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King: Saitamával	 egykorú	 férfi,	 akit	 a	 „világ	 leg-
erősebb	 embere”-ként	 tartanak	 számon,	minde-
zek ellenére egy teljesen átlagos személy, bármi-
féle	emberfeletti	képesség	vagy	erő	nélkül.	Ilyen	
szempontból	Saitama	ellentétje.	Egy	teljesen	visz-
szahúzódó és magának való karakter, aki minden 
szabadidejét mangákra és videojátékokra áldoz-
za.	Utóbbiak	miatt	keresi	fel	gyakran	Saitama.	Ő	
a	röhejes	helyzetek	egyik	fő	forrása,	megjelenése	
garantáltan	mosolyt	csal	az	olvasó	arcára.

Bevezető
 
	 Ebben	a	cikkben	egy	különleges	mangáról	
fogok	 írni	és	sajnos	nem	feltétlenül	pozitív	érte-
lemben.	De	még	mielőtt	nagyon	neki	esnék	a	do-
lognak,	azt	előre	bocsájtom,	hogy	megpróbáltam	
a jó és rossz dolgokat is felsorakoztatni. Emiatt 
egy	kicsit	másabb	 is	 lett	a	cikk,	mint	amit	általá-
ban	 szoktam	 írni,	 olyan	 értelemben,	 hogy	 több	
a személyes vélemény a megszokott kategóriák 
mellett. A One	Punch	Man-t sokan kedvelik, nem 
annyira	a	cikk	 írók	közül	vagy	azok	közül,	akik	 in-
kább	kritikus	szemmel	tekintenek	egy-egy	műre.	
Ez	szerintem	érthető,	amikor	én	olvasom	a	man-
gát, mindig úgy érzem, hogy inkább a szórakozta-
tás	a	cél,	amiért	bizony	drága	árat	fizet	a	történet	
és	a	karakterek	is,	de	erről	egy	kicsit	később.		

A történet világa
 
 A történet világa aligha különbözik sokkal a 
mi	világunktól,	aprócska	eltérés,	hogy	az	emberek	
mellet szörnyek is élnek benne. Ezek a szörnyek 
az	egyszerű,	ész	nélküli	fenevadaktól	egészen	az	
emberi	intelligenciaszintet	is	meghaladó	értelem-
mel	 rendelkezőkig	 jelen	 vannak.	 Ezen	 probléma	
megszűntetésére	 létrejött	 a	 Hősök	 Szövetsége,	
mely	 afféle	 fejvadász-őrzővédő	 szervezetként	
működik.	Az	 itt	 dolgozó	hősök	 aszerint	 kapják	 a	
rangjukat	és	fizetésüket,	minél	erősseb	szörnye-
ket	tudnak	kiiktatni.	 Így	 tehát	minden	adott	egy	
shounen-akció	 mangához,	 amiből	 nincs	 is	 hiány	

a	történetben.	Azonban	a	sztori	középpontjában	
nem	ez	áll,	hanem	egy	átlagos	japán	férfi,	aki	hó-
napról	hónapra	próbál	túlélni	azáltal,	hogy	hősnek	
csap	fel,	óh,	ameddig	el	nem	felejtem	megemlíte-
ni,	az	Univerzum	legerősebb	személyéről	van	szó.

Fontosabb szereplők

	 Itt	 a	 megszokottól	 eltérően	 a	 szereplők	
személyisége	 helyet	 arról	 szeretnék	 írni,	 hogy	 a	
különböző	karakterek	hogyan	illenek	bele	a	törté-
netbe:

Saitama:	a	főhős,	akinek	ugyan	kopasz	feje	látszik	
az	űrből	is,	mégsem	a	legokosabb	személy	a	tör-
ténetben.	Egy	átlagos	fiatal	férfi,	aki	az	erejét	egy	
átlagos	 fitnesz	 gyakorlat	 mindennapi	 elvégzése	
útján nyerte, mindennek az ára az volt, hogy ki-
hullt	az	összes	haja,	nem	vicc!?	

Az átlagos kifejezés teljes mértékben elmondja, 
hogy	kiről	van	szó,	ezenkívül	talán	a	közömbösség	
lenne még, amivel leginkább tudnám jellemezni. 
A	történet	során	számtalan	vicc	forrása,	hogy	tel-
jesen mindegy számára, hogy a szemetet viszi le 
a	panelből	 vagy	éppen	a	 világot	menti	meg	egy	
idegen inváziótól.

