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Nagyon fiatal és tapasztalatlan, de ambícióval 
teli és elszánt, röviden: a klasszikus shounen fő-
hős. Mindezen túl az ő gondolatain keresztül az 
író gyakran kritizálja a történet társadalmi rend-
szerét, így legalább e téren elüt a megszokott 
shounen karaktertől, azaz nem ostoba és állandó-
an optimista/jókedvű. Ezt én nagy pozitívumnak 
éreztem a történetben, mert így sokkal könnyeb-
ben volt olvasható a manhwa. 
 San Yang: sötétségben vagy legalábbis 
teljesen fekete és az arcát egyaránt elfedő bal-
lonkabátban megjelenő „harcos”, aki tehetséges 
kardforgató, és nem épp egy türelmes, megértő 
személy. Ő az, aki a baljós napon Dao otthonába 
betér, és aki az utolsó pontig betartva a törvényt, 
megöli Dao nagyapját. A manhwa egyik fontos 
szereplője, aki egyúttal útjára indítja a cselek-
ményt brutális szigorával.

dalmi egyenlőtlenséget és egyúttal rettegést ül-
tet az átlagos emberek szívébe, akik tudják, hogy 
ki vannak szolgáltatva ezen személyeknek. 
 Ugyanakkor a történet világában tilos a 
fegyverek birtoklása, készítése vagy eladás/vá-
sárlása azok számára, akik nem birtokolják a „har-
cos” rangot. Azonban, mint mindent, ami tiltott, 
az emberek keresnek és vágyakoznak rá, valamint 
elképesztően profitábilis a maffia számára. 
 Így egy világban, ahol a társadalom nagy ré-
szét félelemben tartja egy kisebb része, melyben 
állandóak a háborúk és felzendülések, az illegális 
harcos- és fegyverkereskedelem pedig virágzik, 
egy fiatal fiú elindul, hogy megtalálja az apját, aki 
katonának állt, valamint megbosszulja a nagyap-
ját, akit egy „harcos” ítélt halálra.

Fontosabb szereplők

 Dao: a történetünk egyik főhőse, rajta ke-
resztül nyerünk betekintést a manhwa világába. 

Bevezető

 Rég volt már, hogy manhwáról írtam, an-
nak ellenére, hogy amennyire színes és változatos 
a mangák világa, legalább annyira igaz ez a kore-
ai kistestvérükre is. Így tehát ismét egy manhwa 
van terítéken, abból is egy valamivel könnyebb 
témában, egész pontosan shounen. Azonban a 
történet kap egy kis keserű/komolyabb ízt azáltal, 
hogy az állandó harcokon és vérfolyáson túl, egy 
veséig hatoló képet rajzol a manhwa világának 
társadalmáról. Ezáltal valamelyest egy társadalmi 
műnek is tekinthető, annyi megjegyzéssel, hogy a 
fő téma továbbra is kérdés nélkül a harc és alap-
vetően a shounen marad. 

A történet világa

 „Azt mondják, aki kap egy dicsőség kardot, 
az egyúttal megkapja a világot is” - tudjuk meg 
az egyik szereplőtől a történetben. Egy olyan vi-
lágban élünk, mely nagyban hajaz a középkori vi-
szonyokra. Az állam hatalmát úgynevezett „har-
cosok” tartják fenn. Azért idézőjelben, mert a 
történetben ezek a szereplők kicsit többek annál, 
mint amit alapvetően a szó sugall, mégpedig „egy 
olyan személy, aki végrehajtja a törvényt, fenn-
tartja a rendet és az igazságot”. Ebből a megha-
tározásból, mely szintén a manhwából van, elég 
nyilvánvaló, hogy az ilyen ember egyszerre ren-
dőr, bíró és végrehajtó is. Eme három hatalom 
egy kézben az, ami biztosítja a korrupciót, a társa-

„...a társadalom nagy részét félelemben tartja egy kisebb része, 
melyben állandóak a háborúk és felzendülések...”
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tos karakter olyan helyzetbe kerül, amit előzőleg 
megvetett, vagy éppen a körülmények arra kény-
szerítik, hogy olyasmit tegyen, amit azelőtt meg-
vetett vagy kigúnyolt. Ha nagyon szigorúak aka-
runk lenni, akkor mondhatnánk olcsó humornak 
is, de mivel jól illeszkedik a történetbe, és szerin-
tem hozzátesz, ezért nem nevezném így. 

A történet utóélete

 Sajnálatos módon itt leszek a legrövidebb, 
mivelhogy tudtommal még semmilyen folytatás 
vagy feldolgozás nem született a műből. Termé-
szetesen ez érthető, ugyanis egyrészt még publi-
kálás alatt áll, másrészt manhwából nagyon ritkán 
vagy legalábbis sokkal ritkában készül anime fel-
dolgozás, mint mangákból.  

között, azonban magát az olvasást megkönnyíti. 
A manhwa teljes mértékben digitálisan lett meg-
rajzolva, ami azt jelenti, hogy a színek és maga a 
rajzolás szépen megjelenik a képernyőkön, mivel 
alapból ez volt a célfelület. Hogy ez rosszabb-e, 
mint a mangák rajzstílusa? Őszintén, én nem tu-
dom eldönteni, úgy gondolom, hogy mindkét mű-
fajnak egyedi a stílusa, éppen ezért a különbség 
köztük mindössze az olvasó ízlésének eredménye. 
Végezetül, maga a látvány folyékony olyan érte-
lemben, hogy a közbenső fehér részek ellenére 
a történet könnyen követhető, és a rajzstílus jól 
illeszkedik hozzá.
 

Saját vélemény és ajánlás

 Jó látni, hogy a shounen stílus erős lábakon 
áll a manhwák világában is már régóta, és sok mű 
készült ebben a műfajban, ugyanis nekem ez az 
egyik kedvencem. Ami itt igazán megragadott 
még a shounen vonások mellett, az a társada-
lomkritika volt. Talán valamivel pontosabb lenne, 
ha azt írnám, hogy a karakterek praktikussága. 
Sok shounen mű egy afféle szentivánéji álomra 
hasonlít, olyan értelemben, hogy a történet és a 
karakterek is eléggé másképp viselkednek és lát-
ják a világukat, mint ahogy azt egy logikusan gon-
dolkodó olvasó teszi. Ebben a manhwában azon-
ban ez nekem nem jelentett problémát. 
 Ami igazán tetszett még a történetben, az 
a különös humora. A cselekmény során rendsze-
resen ismétlődik, hogy egy általában nem fon-

 A történetben természetesen számos 
egyéb karakter megjelenik még, de úgy érzem, 
ha most elkezdeném őket felsorolni, azzal vagy 
spoilereket írnék le, vagy olyan dolgokat, amelyek 
nem jelentenek semmit az olvasónak, ugyanis a 
manhwa ismerete nélkül nem áll össze a kép. Ép-
pen ezért inkább megállok itt, amikor még csak az 
elejéről beszéltem.

A manhwa rajzstílusa

 Ahogy az egy manhwától várható, jobbról 
balra, valamint fentről lefelé kell olvasni a művet. 
Ez egy kissé darabolttá teszi, ugyanis jelentős mér-
tékű fehér/üres részek vannak a különböző képek 

https://manhwatop.com/manga/the-sword-of-glory

