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Bevezető
Ez a manga, amit most javaslok mindenki
figyelmébe, egy történelmi manga. Mit is jelent
ez? A cím maga sugalló, tehát sok magyarázat
nem kell hozzá, mindössze annyit mondanék,
hogy a történetben megjelenő valamennyi fontosabb szereplő valós történelmi személy, valamit
a fontosabb események valóban megtörténtek.
Természetesen a történelem nem rögzíthetett
mindent, ezért a hiányzó részeket az író a saját
fantáziájával pótolta, azonban az események
végkimenetele mindig azonos a történelem által
megőrzött eredményekkel. Mennyire régre nyúlik
vissza a történet? A manga Kína azon korszakában
játszódik, ami Krisztus előtt 476 és 221 között zajlott, egész pontosan annak is az utolsó éveiben.
Ebben a korszakban 7 kisebb-nagyobb állam volt
Kína területén (itt pontosítani szeretném, hogy a
terület ebben az esetben a Központi Kínát - an-
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golul Mainland China - jelenti). A történelem folyamán Kína számtalan egyéb területtel egészült
ki, hogy végül megszülessen a ma ismert óriási
ország, amely területek alapvetően egy mindenki-mindenki ellen típusú harcot vívtak a túlélésért.
Ebben a háborúban gazdag időszakban szövetségek születtek és bomlottak fel, mindössze
az alapján, hogy hogyan tudnak nagyobb profitot
húzni annak alkotói. Ez az időszak tökéletes táptalajt nyújt egy fiatal királynak, aki egyesíteni akarja
ezeket az államokat és egy árva fiúnak, aki hatalmas ambícióval rendelkezik, melyet a hadsereg
nyújtotta lehetőségeken keresztül akar megvalósítani.

A manga világa
A történet a klasszikus ókorba repíti vissza
az olvasót. A még igen fiatal központi kormányok
gyakran csak névlegesen uralnak egy területet, a
városok magas falakkal és állandó katonai jelenléttel rendelkeznek. A fő megélhetés forrása még
mindig a mezőgazdaság, éppen ezért a háborúk
fő célja az, hogy minél nagyobb földterületet szakítsanak ki az ellenfél markából, valamint a kereskedelmi gócpontokon elhelyezkedő városok megszerzése. A politikai élet és a diplomácia azonban
már virágzó szakma. Így tehát a látszólag egyszerű, „kinek a hosszabb a kardja” elv helyett egy sokkal komplexebb és színesebb történetet olvashat
az olvasó.

Fontosabb szereplők
Mivel a manga hosszú terjedelmű és részletesen bemutatja az adott időszakot, ezért a
fontosabb (valós) szereplők listája gond nélkül
meghaladja a 100 főt. Így tehát a teljesség igénye
nélkül, mindössze egy maréknyi szereplőre fogok
koncentrálni.
Ei Sei: történetünk egyik központi szereplője,
a Qin királyság ifjú és a
történet elején befolyás
nélküli királya. A történelmi események nyomán habár a trón örököse valós
hatalmat nem gyakorol a
királyságban, ennek ellenére hatalmas ambíciója
van. A manga első kötete az ő harcát követi nyomon a királyság
akkori vezetőjével szemben.
Ryo Fui: a Qin állam kancellárja (mai viszonylatban
a Miniszterelnöki pozíció), egy gazdag kereskedő,
aki eszét és vagyonát politikai hatalom megszerzésére használta.
A történet elején a de facto uralkodója az
államnak. Nem feltétlenül egy gonosz személy,
de egy elképesztően intelligens, körmönfont
és határozott karakter. Mindezeken túl karizmatikus és rengeteg tapasztalattal rendelkezik.
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Shin: a szülei meghaltak egy háborúban, így az
árva fiút a falu polgármestere fogadta be, mint
szolgálót. Barátjával már kisgyerekként is fényes
katonai pályáról álmodtak, Hyou elvesztése után
úgy dönt, elhagyja a faluját és beteljesíti álmukat.
Tipikusan egy keményfejű személy, aki a makacssága mellett nem is éppen egy lángelme. Azonban
személyiségének egyszerűsége/nyitottsága kellőképpen karizmatikus ahhoz, hogy számtalan fegyvertársra szert tegyen. A történet során nemcsak
korban növekszik, de a személyisége is fejlődik.

tábornoki rangban van. Ő maga is rendelkezik a
kellő katonai tudással és tehetséggel, hogy elérje
azt a címet, emiatt, mind a történetben, mind pedig a valóságban egy meghatározó személyiség.

Mou Ten: a történet egy későbbi szakaszában
jelenik meg, Shinnel egyidős és sokkal tehetségesebb személy. Egy mindig vidám, azonban elképesztően előreszámító karakter. A családja harmadik generáció óta professzionális katona, ami
azt jelenti, hogy mind az apja, mind a nagyapja

Ri Bouku: Zhao állam kancellárja (Qin egyik legpotensebb riválisa). Egy megfontolt, előreszámító és kimért személy. Mind a történetben, mind
a valóságban az egyik legnagyobb akadály volt,
melyet Qinnek le kellett küzdenie az egyesítés
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Ou Hon: szintén Shinnel egyidős és egy tábornok
gyermeke. Akárcsak Mou Ten, ő is tehetséges katona és kiemelkedő harcos, mint Shin. Azonban,
Mou Tennel ellentétben gyakran büszke és beképzelt személy. A történet során hármójuk viaskodása sokáig jelenlévő elem lesz.

eléréséért. Ezt a manga nagyon jól érezteti. Ő is
katonaként kezdte, majd az ott szerzett tapasztalatai révén érte el ezt a magas pozíciót.
Itt meg is állnék, számtalan érdekes karakter jelenik még meg a történetben, mint például
Qin 7 Legendás Tábornoka, Zhao 3 Tábornoka,
Wei 7 Sárkánya és így tovább. A cselekmény a tábornokon túl a politikusokra és egyéb fontosabb
karakterekre is fényt derít.

