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Egyre gyorsulnak mindennapjaink, 
ám mindez a tervekkel ellentétben 
éppen azt eredményezi, hogy egyre 
kevesebb a szabadidőnk és az óra füg-
gésében élünk. A mangában sincs ez 
másként, azonban Aqua és azon belül 
Neo-Venezia mintha a ma már nosztal-
gikusan emlegetett békebeli ráérős 
tempójú és emberi világba vará-
zsolna vissza minket. A manga egyik 
erőssége – és bizonyára megosztó 
tényezője – a különleges világ, amit 
részletesen megismerhetünk

A történet 2301-ben kezdődik. A 
Marsot már 150 éve „földesítették”, 
vagyis emberek által lakhatóvá tették. 
A marsi jégsapkák olvasztásakor azon-
ban hiba csúszott a számításba, így az 
egykori vörös bolygó 90%-a  víz alá 
került, aminek következtében az Aqua 
nevet kapta. Aqua egy különleges 
világ, hiszen nincs egybefüggő terüle-
te, az emberek a vízből kiemelkedő 
természetes és a levegőben lebegő 
mesterséges szigeteken élnek. Min-
dez azért is érdekes, mert minden 
sziget egy külön világ, mivel az

Ritkán fordul elő, hogy egy manga annyira megfog a hangulatával, hogy
legszívesebben újból nekifognék, de most ez történt. Éppen ezért előre
figyelmeztetek mindenkit, hogy ez az ismertető erősen részrehajló lesz és 
nem törekszik az objektivitásra. Szóval mindenki csak saját felelősség-
re higgye el a benne leírtakat. 

Ha egyetlen szóval kellene indokolnom a fentieket, akkor csak ennyit ír-
nék: szerethető. Egy nagyon szerethető világot kapunk szerethető karakte-
rekkel és érzelgős, de szerethető történettel. A mangaka megjegyzéseit, 
jegyzeteit olvasva pedig az az érzésünk támad, hogy az ő történet és a kita-
lált világ iránti szeretete hatja át a lapokat.

//  Strayer8

odaköltöző emberek saját ha-
zájuk mintájára próbálták kiala-
kítani az új otthonukat.
Ez nagyon futurisztikusan 
hangzik, de ne számítsunk hi-
deg gépemberekre vagy
cyberpunk elemekre. A boly-
gó légkörét és gravitációját
ugyan mesterséges úton tart-
ják fent, mégis egész más 
eszközökkel, mint amire szá-
mítanánk.

Az egyik természetes szigeten ka-
pott helyet Neo-Venezia (Új Velence), ami 
nevéhez híven a földi Velence tökéletes má-
solata. Legalábbis látszatra, mert a törté-
nelmi Velencével hajszálpontosan meg-
egyező épületek között mégis egy új bolygóra 
került modern emberek élnek, akik a régi és az új 
egyesítésével létrehozták a saját világukat. Érdekes, 
hogy a macskáknak egy különleges fajtája is ki-
alakult Aquán: ők a marsi macskák, különleges 
ismertetőjelük, hogy értik az emberi beszédet. Állandó 
mellékszereplői lesznek a történetnek, habár a hét-
köznapokban csak a Földön is megszokott házikedvenc 
szerepét töltik be. Nem kell beszélő és író, történet-
formáló macskakarakterektől tartani.