Genos: egy	 fiatal	 férfi,	 aki	 egy	 katasztrófa	 után	
teljes	 mértékben	 cyborggá	 válik.	 Rendelkezik	
mindennel,	amit	egy	cyborgtól	elvárhat	az	olvasó:	
erős	 fegyverek,	 repülés	 és	 soktípusú	 látás,	 ezek	
mellett	egy	 intelligens	és	 jóképű	szereplő.	Saita-
ma	tanítványává	szegődik,	amikor	felismeri,	hogy	
habár	 Saitama	nem	érti,	mégis	 rendkívüli	 erővel	
rendelkezik. 
	 Ő	 ellensúlyozná	 Saitamai	 közömbösségét,	
és	egyúttal	gyakran	neki	köszönhetően	megy	elő-
re a történet.
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Fubuki: a	történet	elsőszámú	női	alakja,	akinek	a	
nővér-szindrómája	nagyban	befolyásolta	a	szemé-
lyiségét.	Ősszintén	megmondva	legalább	annyira	
a	látvány	miatt,	mint	a	köré	épülő	viccek	miatt	van	
jelen a mangában. Talán nem túlzok, ha azt mon-
dom,	hogy	a	„fanservice”	kategóriába	tartozik.
	 Rajtuk	kívül	számos	„érdekes”	karakter	van	
még	a	történetben,	itt	fel	szeretném	hívni	az	olva-
só	figyelmét	arra,	hogy	egy	kezemen	meg	tudom	
számolni, hány olyan karakter van, aki ne lenne 
valamilyen	formában	viccnek	tárgya.	Rengeteg	az	
olyan	 szereplő,	 aki	 karikatúrája	 valamilyen	 társa-
dalmi	jelenségnek,	mint	pl.	a	börtönökben	megje-
lenő	homoszexualitás,	a	bezárkózott	zsenik	vagy	
az	otakuk	kifigurázása	stb.

A manga rajzstílusa

	 Eljött	az	ideje,	hogy	Murata	Yusukét	dicsér-
jem,	 mert	 megérdemli!	 A	 rajzolás	 aprólékos	 és	
részletes,	 a	 karakterek	 pedig	 egyediek.	 A	 dicsé-
retet rövidre zárom, inkább azt javasolnám min-

denkinek,	hogy	 írja	be	a	Google	képkeresőbe	az	
illusztrátor	nevét	az	angol	„art”	szócskával	a	végé-
ben, és biztos vagyok benne, hogy minden kétség 
eloszlik	afelől,	hogy	látványos	eme	manga	rajzvi-
lága!

Saját vélemény

 Kezdjük talán a jó dolgokkal, nos, a manga 
az	esetek	többségében	vicces,	komolyan,	becsü-
letszavamra.	Rendben,	elismerem,	ez	szinte	min-
den	esetben	olcsó	és	könnyű	viccet	jelent.	Egyéb	
pozitívum,	hogy	bármikor	újra	lehet	kezdeni,	és	ez-
zel	áttérek	a	legnagyobb	problémára	a	mangával	
kapcsolatban.	Személyes	meggyőződésem,	hogy	
már	a	legelejétől	elhatározta	az	író,	hogy	nem	fog	
egy	 összefüggő	 és	 tartalmas	 történetszálat	 lét-
rehozni. Ami a mangában történetvezetés néven 
fut,	az	néha	még	ahhoz	is	sovány,	hogy	a	vicceket	
becsületesen	 felhozza.	A	karakterek	sablonosak,	
bár	ez	érthető,	ha	abból	indulunk	ki,	hogy	minde-
gyik	egy	kifigurázása	a	közismert	shounen	karak-

tereknek.	A	világ	és	a	történetvezetés	pedig	egy-
irányú. Ez alatt azt értem, hogy az egészet össze 
lehet	 foglalni	 úgy,	 hogy	 ’a	 világ	bajba	 van	 (ször-
nyek),	de	a	hősök	megmentenék	(természetesen	
nem	sikerül),	Saitama	odatéved/kóborol	és	meg-
menti	a	napot,	amit	természetesen	félreértenek	
vagy	valamilyen	poénos	helyzet	lesz	belőle’.

Kinek ajánlom?

	 Elsősorban	azoknak	ajánlom,	akik	egy	köny-
nyed komédiát szeretnének olvasni! Emellett a 
történet	nem	szenved	hiányt	akcióból	sem,	tehát	
akik	kedvelik	a	shounent,	azok	se	fognak	csalódni.	
Másrészről	 talán	nem	éri	meg	annyira	komolyan	
venni a történetszálat, talán azért, mert gyakran 
igen komoly nehézséget jelent megtalálni azt. 
Mindenképp	 egy	 gyorsan	 átolvasható,	 komikus	
műről	van	szó.

A manga utóélete

	 Mint	 azt	 a	 bevezetőben	 is	 írtam,	 a	 törté-
net	anime	feldolgozást	is	kapott,	egész	pontosan	
2015-ben	elkészült	az	első	szezon	és	1	OVA,	vala-
mint 2019-ben elrajtolt az anime második szezon-
ja	is.	Az	adaptáció	készítése	során	nem	spóroltak	
a	 költségvetéssel,	 ennek	megfelelően	 az	 illuszt-
ráció	 nagyszerűre	 sikerült.	 Annyi	megjegyzésem	
lenne,	 hogy	 az	 anime	 során	 inkább	 az	 akciójele-
netek	kerültek	előtérbe.	Az	animéről	bővebb	cikk	
jelent meg a 29. AniMagazinban!
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