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PUMPKIN SCISSORS
tökfejek a világ megmentésére?
Írta: A. Kristóf

manga ajánló
Bevezető
Az elmúlt napokban ismét a kezeim közzé
került a Kerberos Saga sorozat. Ahogy lapozgattam, azon gondolkodtam, milyen rég olvastam
egy steam-/dieselpunk történetet. Nos, ezek a
történetek inkább videójáték vagy anime/film
formájában szoktak megjelenni, így igencsak el
kellett gondolkozzak, amíg találtam egyet manga
formában is. Szerencsére túl sokat sem kellett keresnem, ugyanis eszembe jutott egy mű, amit habár rég olvastam, mégis megtetszett. Név szerint
a Pumpkin Scissors vagy, ahogy az én memóriámban megmaradt: Tökfejek.

A történet sajnos nem fektet hangsúlyt a steam-/
dieselpunk jellegre, ennek ellenére gyakori elem
benne. Így tehát a most bemutatásra kerülő mangának klasszikus steam-/dieselpunk mű helyett inkább a háttere az, ami ebbe a kategóriába esik, a
története nem. Miről szól? Egy kicsit beszél a társadalomról (igazság szerint annál többet, sőt elég
sokat), egy kicsit a háború okozta szenvedésről
és nehézségekről az otthon maradottak sorában,
egy kicsit nyomozunk is, egy kicsit komédiázunk is,
szóval egy kicsit úgy mindenből jutott a történetbe. Egy összetett eseménysorozat, ahol a politika
és személyes ambíciók szerteágazó szálait próbálják kibogozni főhőseink, mely a múltból indul és a
jelenen át a jövőbe gyűrűzik.

A manga világa
A történet nagyon hasonlít a mi világunkra
olyan értelemben, hogy technológia terén valahol az 1930-as évek szintjén áll. Ott kezdődik, amikor a Nagy Háború véget ért a világban. A háború
szintén hasonlít az I. világháborúra, annyi különbséggel, hogy a manga világában az erőszakos véleménycsere 11 évig tartott. Léteznek kezdetleges tankok, gépkocsik vagy talán jobban mondva,
a már említett évtizedekre jellemző modellek jelennek meg. Ugyanakkor a gépfegyver és a repülőgép még első napjaikban vannak, a fő szállítási
eszköz pedig továbbra is a vasút.
Így tehát a Birodalom lakói (a Birodalom
maga nagyon sok mindenben hajaz a Német Bi-
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rodalomra 1871-1918) a hosszú és keserves évek
után próbálják újjáépíteni országukat, és valamelyest elviselhetőbbé tenni a hétköznapokat. Ebből
a célból a Birodalom vezetősége úgy dönt, hogy
egy egységet hoznak létre, mely ezt a társadalmi
erőfeszítést segíti minél hatékonyabban és hamarabb megvalósítani. Ezen osztag munkanapjain
keresztül nyerünk betekintést a manga világába.

A történet fontosabb szereplői
Alice L. Malvin: a birodalom egyik nemesi
családjából származik, így talán érthető, hogy egy
kicsit másképp látja a világot. Ez alatt azonban
nem azt kell érteni, hogy arrogáns vagy, hogy nem
érti, miért szegények az emberek. Nem, a látszat
ellenére egy intelligens és leleményes személyről
van szó (nem „szőke”, hiába az a hajszíne). Itt arra
gondoltam, hogy ő látja a nagy képet, ismeri a Birodalom politikai helyzetét, és érti a felszín alatt
megbújó viszonyokat. Ezek mellett a nevelésének
köszönhetően egy a lovagrendekre hajazó „becsületkódexszel” rendelkezik.
Randel Oland: egy impozáns testalkatú
férfi, aki vagy 2 méter magas, lehet több is, és mivel a háborúban szolgált, emiatt első ránézésre
az embernek az a benyomása akad, hogy inkább
varrásokból és sebhelyekből áll, mintsem húsból
és csontból. Mindezek ellenére egy kedves, jószívű, figyelmes és egy kicsit naiv személyről van szó.
A háború során egy titokzatos „Láthatatlan 9-es”
alakulat tagja volt.
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Ez olyasvalami, amire ő se szívesen emlékszik vis�sza, valamint a manga során fontos tényező lesz.
Randel a történet során azt mutatja be, milyen
nehézségekkel kell megküzdjenek a frontról hazatért katonák.
A csapat rendelkezik egyéb sajátos tagokkal is, például nem maradhat el az osztály legjobb
diákjaként végzett újonc sem, aki gyakran a józan
ész hangja a csapatban, a kétbalkezes leányzó, aki
képtelen valamit hibátlanul elvégezni, és emiatt
nem tud feljebb lépni a ranglétrán, annak ellenére, hogy az egyik legrégebbi tag az osztagban.
Természetesen nem maradhat el a jóképű és talpraesett tag sem, akinek a múltja talán nem annyira fényes, mint a mosolya. Végezetül pedig a csapat legaranyosabb tagja, Mercury, a csapat postás
kutyája.
A történet során ahogy előrehaladunk, úgy
a „gonoszok” is egyre összetettebb személyek
lesznek. Mármint az elején a problémát még banditává szegődött volt katonák és a pozíciójukkal
visszaélő kéjenc nemesek jelentik. Később azonban a határ jó és rossz között nem lesz ennyire
nyilvánvaló.