Aqua es Aria

Aqua világa

Cím: Aqua

Megjelent: 2001-2002

Műfaj: slice of life, vígjá-
ték, dráma, sci-fi, miszti-
kum, shoujo

Mangaka: 
Kozue Amano

Hossz: 10 fejezet

MAL pontszám: 8,3

Baka Updates pont-
szám: 8,36

- Békebeli világ a
      jövobol,, ,,

,

Cím: Aria

Megjelent: 2002 febru-
ár - 2008 február

Műfaj: slice of life, vígjá-
ték, dráma, sci-fi, miszti-
kum, shoujo

Mangaka: 
Kozue Amano

Hossz: 67 fejezet

MAL pontszám: 8,69
Baka Updates pont-
szám: 8,74

Forrás:
http://en.wikipedia.org/
wiki/Aria_%28manga%
29

http://anipalace.hu
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Ebbe a különleges régi-új 
vízivárosba érkezik a földi Japánból a 
16 éves Akari Mizunashi. Igen kivéte-
les célja van: Neo-Venezia egyetlen 
olyan munkakörében akar elhelyez-
kedni, amelyet csak nők végezhetnek 
a szigeten és ennek ellenére megbe-
csült szakma. Undine akar lenni, vagyis 
olyan gondolás lány, aki a helyieket 
fuvarozza, a turistáknak pedig ide-
genvezetést tart. Izgatottan, némi 
aggodalommal és sok-sok reménnyel 
telve érkezik meg a városba, hogy 
elfoglalja helyét Neo-Venezia egyik 
legelismertebb undine vállalatánál, az 
Aria vállalatnál. Mint kiderül, ennek a 
vállalatnak az a különlegessége, hogy 
összesen három tagja van: egy igen 
különleges elnök, az undine tanonc 
Akari és az elbűvölő hivatásos undine, 
Alicia.

A történet főként Aqua apró 
csodáiról és Akari életéről szól, még-
hozzá nagyon nyugodt tempóban. 
Az Aqua egésze és az Aria első egy-
harmada gyakorlatilag a világ és a 
karakterek bemutatásáról szól, lassan 
halad előre a cselekmény. Igaz, utána 
is szép lassan csordogálnak az esemé-
nyek, de a manga hangulata miatt ez 
nem zavaró.

Esetenként mesés és misztikus 
események keverékét bemutató fe-
jezeteket olvashatunk, amik időről 
időre visszatérnek és a manga végén 
derül ki a funkciójuk. A mesés elemek 
ellenére nagyon erős hangulatot 
képesek kelteni, jelentős színfoltjai a 
történetnek, gyakorlatilag lassan egy 
külön mellékszállá alakulnak.

Azt is az előnyök közé sorol-
nám, hogy az egyes fejezetek kezdő 
képsorainál nem tudhatjuk, hogy 
mire számítsunk. Lehet hogy csak 
egy nyugodt világbemutatást ka-
punk, megjelenik egy új szereplő, 
előremozdul a cselekmény, változik 
a szereplők közti viszony vagy vissza-
tekintést kapunk a múltba. Érdekes, 
hogy a filler részek is jól sikerültek. 
Összesen egynél fordult elő, hogy 
nem kötötte le a figyelmemet, hanem 
átlapoztam.

Karakterek

Az Aria közepéig folyamatosan 
érkeznek az új fontosabb és kevésbé 
fontos szereplők, ami a történet ré-
szét képezi, ezért csak a legmegha-
tározóbb szereplőkről ejtenék pár 
szót. 

Akari: 
16 éves lelkes japán lány (természe-
tesen rózsaszín hajú, ami sokat elárul 
a természetéről). Bátran nekivág 
a nagyvilágnak, hogy egy számára 
ismeretlen bolygón kitanuljon egy 
egyedi szakmát. Az első pillanattól 
fogva elbűvöli Aqua világa és még 
évek múltán is képes egyik pillanatról 
a másikba önfeledt csodálkozásba 
esni, amikor felfedez egy újabb 
apróságot. Veleszületett tehetsége 
van ahhoz, hogy megkedveltesse 
magát az emberekkel. Nagyon nyílt, 
meleg szívű és bárkivel képes 
barátságot kötni. A helybeli macskák-
kal különleges viszonya alakul ki. Ő 
az egyetlen szereplő, aki nem Aquán 
született.

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-14-

Folytatás a következő oldalon!

