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JOUJUU SENJIN!! MUSHIBUGYOU
azaz szamurájok óriás bogarak ellen, mert miért ne?
Írta: A. Kristóf

manga ajánló
Bevezető

Fontosabb karakterek

A cím nagyon beszédes, mind az én alcímem,
mind pedig a mangáé. Ez utóbbinál a „Mushi” bogarat jelent, így némi bogozás után a címben már
megjelenik a „bogárosztag” vagy „bogár ellenes
osztag” (durva fordítás természetesen).

A karakterek pont olyanok, ahogy egy shounen mangától elvárhatnánk, számos „klasszikus”
jellegzetességet megtalálhatunk közöttük.

A történet egy alternatív világban játszódik,
amelyben az 1700-as évek Japánját rettegésben
tartják az óriás bogarak. Senki sem tudja, honnan
jöttek vagy, hogy egyáltalán van-e valami céljuk,
és nem csak egyszerű állatok, akiknek az emberek
könnyű prédák. Azonban, amit a Japán kormány
- ekkor Edóban székelt -, rögtön felismert, hogy
valamit tenni kell a helyzet ellen. Így alakult meg
a Mushibugyou alakulat, aminek a sorait mindenféle különc egyének töltötték meg. Az újonnan
létrehozott osztag legalább annyira fura, mint a
szörnyek, amik ellen harcolnak.
Amint az a rövid bevezetőből is olvasható a
történet nem túl komoly darab, én afféle „csemege mangának” nevezném. Ez alatt azt értem, hogy
könnyű olvasni, mivel a sztori nem túl bonyolult,
sok benne az akció és a harc (ami egy jó shounentől elvárható), rengeteg benne a vicces jelenet
még akkor is, ha ezek a viccek gyakran „olcsók”
(ami egy jó shounentől elvárható), és alapvetően
a fejezetek se túl hosszúak vagy legalábbis nem
túl tartalmasak. Így tehát a történet egyszerű, de
szórakoztató. Többet róla a saját véleménynél és
ajánlásnál.

< Tartalomjegyzék

Tsukishima Jinbei: a történetünk főszereplője és
egyúttal egy tökfilkó, bármiféle rosszindulat nélkül, aki mondhatni, hogy véletlenül kerül az osztagba. Az apja híres és tehetséges szamuráj volt,
de ő inkább csak az egyszerűséget örökölte meg
tőle. Ez természetesen a történet előrehaladtával

változik. Az egyszerűség megmarad, de a kardforgató képességei javulnak. Így tehát ő az a karakter, akinek a szíve a helyén van, az elszántsága az
egekig ér, de az esze nem forog a leggyorsabban.
Mugai: egy magas, ősz hajú, habár nem öreg férfi.
Tipikusan az a karakter, aki több dolgot csinál,
mint amennyit beszél. Ami nem egy nehéz feladat, mivel szinte sose szólal meg, de az ellenfeleket aprítja rendesen. Valószínűleg a legerősebb
tagja a csapatnak, ugyanakkor a legszótlanabb is.

Hibachi: egy fiatal lány, aki ért az alkímiához, a
csapat azon tagja, aki nem túl erős fizikai szempontból, de annál találékonyabb. Személyiségét
tekintve valahol a nyitott és a passzív-agresszív
között helyezkedik el.
Koikawa Shungiku: egy elképesztően erős kardforgató, aki majdnem bármilyen tárgyon/épületen vagy bogáron át tud vágni egy csapással. Ezt a
tehetségét ellensúlyozza, hogy egy iszákos és lusta személyről van szó, akinek sötét múltjáról egyaránt beszélnek a testén lévő sebei és Edo város
lakói. Mindezek ellenére egy alapvetően barátságos és segítőkész személy.
Matsunohara Kotori: a csapat vezetője és toborzója. Alapvetően egy csendes és gyengének tűnő
személy, aki inkább alkalmasabb az irodai munkára, mintsem a harcmezőre. Ennek ellenére a szükség pillanatában ő sem marad ki a harcból. Azon
kevés személyek közé tartozik, aki tisztában van
a helyzet valós mibenlétével a bogarak elleni harcot tekintve.
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Ichinotani Tenma: egy fiatal gyerek, nagyjából
12-13 éves lehet, szintén az osztag tagja, annak
köszönhetően, hogy afféle sámán képességgel
rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy képes két papírbábut óriás méretre növelni és az akarata szerint
irányítani. Így bár ő még csak egy gyerek, mégis
jelentős szerepet tölt be a harcokban. A történet
elején arrogáns, fenn hordja az orrát, de miután
összebarátkozik Jinbeijel, egy sokkal kellemesebb
és barátságosabb személy lesz.

