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D. Gray-man //  YoruShi Nao

Folytatás a következő oldalon!

A kort valahova a XIX. század végefelére tenném, a helyszínt pedig szerteszét 
a világban. Mert a D.Gray-man valamennyire utazós történet. Persze nem a 
klasszikus értelemben ... de talán kezdjük az elején. Ott, ahol minden 
elindult...

Noé bárkájának történetét min-
denki ismeri. A gonoszság úgy elter-
jedt a földön, hogy az Isten csupán 
egy kiutat látott ennek orvoslására, 
mégpedig a legkegyetlenebbet: 
elhatározta, eltörli az embert. Azon-
ban egy igaz hívő kegyelmet nyert 
nála. Ő volt Noé, aki családjával és 
a föld (majdnem) minden állatából 
kettővel együtt megmenekült egy 
bárkán a nagy özönvíz elől. A D.Gray-
man ettől a nagyszerű történettől 
kezdve indítja saját kis sztoriját, mert 
az innocence-t innét eredezteti. A kis 
fehér (animében sárga) színű valamit, 
ami isteni eredetű, ami alakját mindig 
változtatja, és ami - mint kiderült - 109 
kis részre hullott szét. Az egyik ilyen 
apró darabka pedig jó helyet talált 
magának, bár eleinte megkeserítette 
egy kisfiú életét.

Allen még kis csecsemő volt, mikor 
szülei elhagyták fura kezei miatt. E-
gyetlen ember volt csak, aki megtűrte 
maga mellett és gondoskodott róla. 
Mana Walker magas, határozott fér-
finek mutatkozik mind az animében, 
mind pedig az állóképes változatban, 
de a sors csapása őt is utoléri. Allen 
elveszti apját, Manát, és vele együtt a 
reményt is. És amikor valakinek szívét 
sötétség burkolja, megjelenik az Ezer-
éves Gróf, és jó hírt hoz neki.

Történetesen azt, hogy ha akarja, 
az illető feltámad, újra együtt lesz 
vele. 

Hát ki az, ki erre nemet 
mondana? Allen sem te-
szi, és a ronda kifüggesz-
tett csontvázat meglátva 
elkiáltja apja nevét. De a 
várt eredmény elmarad: a
csontvázat ugyan megszállja a 
várt lélek, ám az akumává, a gonosz 
(egész pontosan a Gróf) szolgájává vá-
lik. És kötelessége megölnie a hívóját. 
Mana azonban mielőtt ezt megtenné, 
megátkozza fiát: a fiú démonlátó sze-
met “kap”.
És csodával határos módon meg-
menekül: eddig utált kezében 
az Innocence aktiválódik s 
megmenti őt, hatalmas ta-
nulságokat hagyva maga 
után:

- nem lehet halottakat feltá-
masztani
- az Akumák nem gonoszak,
 könnyeik szeretetből fakad-
nak.
Ezután az eszméletlen 
fiúra egy Marian Cross 
nevű pasas talál rá, így 
Allen elindul az ördögű-
zővé válás útján.

És az anime (és manga)
itt kezdődik: Allen épp a Fekete Rend 
felé tart, de útja során már itt, az ele-
jén is Akuma-ölésre kényszerül. 

Anime:

Címe:  D.Gray-man

Adás: 2006. 10. 03 –
2008. 09. 30.

Epizódok száma: 103
(részenként kb. 24 perc)

Stúdió:  TMS Entertain-
ment

Manga:

Címe: D.Gray-man

Sztori és rajz: 
Hoshino Katsura

Első kötet megjelené-
se:
2004. május (eddig 
összesen 22 kötet)

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-07-

Folytatás a következő oldalon!

 De a kövér pacák sem tölti hiábava-
lóságokkal az idejét, harcosait már 
csatarendbe állította, és egyre erő-
södő csapásokat mér hőseinkre. A 
veszteségek pedig óriásiak: finderek, 
ördögűzők, de még egy tábornok is 
van az elesettek között.
Hogy ennek az egésznek mi az ér-
telme?