Aika: 
A Himeya undine vállalat tanonca. 
Nagyon határozott egyéniség, amivel
tisztában van és szereti is hangoztat-
ni az igazát. Meggyőződése, hogy a 
lassan kialakuló baráti körben ő az 
egyetlen, aki valóban két lábbal áll 
a földön. Keményen dolgozik, hogy 
hivatásos undine lehessen (természe-
tesen a legjobbak közé akar kerülni).

Alice: 
A három barátnő közül ő a legfiata-
labb és a legtehetségesebb. Mikor 
színre lép, mindössze 14 éves, de 
már ismert undine körökben. Min-
dez erősen megterheli lelkileg, pedig 
egyébként is néha kitör belőle hihe-
tetlenül gyerekes makacssága. Meg-
próbálja mindig kontrollálni magát, 
hallgatag.

A fenti mondatok csak a karak-
terek legfőbb ismertetőjegyeit 
sorolják fel, a finomabb árnyalatok 
a történet során bontakoznak ki las-
san. Később a lányok tanítói is egyre 
hangsúlyosabb szerepet kapnak, és 
ahogy jobban belelátunk életükbe, a 
történet is árnyalódik. Sőt, pár fiú is 
megjelenik, akik a romantikus szálat 
erősítik a mangában.

Aqua és Aria

Nem véletlenül emlegetem mindig
együtt a két címet. A manga eredeti-
leg Aqua címen indult és 20 fejezet
erejéig a Monthly Stencil maga-
zinban jelent meg, majd a Comic
Blade-hez került, de itt már Aria
néven futott.
Mindenképpen ajánlott 
elolvasni az Aquát, mert 
az Aria az első 20 fejezet
közvetlen folytatása. Emel-
lett arra is jó lehetőséget 
ad, hogy az olvasó 
felmérje, mennyire
fogja meg a manga
különleges világa.
 A grafika és a sze-
replők ugyanazok 
és a későbbiek során 
közvetlen utalások is tör-
ténnek az Aqua cselekmé-
nyére.

Az Aqua 2001-2002-ben futott, az Ariát 2002-2008 között 
jelentették meg. Az új kötetek menetrendszerűen mindig felkerül-
tek a japán bestseller listákra, 2007 júliusában elérték a 3 millió 
eladott példányszámot.

2006-ban 54 részes anime sorozat készült belőle. Gyakorlati-
lag 3 évadot adtak ki, és egy OVA jelent meg a történetből. Külön 
kiemelendő az anime szép zenéje, ami nyugalmával és a középkori 
Velencét idéző hangulatával valóban különleges (főleg ha valaki 

szereti a nyugodt, lassabb ritmusú számokat). A különle-
ges világ nyújtotta lehetőséget is szépen kihasznál-
ják, hiszen a színes animében remekül lehet játsza-

ni a színekkel és a gyönyörű kilátással. Ugyanak-
kor a történetvezetés vontatottabb az a-
múgy is nyugodtan csordogáló mangáé-

nál. Mindenesetre 2006-ban az egyik 
széria még így is bekerült a minden 

idők legjobb 100 animéjét összefog-
laló listába.

Négy évadnyi dráma CD is megje-
lent. Az első még az animék 

előtt, a többi háromban 
azonban már az ani-

me seiyuui szerepelnek. 
Egy online rádióadás is

 feldolgozta 
a történetet, a 115 részt 
később ugyancsak kiad-

ták CD-n.

Fogadtatás

http://anipalace.hu
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Összegzés

Emellett érdemes megemlíteni a 
két visual novelt, a három art bookot, 
négy guide bookot, a light noveleket 
és a 2008-ban megjelentetett 6 szám-
ból álló Monthly Undine magazint 
(a történetben említik a létezését, 
ebből született a spinoff; minden 
borítón más undine szerepel). Végül 
a felsoroláshoz még hozzácsaphatjuk 
az undine vállalatok elnökeinek 
főszereplésével összeállított képes 
könyveket.

