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Ouran         Host Club       

De hogy miről is van szó? Hát az 
Ouran High School Host Clubról!

Az Ouran Magániskolát két dolog 
határozza meg: 1. tekintélyes csalá-
dok, 2. gazdagság. És a sikeres em-
bereknek rendkívül sok szabadidejük 
van. Ezért jött létre az Ouran Host 
Clubja, melyben a ráérő helyes fiúk 
kiszolgálják a szintén sok szabad 
idővel rendelkező hölgyeket. Ebből 
pedig mindannyian profitálnak - 
mert akkor örülsz igazán, ha másnak 
örömet szerzel. És mivel az Isten 
néha létrehoz tökéletes személyeket 
tökéletes külsővel, így ez a döntés 
nem meglepő. 

Fujioka Haruhi szegény, ép-
pen ezért sokat kell dolgoznia és 
tanulnia azért, hogy ebbe a remek 
iskolába bekerülhessen. Első nap-
ján is épp egy nyugodt helyet keres 
magának, amikor véletlenül benyit 
a Hármas zeneszobába. És mikor az 
ajtót kinyitja... odabent találja a Host 
Clubot, hat rendkívül helyes fiúval: 
Souh Tamakival, az elnökkel (17 
éves, másodikos, a Host Club királya), 
Ohtori Kyoyával, az alelnökkel (17 
éves, másodikos), a Hitachiin-ikrekkel, 
Hikaruval és Kaoruval (16 évesek, 
elsősök), valamint a két végzőssel, 
Haninozuka Mitsukunival (Hunny) és 
Morinozuka Takashival (Mori) együtt. 
Az eltévedt kiscicának első dolga, 
hogy összetör egy méregdrága, 

Anime:
Címe: Ouran Koukou
Hosto Bu (japán)
Ouran High School Host
Club (angol - elterjet-
tebb)

Adás:
2006. 04. 04 - 
2006. 09. 26. - 
kb. heti 1 rész

Epizódok száma: 26
(epizódonként 24 perc)

Stúdió: BONES
Manga:
Címe: Ouran High 
School Host Club

Sztori és rajz: 
Hatori Bisco

Kiadási dátum: 
2003. 08. 05. - 
2011. 04. 05.

Dorama:
Címe: Ouran High 
School Host Club

Adás: 2011. 07. 22. - 
2011. 09. 30. - 
kb. heti 1 rész

Epizódok száma: 11
(epizódonként 25 perc)

TV-adó: TBS

8 millió jent érő vázát, amit - mivel 
nem tudja pénzben kifizetni - szol-
gálataival törleszt. Először csak “ku-
tyaként” futkorászik a flancos gazda-
goknak, ám később, mikor rájönnek, 
milyen aranyos is, beáll hosztnak. Ez-
zel mindössze csupán egyetlen gond 
lesz a későbbiekben, nevezete-
sen az, hogy Haruhi...

És ha még mind-
ez nem lenne 
elég, a lány 
úgy dönt, 
hogy női mi-
volta ellenére
is vállalja a 
hosztságot - 
azaz iskolai klub-
foglalkozás kere-
tében lányként 
lányokat fog bol-
doggá tenni! 
Eleinte nem megy
minden zökkenő-
mentesen, de a 
“hercegnők” hamar 
megszeretik a külö-
nös közembert.

High
School

Adott egy jó történet, adott egy tehetséges mangarajzoló, és láss csodát, világ... 
Születik egy 18 kötetes mangasorozat, egy 26 részes anime-vígjáték, egy visual novel, 
egy 11 epizódos dorama és 2012-ben mozifilm is készült belőle.

Tamaki: 

“Haruhi, te... lány vagy?”

Haruhi: 

“Biológiailag... igen.”

// YoruShi Nao

Folytatás a következő oldalon!

http://anipalace.hu
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És nem csak ők: azáltal, hogy 
a klub tagjaihoz egyre szorosabb 
viszony fűzi, a nézők szívéhez is egyre 
közelebb kerül.

A történet gyakorlatilag sok-sok 
különböző kis fejezetből áll - maxi-
mum 1-2 rész függ össze (illetve az 
utolsó kettő, melyben Tamaki szo-
morú dolgot jelent be, de végül is a 
nap - és anime, manga, dorama - hőse, 
Haruhi, mint mindig, most is megmen-
ti a történetet...).
Nos, röviden erről szól az anime.

Az anime egy manga-sorozaton 
alapul. Hatori Bisco, a shoujo-mangák 
nagy szakértője ismét nagyot alakí-
tott: az egyszerű közemberek életét 
párhuzamba állította a pokolian gaz-
dagokéval, és bebizonyította: a pénz 
nem minden. Sőt, még ennél is tovább 
ment: azzal, hogy Haruhit cross-dress-
ingre “kényszerítette”, és az apját 
pedig transzvesztitává tette, tulajdon-
képpen elmosta a férfi és női nemek 
közötti hatalmas különbséget. 

Haruhi természetességével min-
denkit lenyűgöz, neki még trükköket

 sem kell használnia ahhoz, 
hogy “elhódítsa” a lányokat. 