“Sennen ko ha sagashite iru    
                             Az Ezeréves Gróf keresi
Daijina haato sagashite iru         
                             Az értékes Szívet keresi
Anata wa atari tashikameyo”          
                                  Lássuk, nálad van-e?”
- ahogy Road Camelot, az egyik Noé 
énekli. Ebből kiderül minden: a Gróf 
a legfőbb Innocence-et, az ún. Szívet
keresi, hogy elpusztíthassa. Ha ez 
megtörténne, az végzetes lenne, így a 
Rend minden erejével azon van, hogy 
megakadályozza őt. Ám a rendkívül 
erős, hármas szintű akumák és a Noé 
klán tagjai ellen csak a kiválasztottak 
vehetik fel a harcot - és még ők sem 
biztos, hogy győzhetnek! Mi marad 
tehát? Számukra a remény, számunkra 

pedig az izgalom. A cél pe-
dig közös: az akuma-lelkek 

megmentése!
A történet tehát röviden és naaaa-

gyon tömören erről szól. Persze nem 
csak Allen és az Ezeréves Gróf tűnik 

fel a sztoriban, hanem egy rakat má-
sik ördögűző és Noé is, ők a teljes-

ség igénye nélkül: Lenalee Lee, 
Aleister Crowley, Lavi és 

Bookman, Kanda Yuu, Mi-
randa Lotto, valamint 

Tykki Mykk, Road Came-
lot, a Jasdebi és Skin Bo-

ric a sötét oldalon. 

A főbb szerepekben ők tündököl-
nek, de betekintést nyerhetünk 
a sokat emlegetett Fekete Rend 
főhadiszállására és a lelkes ázsiai 
részlegébe is, sőt, titkokat is megtud-
hatunk a történet alatt. Például hogy 
kétféle innocence-használó létezik: a 
parazita-típusú és a felszerelés-típusú. 
Mindegyikük más-más dologra képes 
és más módon harcol a gonosz ellen. 
Persze a legérdekesebb mind közül
mégiscsak a főszereplő, azaz Allen
Walker.

A sorozat hiányossága, hogy nincs 
végleges lezárása, de a rajongók zse-
bében bőven van még muníció Hoshi-
no Katsura jóvoltából, hiszen a 103 ré-
szes anime a manga-folytatásban 
teljesedik ki, még több izgalmat és 
harcot ígérve.

Az alig 15 éves fiú pontosan tudja, 
hogy élete a Rendnél szinte csak és 
kizárólag harcból fog állni, mégis arra 
veszi az irányt, mert egyetlen cél le-
beg csak szemei előtt: az Akumákba 
láncolt ártatlan lelkek megmentése. 
A hegyen található intézmény (azaz 
a Rend) összes tagja ezt teszi: ki így, ki 
úgy küzd a Gróf ellen. 

- Az animét Magyarországon is el-
kezdték sugározni, de az adás csak
a sorozat feléig (51. rész) jutott el. 
A történet ekkor vált opening-
endiget , és ekkor van egy pi-
cike (látszólagos) nyugvó-
pont a műben – amit persze
a következő ré-
szek csak még
jobban megspé-
kelnek. Hogy miért 
nem ért meg több 
epizódot a szinkron? 
Feltehetőleg a történet viszonylagos 
kegyetlensége és bonyolultsága miatt 
(sem az anime, sem a manga nem
ajánlott 16 éven aluliaknak!)

Érdekességek:

http://anipalace.hu
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De még mielőtt valaki a szerzőnőt plági-
ummal vádolná meg, tegyük hozzá, hogy 
a ZONE című oneshot-manga (röhej, de 
még a nevek, a jellemek és a cselekmény 
is majdnem ugyanaz) szintén Hoshino 
Katsura műve. Csakúgy, mint a Continue 
– itt ugyan más a sztori, de a lényeg tény-
leg-tényleg az összes műben ugyanaz:

- Ha már a szinkronoknál tartunk, 
egy másik (számunkra, európaiak 
számára) furcsa dologra hívnám fel 
azok figyelmét, akik eredetiben – 
tehát japánul – látták az animét:  a 
főszereplő, Allen Walker hangját Kob-
ayashi Sanae adja, aki határozottan 
nő, nem pedig férfi, mint a magyar-
ban. Odakinn ez nem ritka, például a 
nálunk szintén vetített Fullmetal Al-
chemist (Acél Alkimista) c. animének 
is nő volt a kinti hangja, idehaza pedig 
fiút kapott. Csendesen megjegyzem: 
helyesen.

