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Mindezt természetesen üzleti célból. A történet 
során betekinthetünk a 19. század kereskedelmi 
világába, ami a Selyemút mentén zajlott, egy vi-
lágba, ahol kevés dolog számított többnek, mint 
a haszon vagy egy előnyös terület megszerzése.
 Tehát a történet alapból barátságosnak 
tűnhet, elvégre egy romantikus darabról van szó, 
de a világ, amiben játszódik, közel sem az. A cse-
lekmény emiatt izgalmas és kalanddal teli, a két 
fiatal életén keresztül megismerkedünk egy világ-
gal, mely számunkra - gondolok itt a nyugati kul-
túrára - ismeretlen, vagy legalábbis ritkán találko-
zunk vele.
 

Fontosabb szereplők

 Amir Halgal: a történetünk főhőse, aki egy 
nomád családból származik. Ennek megfelelően 
jeleskedik a lovaglásban, íjászatban, vadászatban 
és egyéb, jellegzetesen vándor népek körében 
elterjedt tevékenységekben. Mindezeken túl egy 
olyan személy, akinek helyén van az esze, amire 
szüksége is lesz, ugyanis nem könnyű erős nőnek 
lenni egy olyan társadalomban, ahol a nőket tulaj-
donként kezelik.
 Karluk Eihon:  ő volna a vőlegény, aki mivel 
alig 12 éves, sokkal inkább Amir kistestvérének 
néz ki, mintsem férje urának. A történet során 
próbál felérni az elvárásokhoz, de nem könnyű 
felnőttként viselkedni, amikor 12 éves vagy. Emi-
att gyakran gúnyolják, valamint komédia forrása a 
kettőjük helyzete. 

hogy habár az Otoyomegatari manga a Selyemút-
ról szól, és annak is csak a 19. századi állapotáról, 
mégis biztos vagyok benne, hogy mindenki renge-
teg új dolgot fog tanulni a történetből. 
 Pár szót az alkotóról. Mori Kaoru egy pro-
fesszionális mangaka, akinek a stílusához tarto-
zik, hogy művei a 19. században játszódnak és női 
főszereplőkkel rendelkeznek.

 A történet világa

 A történet a bíbor színbe burkolt 19. szá-
zadban játszódik. Az évszázad, melyben megannyi 
csodás dolog történt, legyen szó technológiai új-
donságokról vagy olyan mérföldkőről az emberi-
ség történelmében, mint Thomas Paine Az ember 
jogai című könyve. Azonban, ha túlnézünk ezen a 
bíbor ködön, akkor a valóság nem éppen barátsá-
gos. A 19. század még mindig az ébredezés idő-
szaka a sötét középkorból, egy időszak, amikor a 
technológia és az emberi jogok még csak bonto-
gatták a szárnyaikat, amikor az életszínvonal még 
mindig alacsony volt, valamint a józan ész helyett 
még mindig a hagyományok és a vallás gyakran 
értelmetlen, brutális dogmái uralták a hétközna-
pokat. Ez különösen igaz a Közép- és Dél-Ázsiai 
országokra, ahová a felvilágosodás kora csak ké-
sőbb vagy egyáltalán nem jutott el.
 Egy ilyen példával találkozunk a mangában 
is. A történet főszereplője egy fiatal lány, akit kihá-
zasítanak egy olyan személyhez, akit nemcsak hogy 
nem is ismert eddig, de 8 évvel fiatalabb, mint ő. 

Bevezető

 A Selyemútról mindenki hallott már. Tud-
juk, hogy háborúztak érte (nem is egyszer vagy 
kétszer, vagy …, nos, sokszor), tudjuk, hogy kul-
turális kapocs volt Ázsia és Európa között, tudjuk, 
hogy az amerikai kontinensek felfedezése is a Se-
lyemúthoz köthető (többek között) és még meg-
annyi minden mást is hallottunk még róla. Azon-
ban ez a tudás felszínes olyan értelemben, mint 
amikor az ember ismeri egy ország népességét, 
fővárosát és még egy oldalnyi tényt róla, és ez 
alapján azt gondolja, hogy ismeri az adott orszá-
got. A Selyemút régi, régebbi, mint számos civili-
záció, hosszú, és ahogy az évszázadok és kultúrák 
változtak, amelyeken át haladt, úgy formálódott 
a Selyemút is, még ha maga az útvonal helye nem 
vagy csak nagyon keveset változott. 
 Habár egy ismert kulturális hagyaték, mégis 
történelme oly színes és hosszú, hogy mindig ta-
lálhat valami újat róla az olvasó. Így lehetséges az, 
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se érdekében szeretném leszögezni, hogy a tör-
ténettel sincs semmi bajom, egy erős közepesre 
értékelném (8/10), de engem elsősorban a külön-
böző kultúrák ragadtak meg.

 Ezenfelül a történet végigvezeti az olvasót 
a kereskedők világában, ami egyszerre pompás, 
fordulatos, ravasz és könyörtelen. Ennek ellenére 
könnyed és nincs benne gore vagy egyéb durva je-
lenet. Úgy gondolom, hogy maga a manga a slice 
of life kategóriába tartozik. 

 Végezetül tehát, bár engem a pazar rajzstí-
lus, valamint a számos és színes kultúra bemuta-
tása fogott meg ebben a mangában, mégis akad 
egyéb érdekesség is benne. Aki egy figyelemfel-
keltő, természetfelettitől mentes, mégis fordula-
tos és eseménydús történetet szeretne olvasni, 
mindenképp adjon neki egy esélyt.

A történet utóélete

 Itt igencsak rövid leszek, mivel mindössze 
egy dolgot említhetek meg. 2021-ben az Otoyo-
megatari magazint váltott, a Harta helyett jelen-
leg az Aokishiben fut. Ugyanakkor a heti fejezete-
ket összeszedték és publikálták nagy kötetekben 
is (tankōbon), ami nem csupán azt jelenti, hogy 
egy helyen, nagy mennyiségben kapható, hanem 
az eredeti művet kiegészítették nagyméretű és jó 
minőségű képekkel, kétoldalas és kibontható mé-
retben egyaránt. 

 A történetben rengeteg szereplő jelenik 
meg, egyesek hosszan részesei az események-
nek, mások alig pár fejezet erejéig vannak jelen. 
A történetben találkozhatunk nomád családokkal 
és karaván családokkal egyaránt. Ahogy a manga 
halad, a család szintjétől kezdődően egyre maga-
sabb társadalmi egységekkel ismerkedünk meg.

A manga rajzstílusa

 Őszintén ez az a pont, ahol a manga nálam 
10/10-et érdemel. Kér dolog fogott meg legin-
kább, az egyik a rajzstílus volt. Egy részletes és 
szépen kidolgozott mangáról beszélünk, amelyik 
bemutatja a Selyemút mentén ebben az időszak-
ban elő különböző kultúrákat és hagyományokat. 
Ennek következtében a rajzvilág egy kavalkád, 
amiben rengeteg stílus és forma előfordul. Szá-
momra ez egy olyan dolog volt, amin hosszasan 
időzött a szemem. 

Kinek ajánlom? 

 Itt először is a második dolgot szeretném 
említeni, ami megragadta a figyelmemet. Egész 
pontosan a manga történelmi jellege. A cselek-
mény során számos kultúra kerül bemutatásra, 
így a manga egy komoly útikalauzként szolgál 
azok számára, akik érdeklődnek ezen korszak kul-
túrái és életmódja iránt. Túlzás nélkül állíthatom, 
hogy én személy szerint emiatt olvastam a művet, 
és nem a története miatt. A félreértés elkerülé-
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