BLEACH
// Edina Holmes

Több mint 587 fejezet, 63 kötet és 80 millió
eladott példányszám Japánban. Amerikában
pedig az egyik legkeresettebb manga. Röviden
ez jellemzi a Bleachet, amit Kubo Tite ír és rajzol. Lássuk részletesebben is!
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A cikk spoilereket is tartalmazhat!
Ebben a cikkben csak a mangáról olvashatsz, az animét a következő számban
veszem górcső alá.

A történet
A kezdetek kezdetén Ichigo kénytelen kelletlen megszerzi Rukia halálisteni erejét, így át kell vállalnia a
lány feladatait (hollowk irtása, plusok
átküldése Soul Societyba), míg a lány
ereje vissza nem tér. Ichigóra ezután
számtalan kaland vár, amire most
nem térnék ki, mert megtelne vele az
egész magazin, de az Arc-ok leírásában röviden elolvashatod a lényeget.
Cím: Bleach
Hossz: Eddig 61 kötet
Első megjelenés: 2002
Műfaj: Shounen, akció,
szupererő
Mangaka: Tite Kubo
Képek forrása:
A magyarra fordított
mangaoldalak a Bleachfan.hu oldalról valók.
A többi kép forrás a facebook.

Az előtörténet
Kubo a ZombiePowder mangája
után kezdett el dolgozni a Bleachen.
Az alapötletet akkor találta ki, mikor
lerajzolt egy halálistent fekete kimonóban, így megalkotva Kuchiki Rukia
alakját. Utána pedig kidolgozta a részleteket, amik némileg eltérnek a ma
ismertektől. (Erről a Pilot manga című
keretes írásban olvashatsz.) Elsőre
nem is tetszett a Shounen Jumpnak,
visszadobták. Ezután Kubo kapott egy
levelet Toriyama Akirától, a Dragon
Ball alkotójától, aki arra biztatta, hogy
ne adja fel és próbálkozzon tovább.
Ezután átdolgozta az ötletét, ami már
elnyerte a Shounen Jump tetszését.
Igaz, ilyenkor még jó pár dolog kidolgozatlan volt, például a Lelkek Világának hierarchiája. Néhány karakter és
elem (pl.: Ichigo shinigami öröksége)
nem is létezett az Arrancar arcig.

A sikertörténet
2001 augusztusában debütált a
Bleach a Weekley Shounen Jump magazinban. Az első kötete pedig 2002.
január 5-én jelent meg. A manga azóta is tart. A sikerét pedig az bizonyítja,
hogy csak Japánban több mint 80
millió példányt adtak el összesen belőle és Amerikában is a legkelendőbb
mangák közé tartozik. Illetve számos
nyelvre lefordították, amiben a magyar sajnos nincs benne.
Az igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy az elmúlt pár évben csökkent
az érdeklődés a Bleach iránt, de még
mindig sikeresnek mondható. Ez viszont már nem tart sokáig, hisz Kubo a
mostani Quincy arc elején bejelentette, hogy ezzel a történet ívvel végleg
befejezi a mangát, ami 4-5 évig fog
tartani. Ebből körülbelül kettő telt el.
Szóval, még egy ideig el leszünk látva.

A történet kulturális háttere
A mangaka a Bleach elkészítéséhez ihletet merített
a japán, angol, német és spanyol kultúrából, de még a
kereszténységből is. A japán kultúrából az emberek és
a szellemek egymással való kapcsolatát vette át, ami
lényegében a jó és a gonosz állandó harca. Illetve, a
halálistenek és kardjaiknak a neve is innen származik. A
keresztény vallásból pedig a Quincykhez vett ötleteket,
ami leginkább a ruhájukon látszik meg.
A Bleach eléggé sokszínű és ez a benne felhasznált
beszélt nyelveken is meglátszik. Igaz, ezeken a nyelveken nem csevegnek, de a karaktereket és a hozzájuk
kapcsolódó dolgokat gyakran az adott nyelven szólítják.
A már említett Quincyk (és a Bountok) a német (Wandenreich, Sprenger, Seele Schneider, Vollständing),
az arrancarok a spanyol (Espada, Las Noches, Menos,
Cero), míg a Fullbringek az angol (Xcution, Bringer Light,
Clad-Type) nyelvvel vannak barátságban.