- És ha már a hangok, nem tudok 
elmenni az induló-záró zenék mellett, 
hiszen olyan rendkívüli együttesek, 
énekesek – énekesnők dalolnak, mint 
az Abandon Boys School (Darker Than 
Black, Soul Eater, Sengoku Basara), 
Tamaki Nami (Kiba), UVERworld (Gun-
dam 00, Bleach), valamint a 2011-ben 
hazánkban járt Kitade Nana.

- Amikor megkérdezték Hoshino 
Katsurát, hogy miért éppen D.Gray-
man lett művének címe, eleinte csak 
húzogatta a vállát. De nagy sokára 
kibökte az igazat, miszerint fogalma 
sincs, miért.
A „szürke-ember” feltehetőleg Allen 
Walkerre utal, de hogy a D betű mit ta-
kar… nos, ez talán örök rejtély marad. 
(A második opening legelején, amikor 
„Mana” alakja feltűnik néhány
tizedmásodpercig, arcának 
bal részén van egy D be-
tű. Szerintem nem vé-
letlenül…)
- A manga és
az anime 
sztorija mel-
lesleg egy 
másik történet 
átdolgozása.

(majdnem) minden állatából kettővel: 
a “tisztátatlan”, azaz fogyasztásra al-
kalmatlan állatokból volt csak kettő, a 
madarakból és az “eleségből” hetet vitt 
fel magával Noé a bárkára
Innocence: magyarul Ártatlanságnak 
fordították - isteni eredetű anyag
Ezeréves Gróf: Millenium Earl (angolul) 
vagy Sennen Hakushaku (japán)
Akuma: démon, egy gépi szerkezet, me-
lyet a Gróf hoz létre a Sötét anyagból 
(mely az Innocence ellentéte), s mely lé-
nyeknek egyetlen céljuk van: az emberek 
megölése
Ördögűző: Exorcist más néven: a Rend 
azon tagja, aki innocence-szel és anti-aku-
ma fegyverrel rendelkezik
Fekete Rend: a Vatikánnal szoros kapcso-
latban levő intézmény
Finder: az ördögűzők segédei, a rend-
ellenességekről tájékoztatják a Rendet
Tábornok: a történetben öt fő tábornok 
van, ők a legerősebb ördögűzők, felada-
tuk az Innocence-ek összegyűjtésén kívül 
a kompatibilis felhasználók felkutatása
Szív (Innocence): a legfőbb Innocence, 
ha azt elpusztítják, az összes Innocence 
elpusztul
Bookman (Krónikás): a történelem fon-
tos momentumait megörökítő ember, ál-
talában nem avatkozik bele az Ördögűzők 
munkájába. Hangsúlyozom: általában :)
parazita-típusú Innocence-használó: leg-
jobb példa erre Allen Walker. Ő már 
születésétől fogva magában hordja az 
anti-akuma-fegyvert, aminek használata 
következtében ő maga válik a fegyverré
felszerelés-típusú Innocence-használó: 
ők mintegy “kiegészítőként” használják 
fegyverüket. Szinkronizációs rátájuk ki-
sebb, mint a másik típusé, de ezek a fegy-
verek több mindenre képesek
oneshot: egyfejezetes manga, az ilyenek 
általában többedmagukkal együtt jelen-
nek meg egy nagyobbacska kötetben (ha 
megjelennek)

Szótár

„Te szánalmas Akuma, engedd, hogy 

megtisztítsam a lelked!”
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