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Bevezető

 Ezúttal a megszokottól kissé eltérő címre 
esett a választásom. Habár a manga a seinen ka-
tegóriába tartozik, és alapvetően az akcióból sincs 
hiány benne, mégis a központi témája és történe-
te különbözik azoktól, amiket eddig ajánlottam. 
Miben nyilvánul meg ez a különbség? Arról van 
szó, hogy eddig többnyire fantázia történeteket 
mutattam be (vagy gyakran dark-fantasyt), vi-
szont az Űr tesók egy ízig-vérig tudományos fan-
tázia (sci-fi) mű! Eme mondat kiköveteli a kérdést: 
mi a különbség a két műfaj között? Nos, ennek a 
meghatározása egy akkora feladat, amelyre én 
személy szerint nem vállalkozhatok, nos legalább-
is nem sikerrel, de ahogy Arthur C. Clarke írta: 
ameddig a történet betartja a fizika szabályait, 
addig sci-fi, amikor azokat nyíltan megszegi vagy 
figyelmen kívül hagyja, akkor fantázia kategóriá-

ba tartozik. Igen, tudom, ezt a szabályt számtalan 
módon lehet értelmezni, és még több módon ki-
játszani. A manga esetében ez a probléma azon-
ban nem jelenik meg, ugyanis a történet központi 
szála az űrkutatásról szól, továbbá arról, hogy a 
Nanba testvérek hogyan válnak űrhajósokká. Így 
tehát kellő önbizalommal merem leírni, hogy egy 
ígéretes és kemény tényekkel teli mangát ajánlok 
az olvasók számára.
 
 A történet világa

 A manga napjainkban játszódik (igazság 
szerint 2025-től kezdődően mutatja be Mutta 
napjait, de az a pár év aligha számít), és mivel egy 
sci-fi történetről van szó, ezért semmiféle ’csodá-
val felérő’ technológiai forradalom nem zajlott le, 
a világ többé-kevésbé úgy néz ki, mint ahogy mi 
is ismerjük. A történetben - akárcsak a valóság-
ban - a különböző űrkutató intézmények nap mint 
nap azon fáradoznak, hogy az emberiség határait 
egyre szélesebbre nyissák. Mindehhez azonban 
tehetséges és elszánt személyekre van szüksé-
gük, olyanokra, akik nemcsak jól képzettek, ha-
nem akár az életüket is hajlandóak kockáztatni (az 
űrhajósok minden alkalommal, amikor elhagyják 
a Földet és visszatérnek, komoly veszélyben van-
nak). Így tehát ezek a szervezetek rendszeres idő-
közönként jelölteket toboroznak a soraikba. Egy 
ilyen toborzás alkalmát ragadja meg történetünk 
főhőse, Nanba Mutta is. Az ő szemén keresztül 
részletes betekintést nyerünk az űrkutatás színfa-

lai mögé, s mivel a tudomány és technológia egyik 
legdinamikusabban fejlődő területéről van szó, 
garantált, hogy nem fog unatkozni az olvasó. 

Fontosabb szereplők

Nanba Mutta: egy középkorú férfi, akinek au-
tótervező karrierje nem néz ki túl szépen, nem 
azért,mert alkalmatlan, hanem mert sikerült csú-
nyán összerúgnia a port a főnökével. Mindezek 
után nincs más választása, más munkát kell keres-
nie, vagy talán itt az ideje a gyerekkori álmok meg-
valósításának? Mutta a maga módján egy átlagos 
ember, ez alatt nem azt értem, hogy unalmas 
vagy, hogy nincs benne semmi érdekes, hanem 
ahogy a többség, úgy ő is bejár dolgozni… Nos 
járt, ameddig ki nem rúgták. Vannak álmai, gyak-
ran reménykedik és aggódik minden apró dolog 
miatt. Mutta karaktere határozottan a hétköznapi 
embert képviseli, anélkül, hogy azt lekicsinylené 
vagy bármit is túlozna rajta, bárki élete beillene az 
övébe, nagyobb változtatás nélkül. 