Folytatás a következő oldalon!
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Főhős, aki sose adja fel és csak egyre
erősebb lesz: Kurosaki Ichigo
Potenciális főhős, aki folyton marakodik a főhőssel: Ishida Uryuu
A főhős „oldalbordája”: Kuchiki Rukia
Nagymellű csajok, akik nagyon bugyuták tudnak lenni: Inoue Orihime,
Matsumoto Rangiku
Nagymellű csajok, akiktől még a
férfiak is becsinálnak: Shihouin Yoruichi, Shiba Kuukaku
Főgonosz, aki kellően arrogáns és
még istennek is hiszi magát: Aizen
Sousuke

A történet címe
Elsőre furcsán hangozhat a Bleach
(fehérítő) cím, és akik nem olvasták a
mangát vagy nem látták az animét,
nem is értik. Ami meg is látszik az interneten terjedő meme-eken. Viszont
a magyarázat roppant egyszerű. A
Bleach a hollowk megtisztítására, a
bűneik eltörlésére utal, amit a halálistenek hajtanak végre a kardjukkal.
Viszont nem ez volt az egyetlen cím,
amit Kubo adni akart leendő mangájának. Először a Black (fekete) címet
adta volna, amivel a shinigamik fekete
kimonójára akart utalni. De mivel ezt
túl sablonosnak, semmit mondónak
találta, ezért elvetette. Utána jött képbe a fekete ellentéte, a White (fehér),
amivel már szintén a gonosz lelkek
megtisztítására akart utalni, de ez is
úgy járt, mint az előző. Végül, azért
adta mangájának a Bleach nevet, mert
ez hasonlított leginkább a white gondolatmenetére.
Az a hír is járja, hogy Kubo nagy
Nirvana rajongó. Nekik pedig van egy
Bleach című daluk és innen jött az ötlet a manga címéhez. Hát, meglehet,
hogy közrejátszott, de szerintem jól
jártunk. A többi változathoz képest
mindenképp.

A történet
rajzolása
Kubo
senseit
érheti egy pár vád
a mangával kapcsolatban, de azt még
biztos nem rótták
fel neki, hogy a rajzolás nem az erőssége.

A történet műfaji jellemzői
A Bleach mangát a shounen műfaj
jellemzi, ami általános és középiskolás
fiúknak készül. A mangák hősei is általában tizenévesek. Gyakori téma az
ilyen mangákban a barátság, humor,
sport, küzdelem, bajtársiasság, harc
és az akció. Elég csak a Dragon Ballra
vagy a Narutóra gondolni. Nézzük is
(a teljesség igénye nélkül), hogy milyen shounen elemek bukkannak fel
a Bleachben.
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A nőcsábász: Kyouraku Shunsui
Sunyi, de jó akaratú karakter: Urahara Kisuke
Bölcs öreg, aki összetartja a népet:
Yamamoto Genryusai Shigekuni
Kabala állat: Kon
Elhunyt családtag, akinek a halála
mély nyomot hagyott a főhős lelkében: Kurosaki Masaki
Ichigo a legtöbb híres shounen
főhőssel (Son Goku, Luffy, Naruto) ellentétben nem egy nagy zabagép, viszont Orihime eszik helyette is bőven.
Viszont, ha ingyen kaja van, természetesen, mindenki
siet a vályúhoz. A
nem normálméretű (értsd: egy méternél kisebb vagy
nagyon kövér) női
karakterek pedig
jó nővé tudnak változni.