Azt hiszem, ebből is látszik hogy 
kedvező fogadtatása volt a mangának 
és az animének.

de van egy nagyon hangsúlyos üze-
nete: az élet változik, nem ragadha-
tunk meg a jelenben, azonban ér-
demes kiélvezni a szép pillanatokat, 
hogy később visszaemlékezhessünk 
rájuk.

A mangaka ügyesen bánik a 
hangulatokkal, a legszebb, sőt gics-
csesnek tűnő jelenteket képes el-
lensúlyozni azzal a csipetnyi melan-
kóiával, amiből még az olvasók is 
érzékelik a szép pillanatok törékeny-
ségét. Később erősödik ez a vonal, 
míg a történet végén kicsúcsosodik 
és maradandó emléket hagy azokban, 
akik ráéreztek a történetre.

A cselekmény olyan lassan 
csordogál, mintha mi is egy lágyan 
ringatózó gondolában ülnénk.

Éppen ezért főleg azoknak fog 
tetszeni a történet, akik jó turista 
módjára nem akarnak semmit si-
ettetni, hanem kiélvezik az apró lát-
ványosságokat, érdekességeket, míg 
megismerik a várost és a hajót irányító 
személyt.

A hivatalos besorolásokban álta-
lában fiatal lányoknak ajánlják a törté-
netet, de ahogy haladunk a történet-
ben és idősödnek a lányok, a felnőttek
is hangsúlyosabb szerepet kapnak, 
árnyaltabbá válik a történet, ezért a 
felnőttek sem unatkoznak rajta. Első 
ránézésre csak egy könnyed kis sem-
miségnek tűnik a manga, 

Rengeteg a komikus elem, de ne 
számítsunk semmi harsányra. A jele-
netek esetenként érzelgősségbe 
csapnak át, de legtöbbször maguk a 
karakterek vetnek véget neki a „nyá-
las beszólások tilosak” szállóigével. 
Alapvetően 3 lány mindennapi életét 
követjük nyomon egy lassú slice of 
life-ban, de a világ bemutatása után 
felgyorsul az idő múlása, Akarival 
együtt az olvasók látóköre is kitágul 
és egyre fontosabb szerepet kapnak a 
karakterek közti interakciók.

A lányok mesterei eleinte csak 
mellékszereplőként jelennek meg, 
de később nem lesz nehéz észrevenni 
a köztük és a lányok között húzódó 
párhuzamokat, amelyek némileg 
előrevetítik a végkifejletet. Külön 
dicséret jár a mangakának azért, hogy 
képes volt úgy megalkotni a mester 
és tanítvány párokat, hogy téved-
hetetlenül megállapítható, hogy ki 
kihez tartozik, a karakterek mégsem 
szolgai másai egymásnak, hanem 
észrevehetők a különbségek.

Külön öröm volt számomra, hogy 
végre egy olyan mangával találkoz-
tam, amiben nincsenek yuri vagy yuri-
gyanús jelenetek, helyette fiú-lány 
romantikus szálakat láthatunk, igaz, 
ezek csak mellékszálak. Szerencsére 
a kialakuló szerelmek nem egy kap-
tafára készültek, ezért nem unalma-
sak. Minden lány kapcsolata kicsit 
másképp alakul és nem lehetünk biz-
tosak abban, hogy mely érzelmek 
viszonzottak vagy változnak meg a 
jövőben.

Az is erős jópont, hogy a történet-
nek van lezárása. A lassú kezdet után 
eltelik 4-5 év, gyakorlatilag kiderül, 
hogy kinek hogyan alakul a sorsa, 
habár egyes elemek még erősen 
képlékenyek. Ezzel pedig eléri a man-
gaka, hogy legszívesebben folytatást 
követelnénk, amiben tovább élvez-
hetnénk a talán túl szép, túl jó, túl 
derűlátó és egyesek számára unalmas 
világ apró-cseprő dolgait és a karak-
terek valamint az utánuk következők 
további sorsát.
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