Nanba Hibito: a sikeres testvér, legalábbis a 
manga elején úgy tűnhet, hogy neki a klasszikus, 
jól menő szerep jutott. A történet ennél azonban 
sokkal színesebb, mintsem hogy egy főszereplő-
vel megelégedjen, ennek megfelelően a cselek-
mény későbbi szakaszában Hibito emberi oldalát 
is megismerjük. Kiderül, hogy ő is reménykedik és 
fél, mint bárki más. 
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Makabe Kenji: a manga egyik legkarizmatikusabb 
személyisége, aki a felvételi tesztek során talál-
kozik Muttával. Akárcsak Muttának, neki is az az 
álma, hogy űrhajós legyen. A történet során nyil-
vános helyeken mindig magabiztos, ezáltal gyak-
ran vezető pozícióba kerül. Közte és Mutta között 
egyszerre létezik barátság és versengés.
 Természetesen számtalan egyéb szerep-
lő is megjelenik, így például a Nanba szülök, akik 
a gyerek-szülő kapcsolatot mutatják be, a JAXA, 
NASA, ROSCOSMOS és egyéb szervezetek képvi-
selői, vagy gyakran munkatársak és szomszédok. 
A történet széles palettáján az űrkutatás mellett 
fontos szerepet kap a hétköznapi élet, így a karak-
terek is az élet számos pontjáról és helyéről lettek 
megválasztva.
 

A manga rajzstílusa

 Legjobban úgy tudom jellemezni, hogy 
„klasszikus”. Ezt természetesen pozitív értelem-
ben gondolom így. A manga rajzolása a ’90-es 

évek, korai 2000-es évek stílusára hajaz, ami azt 
jelenti, hogy a karakterek aprólékosan kidolgo-
zottak, a képkockák pedig határozottan és nyil-
vánvalóan el vannak választva egymástól. 

Saját vélemény

 A manga története nagyon tömör. Ennél 
valamivel bővebben: a történet során az élet 
számtalan helyzetével szembesülünk, a legkiáb-
rándítóbb eseményektől a legboldogabb és fele-
melőbb pillanatokig. Ami nekem igazán tetszett, 
hogy túl a történelmi és technikai pontosságon 
(gyakran szóba kerül az űrkutatás történelme), 
számtalan úgynevezett ’funfact/trivia’, vicces 
tény is megjelenik. Sok érdekességet megtudunk 
Yuri Gagarinról vagy éppen az Apolló küldetések-
ről. Érezhető, hogy az író rengeteg energiát fek-
tetett abba, hogy a történet háttereként szolgáló 
intézményeket és tevékenységeiket valósághűen 
mutassa be. 

Kinek ajánlom?

 Első sorban az űr rajongóknak! 
Bárki, aki érdeklődik az űrkutatás 
vagy annak bármelyik szegelte 
iránt, az mindenképp olvassa el a 
mangát. Emellett a sci-fi kedvelői 
is élvezni fogják a történetet, akár-
csak azok, akik szeretik a valósághű 
és jól megírt műveket.

A történet utóélete

 A manga viszonylag hamar a közkedvelt 
mangák között találta magát, melynek tetőpont-
ja 2009-2010-ben volt, ugyanis mindkét említett 
évben jelölték a Manga Taishō magas rangú elis-
merésre. A manga jelenleg is fut, és rendszerint 
megtalálható a top 10-es eladási listákon is. 
Sikerére alapozva 2012-ben anime indult ugyan-
ezzel a címmel, mely végül 99 részt élt meg, és 
nagyszerűen átvette a manga üzenetét és stí-
lusát. Az anime teljes fordításban megtalálható 
az Uraharashop oldalán. Még 2012 májusában 
élőszereplős film is készült, szintén a manga alap-
ján. A film 129 percet ölel fel, és IMDb-n ugyan 
csak 6,7-re lett értékelve, de az űrrajongóknak po-
zitívumként szolgálhat, hogy Buzz Aldrin is meg-
jelenik benne. 

 Végezetül 2014-ben, nem sokkal az anime 
befejezését követően egy 90 perces OVA is meg-
jelent a manga alapján, amely a Space Brothers#0 
címet viseli.
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 A Manga Taishō díj 2008-ban 
kezdte meg működését, melynek fő 
célja, hogy új/útnak induló mangákat 
népszerűsítsen. Ennek megfelelően 
a nevezett mangáknak legfeljebb 8 
vagy annál kevesebb megjelent köte-
te lehet. A helyezéseket könyvesbolt 
tulajdonosok és alkalmazottaik döntik 
el. 