Folytatás a következő oldalon!
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A Bleach itthoni helyzete

A karaktereket és az érzelmeket is kiválóan
ábrázolja, a csaták pedig kidolgozottak.
A slash page-ek (két szemközti oldalt kitevő rajzok) is gyönyörűek. Élvezet nézni. Viszont, ha teheti, kerüli a háttér részletes ábrázolását, inkább a karakterekre koncentrál.
Ezért is játszódik a legtöbb harci jelenet fent
az égen, nem pedig a földön, épületek közt.
Van akinek ez tetszik (pl. e cikk szerzőjének),
van akinek nem. Kubónak négy gyakornoka
van, akikre a hátterek rajzolását szokta bízni.
Nincsenek túlterhelve, az biztos. Bár most a
Quincy arcban több a háttérrajz.
Már olvastam több fórumon is, hogy sokak szerint Kubo jobban rajzol, mint ahogy
írja a történetet. Ha a Fullbring arc-ot nézzük,
akkor igazuk van, de ha az egészet nézzük,
akkor szerintem nem. Semmivel se rosszabb,
mint a shounen műfaj többi képviselője. Persze olykor becsúsznak gyengébb jelenetek,
fejezetek, logikai bakik, de hát semmi sem
tökéletes.
Sokan felróják azt is, hogy némely karakterek nagyon hasonlítanak egymásra (ez
szintén probléma más mangákban is), pedig
még távolról sem rokonok. Például: Aizen-Askin Nakk Le Vaar; Kuchiki Byakuya-Haschwalt;
Riruka-Bambietta.
Kubo rajztudása folyamatosan fejlődött
a Bleach készítése közben és mára már kialakult a saját stílusa is. Ezt ő maga is megerősítette.
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Sajnos, Magyarországon elég gyér
a felhozatal. A manga nem is jelent
meg kis hazánkban és az animét is
csak a 167. részig (3. évad végéig) adta
le az Animax. Az animén kívül még az
első két mozifilm ment le a csatornán
és már több nem is fog, hisz az Animax megszűnt idén márciusban. Arról
pedig nincs hír, hogy más tv adó egyhamar a műsorára tűzné a Bleachet.
Viszont, aki szeretné, az a 41. részig
megvásárolhatja itthon dvd-n az animét, akár díszdobozos változatban is.
Na de, nem kell keseregni! Hisz a neten a manga összes része le van fordítva magyarra és az animéhez is vannak
magyar feliratok. Szóval, aki akar, az el
tud merülni a Bleach érdekes, változatos és izgalmakkal teli világában.

ARC-OK LEÍRÁSA (röviden)
Agent of the Shinigami Arc
Ichigo megszerzi Rukia halálisteni erejét, így át kell vállalnia a
lány feladatait (hollow-k irtása, plusok átküldése Soul Societyba), míg annak az ereje vissza nem tér.
Soul Society Arc
Rukia súlyos büntetést kap Soul Society-ban, amiért átadta az
erejét Ichigónak. Főhősünk és társai a megmentésére sietnek,
de számtalan halálisten áll az útjukba.
Arrancar Arc
Néhány halálisten épp Karakurában tartózkodik, mikor arrancarok jelennek meg a városban. Ichigo eközben új barátaival, a
visardokkal edz. Orihime pedig eltűnik.
Hueco Mundo/Espada Arc
Ichigo, Ishida és Chad Orihime megmentésére sietnek. Elmennek Hueco Mundóba, ahol szereznek néhány arrancar barátot,
de jóval többen szeretnék őket holtan látni.

Folytatás a következő oldalon!
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Fake Karakura Town Arc
Míg Ichigóék elvannak Hueco Mundóban, addig Aizen az Espadával együtt támadást indít Karakura város ellen. Szerencsére,
a halálistenek is tudják, mire készülnek, ezért már ott várják
őket.
Fullbring Arc
Másfél évvel az előző arc után folytatódik a történet. A Fullbringek felveszik Ichigóval a kapcsolatot. De vajon mit akarhatnak?
Barátok? Vagy Ichigo újabb ellenségeket szerzett magának?
Thousand Year Blood War Arc
Quincy-k ezer év után támadásba lendülnek Soul Society ellen.
A halálistenek hullnak, mint a legyek. Ichigo most sem marad
ki a buliból.
Futottak még:
The Beginning of Order
Visszautazunk 110 évet az időben, hogy megtudjuk Urahara
mért tengeti az életét az Élők Világában és, hogy a visardok
miképp jöttek létre. Ichigo most kimarad a buliból.
Isshin’s desertion
Isshin elmeséli fiának, Ichigónak miért is él Karakurában és hogy
jött össze az anyjával, akiről meglepő információkat kapunk.