               És hiába minden, hiába lehet               
               Tamaki-kun kedves és 
               nárcisztikus (na-
               meg hülye XD) 
               alkat, hiába le-
               het Kyoya-sen-
               pai menő, 
               mint egy

Kedvenc részem a “Hunny-
senpai Nem Túl Édes Három 
Napja!” volt, melyben szegény 
pici fiúnak kilyukad az egyik 
foga, így néhány napig édesség-
elvonó kúrára kényszerül. És 
hogy ne legyen kellemetlen 
neki, hogy mindenki más sok-
sok csokit eszik, az Ouran Host 
Club fontos döntést hoz: idén 
a Valentin-nap elmarad! (Ouran 
High School Host Club anime 
12. rész)

menedzser, hiába lehet Hunny-senpai édes, 
mint egy szelet epres torta és Mori-senpai 
hallgatag, mint Néma Bob, hiába játszhatnak 
a testvéri szeretettel (néha szerelemmel) a 
Hitachiin-ikrek - Haruhit egyszerűen képtelen-
ség megállítani.

A manga alkotója remekül megtalálta az 
egyensúlyt - hiszen a hét főszereplőt remekül 
forgatja. Nekem egy percig sem volt az az ér-
zésem, hogy túl sok volt Haruhiból, túl sok volt 
Tamakiból vagy a többiekből - mindenkiből 
épp annyi volt, amennyi kellett. A mangában 
jobban elkülönülnek a szereplők. Én azért sze-
retem jobban picit, mint az animét, mert amit 
Hatori Bisco nem rajzolt le, azt oda tudom kép-
zelni. És persze tegyük hozzá: hiába a 26 részes 
anime, azért ... van, ami kimarad belőle. 

                                  Akarva vagy épp akaratlanul.

Folytatás a következő oldalon!

http://anipalace.hu
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Kedvenc fejezetem ugyan nem ma-
radt ki, de a mangában fogott meg i-
gazán:

ragaszkodtak. A karaktereket többé-
kevésbé sikeresen tudták utánozni 
a szereplők - de Mori-senpai szótlan-
sága volt a legjobb.  Jó volt, hogy az 
animéből átvették a szereplők bemu-
tatását hivatott animált részeket (pl. 
nevek kiírása,               termek kiírása,
szövegbubo-                  rékok megjele-
nése). Annyi                   kritikát monda-
nék csak,                       hogy ... szívem 
csücske,                         Hunny, lehetett 
volna ki-                        csit aranyosabb 
is. Bár... a                végére őt is megsze-
rettem.                Az utolsó két részre
pedig                 abszolút kedvencem lett. 

Egy szép napon, mikor éppen rendőrnek öltözve várták 
a hercegnőiket a fiúk (a cosplay nagyon menő volt a klub-
ban!), egy kislány tekintett be az ajtón, és némi habozás 
után nekirohant Tamakinak, boldogan sikongatva: Bá-
tyus! Bátyus! A király először nem értette a dolgot, de 
végül nagy nehezen rájöttek: a kislány igazából Kirimi, és 
bátyját keresi az iskolában, aki nem más, mint... Nekozawa 
Umehito, a Fekete Mágia Klub elnöke. Ám a dolog nem 
egyszerű: Nekozawa-senpai fél a világosságtól, Kirimi 
pedig fél a sötétségtől. Megkezdődik tehát Tama-chan 
kiképzése, melynek végén nagy nehezen sikerül a sötét-
ség bátyját adoptálni a napsütésre, így a két testvér végre 
együtt lehet. (Ouran High School Host Club manga 5. 
kötet, 21. fejezet)

A manga tehát 18 kötet, kötetenként kb. 
200 oldallal - mely 99%-ig telis-tele van ka-
cagtató és vidám történetekkel. Nem úgy a 
dorama (drama - csak a japánok nem tudják 
rendesen kimondani a szót)!

A 11 részes film-adoptációban a drámára
helyezték a készítők a hangsúlyt, mely 

így kissé szomorkásabb lett. A történet 
ugyanaz, de az animéhez képest keve-

sebb - hiszen 26 részt nehéz 11-be 
összetömöríteni. Volt olyan epizód, 

amelyben három részt ismertem fel,
 de tetszett, hogy nemcsak az ani-

méhez, a mangához is

Nem mindenki nézi jó szem-
mel a gazdagok és közemberek 
keveredését. Így van ezzel a Suoh 
család vezetője is, a nagymama, 
aki kisunokáját sem szereti. El is 
tiltja a Host Clubtól és Haruhitól, 
mondván: nem illik egy Suoh-hoz 
az ilyenfajta viselkedés. A fiúnak 
így nincs más választása... Itt már 
csak egyvalami segíthet: az, ami 
az Ouran Magániskolát megha-
tározza: 1. a tekintélyes családok 
és 2. a gazdagság.
(Ouran High School Host Club 
Live Action, 10-11. rész)

         Utószóként csendben 
jegyzem meg: a manga 

annyira sikeres volt, hogy 
készült belőle egy visual no-

vel is (PlayStation 2 - 2007. 
04.19.), és 2011. augusztus 

25-én leforgatták a mozifilmet 
is belőle, mely 2012 márciusá-

ban volt látható a mozikban. 
Remélem, egyszer hozzánk is 

eljut majd.

http://anipalace.hu