A manga rajzstílusa
Pontosan olyan, ahogy azt egy heti gyakorisággal megjelenő shounen mangától elvárhatjuk.
Ez talán leszólásnak vagy lekezelőnek tűnhet, de
nem az. A shounen mangák igencsak szép rajzvilággal rendelkeznek, a karakterek rendszerint jól
kidolgozottak, nem csupán a fontosabb karakterek, de a kevesebb szereppel rendelkező szörnyek
vagy átlagos emberek Edo utcáin is. Valamint az
akciójelenetek is a shounen mangákra jellemző
sajátos stílusban jelennek meg. Mit jelent ez a sajátos stílus? Azt hiszem, ezt mindenki látta már, itt
azokról a jelenetekről van szó, amikor egy kardcsapással egy ház méretű szörnyet vág ketté a főhősünk, és egyéb hasonló esetek. Nem realisztikus? Egy cseppet sem. Szórakoztató és látványos?
Annál inkább. Úgy gondolom, hogy ez a két kérdés-válasz pár az, ami leginkább leírja a manga
rajzstílusát.

< Tartalomjegyzék

Saját véleményem és ajánlás
A cikkben mindeddig lépten nyomon hangsúlyoztam, hogy egy shounen mangáról van szó,
ami pont úgy néz ki és pont olyan érzés, mint egy
shounen manga. Bármennyire is unalmas, most
ismét hangoztatnom kell. Mindezek ellenére én
nem gondolom, hogy ez egy rossz dolog. Nincs
azzal semmi baj, ha az ember azt kapja, amit a borító ígér.
Amint már írtam, a manga könnyen olvasható és gyors ütemű. Ez szerintem különösen jó,

mivel így az olvasónak kevesebb figyelmet kell
szentelnie az olvasásra, mégis élvezheti azt. Úgy
gondolom, hogy ez a manga különösen akkor jó,
ha egy hosszú nap végén vagy éppen egy rövidebb
szünetben valami szórakoztatóval akarja elütni az
ember az időt.
Amikor utánaolvastam kicsit az interneten,
hogy mások hogyan fogadták a művet, láttam,
hogy sokan dobták. Ez nem meglepő akkor, ha az
olvasó úgy ült le a mangával, hogy ez most valami
csavaros és mély történet lesz. Végezetül tehát ez
a mű azoknak lesz kedvére, akik valami egyszerűt
és szórakoztatót szeretnének olvasni.

A manga utóélete

Erről tanúskodik, hogy számos folytatást kapott
az évek során. Még mielőtt a fő történet útjára
indult volna, 2009-2010 között megjelent egy 3
kötetes előzményeket feldolgozó manga, ugyanezzel a névvel és ugyanabban a magazinban, ahol
később a fő mű publikálva lett. 2013-ban egy 26
részes anime feldolgozást is kapott, ami ismét
jó fogadtatásban részesült, erre jó példa, hogy a
MyAnimaList-en 7,34 az anime értékelése. A sorozat sikerére építve 2014-ben egy három részes
OVA is megjelent, afféle folytatásként vagy legalábbis kiegészítőként az animéhez.
A történet sikere azonban nem ért itt véget, ugyanis még 2013-ban egy RPG videójáték is
készült a manga alapján, a Namco Bandai Games
stúdió jóvoltából Nintendo 3DS platformra.

Annak ellenére, hogy a mangát sokan dobták, összességében mégis egy sikertörténet volt.
Író: Fukuda Hiroshi
Műfaj: akció, fantázia, shounen, kaland,
dráma, történelmi stb.
Hossz: 32 kötet, 316 fejezet
Időtartam: 2011-2017
Kiadó: Weekly Shounen Sunday
Források:
Mushibugyo fandom
Mushibugyō wikipedia
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