessége az, ami a
Psyren játékot létrehozza és működteti. A W.I.S.E.
ellen próbál harcolni ezáltal, és természetesen a
jövő megváltoztatása a célja.
Amagi Miroku: egy rejtélyes személy, akiről egy jó
ideig nem is tudunk meg semmit annak ellenére,
hogy ő az alapítója a W.I.S.E. (angolul bölcs) mozgalomnak, melynek célja, hogy újra formálják a világot, ahol csakis PSI használok élnek. A személyiségét tekintve egy érzelemmentes és hidegszívű
személy, aki egyúttal céltudatos és vasakaratú is.

A manga rajzstílusa
A rajzstílus a klasszikus vonalakat követi,
tehát a karakterek részletesen megrajzoltak és
jól felismerhetőek. A különböző harcjelenetek
során a rajzoló figyelt a látványosságra, tehát
poszterekben nincs hiány a manga során! Emellett figyelmet szentelt még a háttérnek is, ez különösképpen igaz a jövő megrajzolásakor. Minden
egyes alkalommal, amikor a szereplőink ott találják magukat, minden kőből, minden repedésből
érezhető a világ rothadása és pusztulása!
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Saját vélemény
A történetben különösen két dolog ragadta meg a figyelmemet, az első az a képességek
rendszerben való használata. Ennek köszönhetően a történet során a különböző karakterek nem
csak felbukkantak valami új és elképesztő képességgel, amitől az ember esze megállt, nem feltétlenül pozitív értelemben, hanem majdnemhogy
azonnal be tudja azonosítani az olvasó, milyen
képességű karakterről van szó. A történet során
az író végig tartotta magát ehhez a rendszerhez,
tehát ilyen szempontból egy stabil tartópillérévé
vált a történetnek.
A másik dolog pedig maga a történetvezetés. Az időutazást magukba foglaló történetek
legnehezebb pontja az, hogy hogyan lehet az
egészet egyben tartani anélkül, hogy a sok változ-

tatás és ok-okozati következmények miatt szétessen egy átláthatatlan káosszá. Ebben a műben viszont az írónak ezt is sikerült megoldania, így egy
nagyszerűen megírt, végiggondolt történet, ami
rendkívül csavarosra sikerült. Aligha lesz bárki, aki
unatkozni fog a manga olvasása közben!

Kinek ajánlom?
Elsősorban a shounen kategória kedvelőinek a figyelmébe szeretném ajánlani, egy elképesztően jól megírt shounen műről van szó, ahol
az író nemcsak felhasznál minden ismert shounen
kelléket, hanem mindezt sikerül egy új és izgalommal teli formába önteni! Mindezen túl azok se
fognak csalódni, akik egy akciódús történetet szeretnének olvasni, kedvelik a csavaros történeteket, amelyek végén minden a helyére kerül, mint

egy svájci órában, és persze nem zavarja őket, ha
néha pár szalonképes vagy éppen nem annyira
szalonképes vicc is elhangzik.
A manga magyar nyelven is olvasható, azonban ez csupán a történet első felére igaz. Akinek
megtetszik a történet, kénytelen lesz angol fordítással folytatni, úgy végig elérhető.

A manga utóélete
Itt sajnálatos módon a legegyszerűbb az
lenne, ha azt írnám, hogy NEM. A manga 2010-ben
véget ért, azóta azonban nem jelent meg semmilyen bejelentés, se anime, sem pedig élőszereplős
adaptáció kapcsán.
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