A manga rajzstílusa
Maga a rajzolás kidolgozott, a karakterek
egyediek, mind küllemükben, mind pedig kigondolásban. Látszik az ábrázolásukon, hogy sok időt
fektettek bele. Egy mondattal leírva: a manga a
klasszikus 2000-es évek eleji stílusban készült.
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lesznek, hanem a nemesség körében tomboló
őrültség és a valóságtól való elszakadás felkutatása, a háttérben rejtőző politikusok megtalálása és
megállítása, akik továbbra is hasznot akarnak húzni a Nagy Háborúból, még akkor is, ha az már véget ért. Így tehát a manga lassan vezet be minket
a központi témájába, ami azonban nem könnyed,
még akkor sem, ha a vicces jelenetek továbbra is
jelen vannak. A ritmus, amivel ezek a témák megjelennek nekem nem tűnt lassúnak, úgy éreztem,
hogy a kezdeti fejezetek kellőképp megismertetik
a manga világát ahhoz, hogy később a komolyabb
témákat is jól megértse az olvasó.
Ami engem viszont igazán megfogott az az,
amiről már a bevezetőben is beszéltem: a steam-/
dieselpunk megjelenése. A különböző gépek, legyen szó tankokról, kocsikról vagy egyéb mechanikai eszközökről rendszerint ebben a stílusban
vannak megrajzolva. Ez - legalábbis számomra
- nagy plusznak számít, olyasvalami, ami emlékezetessé teszi a mangát, és szerintem ezzel maga a
mű is profitált.

Saját vélemény és ajánlás
A manga igencsak lazán indult. Mármint
az első fejezetek után nekem az az érzésem volt,
hogy egy könnyed történetet fogok olvasni egy
kis detektív hangulattal és némi humoros jelenettel keverve. Ennek ellenére ahogy halad előre a mű, egyre komolyabbra veszi a cselekményt.
A detektív kutatások témái többé nem banditák

Végezetül a manga egy erős társadalomkritika, amiben jelentős fókusz kerül a társadalmi egyenlőtlenségre, az emberi szenvedésre és
egyéb igazságtalanságokra, éppen ezért elsősorban azoknak ajánlom, akik kedvelik az ilyen jellegű
történeteket.

A történet utóélete
2014-ben megjelent egy spin-off manga az
eredeti után Pumpkin Scissors:Power Snips néven, ez azonban csak két kötetet élt meg.
Ugyanakkor 2006-2007 között készült egy
24 részes anime is a manga alapján. A sorozat hű
maradt az erdeti cselekményhez, és szépen visszaadja a manga világát, valamint minőségileg sem
rossz munka. Ami miatt azonban sokan csalódtak
benne az az, hogy amikor a történet igazán kezde-

tét veszi, az anime akkor ér véget. Tehát a sorozat
nem kapott rendes befejezést, és a bemutatott
témák közül sem bontottak ki egyet a végéig. Az
animéhez készült magyar felírat, így aki szeretné,
megnézheti magyarul, de a történet csak akkor
lesz teljes, ha folytatja a mangával.
Az egyes karakterekről figurák is készültek
azok számára, akik ilyen irányban érdeklődnek.
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