A manga rajzstílusa
A rajzstílus változik a manga során. Gúnyosan megjegyezhetném, hogy ahogy Shin és Sei
helyzete javul, úgy lesz egyre jobb a manga kinézete is. Természetesen ez nem ezt tükrözi, de az
igaz, hogy a kezdeti fejezetekhez képest javul a
rajzstílus is.

A karakterek mindig figyelmesen megrajzoltak, később azonban egyre több figyelmet kapnak a mellékszereplők és a háttér is.

A manga utóélete
A mangából anime is készült, legalábbis a
kezdeti fejezetekből, amelyről Hirotaka már írt a
26. számban (AniMagazin 26.), így én nem foglalkozom vele, bátran ajánlom azok figyelmébe, akiket érdekel. Valamint Mihály Norbert a jelenkor
tíz legpopulárisabb mangája című cikkében megemlíti a Kingdom mangát is (AniMagazin 48.). Továbbá idén áprilisban hatalmas hype előzte meg
a live action film premierjét, amely a manga első
történetívét dolgozza fel. A készítők nem voltak
restek Kínában felépíteni a díszleteket.
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Ha pedig ez nem lenne elég, a Kingdom egy
különleges címet is birtokol, ugyanis ez a legnépszerűbb manga a japán üzletemberek körében.
Egy idei felmérés a legjobban kelendő üzleti kiadványként jelölte meg. A szakértők szerint ez azért
van, mert a csaták során a stratégiák leírása olyan
jó, hogy érdemes az üzleti életbe is átültetni. Erről egyébként már tanulmánykönyv is készült.

Saját vélemény
A történet nagyszerűen mutatja be a korszak politikai és katonai környezetét. Különösen jó olvasmány azok számára, akik szeretik a történelmet,
nem a száraz tankönyv formájában, hanem egy
sokkal eseménydúsabb narrációban.

Kinek ajánlom?
Mindenképp a történelem kedvelőinek, az
első ív (40-50 fejezet) után a történet szelet kap,
és Ei Sei helyett sokkal inkább a nagy képpel kezd
el foglalkozni. Azok, akik szeretik az akciódús történeteket és a háborús jeleneteket, sem vetik
meg.

Hirotaka véleménye
A Kingdom, ahogyan az ismertetőben is
olvashattátok a kínai hadakozó fejedelemségek
korszakában játszódik, amikor is Qin, Qi, Wei,
Zhao, Han, Yan és Chu tartományok fitogtatták
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erejüket. Ebből adódóan ez egy rendkívül nagyívű manga, mégis tömör, nincsenek üresjáratok,
mindig történik valami és teljes egészében történetcentrikus. Mint tudjuk, végül Qin fog kikerülni
győztesen és Ei Sei, a történet egyik főszereplője
Qin Shi Huang Ti néven lesz az első császár, az ehhez vezető utat kívánja bemutatni a manga.
Kína egyesítésének történetét egy shounen elemekkel tűzdelt seinen mangában olvasni
rendkívül izgalmas, és hihetetlen módon olvasatja
magát fejezetről fejezetre. Hara olyan mesterien
szövi a cselekmény kitalált szálait a történelemmel, hogy öröm nézni.
Ez egy szerteágazó történet, ami teljesen
kihasználja a rendelkezésre álló teret. Nagylátószögben gondolkodik, mégis katonák és kisebb
rangú tábornokok szemén keresztül látjuk az

eseményeket. Shin a sehonnani suhancból a csatamező közepére kerül, barátsága Ei Seijel, a példakép Oukival, a hű társ KyouKaijal, Mou Tennel
és Ou Honnal egy nagyon tartalmas és interakciókban gazdag főszálat ad, ugyanakkor eltörpül az
„ég alatti” céljai mellett, amiben dráma, halál és
folytonos pengeélen táncolás szerepel. Ez sablonosan hangozhat, és van is benne nem egy ilyen
elem, sőt maga Shin egy pontig shounen főhős,
amíg fel nem nő. Mára már egy tapasztalt, a csatatéren nagy befolyással rendelkező, több ezer
főnek parancsoló hadvezér.
A Kingdom nagyon sok karaktert ad, de nincs
lehetőség mindig minddel foglalkozni. A történet
során a központi karakterek is van, hogy 20-30 fejezetre eltűnnek, csak azért, hogy a történet egy
másik szegmensét ismerjük meg, legyen az akár a
csatatér másik oldala vagy a királyi udvar, ami nem
mentes az intrikáktól. A dominancia viszont végig
a csatatereken van, amit elképesztő részletességgel tálal a manga, és nemcsak az oldalkon feltünő
több ezer katonára gondolok, a hadmozdulatok
széles skálájával is találkozhatunk. Szinte minden
egyes mozgásról, amit a sereg egyik szárnya tesz,
értesülünk, akár mert azt olvassuk, akár egy hírvivő által. Amiről nem tudunk, az meg a legjobb
időben fog meglepni.
A Kingdom tehát egy elképesztően jó háborús történelmi manga, egyedi grafikával, izgalmas
történettel és karakterekkel. Akik szeretik a hos�szabb hadjáratokat tálaló mangákat, ki ne hagyják.

Mangaka: Hara Yasuhisa
Hossz: 55 kötet eddig (még fut)
(616 fejezet)
Publikálás éve: 2006. január 26-tól
napjainkig
Műfaj: történelmi, seinen, felnőtt, kaland,
háborús stb.
Források:
Kingdom manga wikipedia
Kingdom fandom wiki
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