KUBO TITE
Fontosabb tudnivalók a Bleach mangakájáról:
- 1977. június 26-án született Japán Hiroshima
prefektúrájában.
- Már általános iskolás korában eldöntötte, hogy
mangaka lesz, de előtte foglalkoztatta az építészet és a design is.
- Masami Kurumade Saint Seiya mangája hatására
tette le végleg a voksát a manga készítés mellett.
- Az első rövid története 1996-ban jelent meg Ultra Unholy Hearted Mashine címmel. Ezt követte
még két rövid történet (Rune Master Urara, Bad Shield United).
A Bleach manga előtt futott a Zombiepowder (1999-2000) című mangája. Ami nem bizonyult túl sikeresnek, ugyanis 4 kötet után megszüntették és
így befejezetlen maradt.
- A ZombiePowder főszereplője ugyanakkor „tovább él” a
Bleachben, hisz Grimmjow karakterét róla mintázta.
- A ZombiePowder után, 2001-ben Kubo a Bleachen kezdett
el dolgozni, ami a mai napig fut a Weekley Shounen Jump
magazinban.
- Az emlékek az esőben OVA-ban Kubo kölcsönözte Konnak a
hangját.
- Részt vett a 2008-as san diegói Comic Conon.
- Shogakukan Manga Awardot nyert 2005-ben a Bleachcsel.
- Az animéhez is ő készíti a karakterdizájnt.
- Nem szeretné, ha film készülne a Bleachből. Ennek ellenére
a megfilmesítési jogot megkapta Warner, akik a Harry Potter
sorozatot is készítették.

Folytatás a következő oldalon!
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BLEACH OMAKE-EK (EXTRA FEJEZETEK)

PILOT MANGA

Leírás és teljesség igénye nélkül:
Manga:
25.2 things like loneliness
Bleach Pirate Team
Byakuya’s Gift
Christmas in Carmine
imaginary number 01. the unforgivens
Keigo and Tadanobu
Phone Crazy on Stage & When You Are The Punchline
Shigekuni Claus
The Official Captain’s Guide to Gotei 13 Cleaning
Anime:
Arrancar Encyclopedia
Karakura Town: Secrets of the Seven Mysteries
Kon-sama’s Ultimate Shinigami Illustrated Guide
Quincy Encyclopedia · Shinigami Illustrated Picture Book
Shinigami Zanpakutō Introductions
Substitute Shinigami Work Diary
Xcution Dictionary
Egyéb:
Tedious Everyday Tales Colorful Bleach
Volume Sketches
Bleach Pilot Chapter
BLEACH OVA-K:
Memories in the Rain
The Sealed Sword Frenzy
BLEACH KÖNYVEK, NOVELLÁK:
All Colour But The Black
Bleach: Official Bootleg KaraBuri+
Bleach: Official Character Book SOULs
Bleach: Official Animation Book VIBEs
Bleach: Official Character Book 2 MASKED
Bleach: Official Invitation Book The Hell Verse
Bleach: Official Character Book 3 UNMASKED
THE REBOOTED SOULS
Bleach: Letters From The Other Side
Bleach: The Honey Dish Rhapsody
Bleach: Spirits Are Forever With You
Bleach: Memories of Nobody
Bleach: The DiamondDust Rebellion, Another Hyōrinmaru
Bleach: Fade to Black, I Call Your Name

Avagy miben különbözik a Kubo által kitalált eredeti történet a már jól ismerttől.
- Ichigo haja nem narancssárga, hanem fekete
színű. Zanpakutouja normál méretű és a shinigami
ruhájának kar részén van két csillag.
- A Kurosaki családnak nem klinikája, hanem temetkezési vállalkozása van.
- Rukia ereje elvesztése után összemegy olyannyira, hogy elfér Ichigo zsebében. Ráadásként a
fiú bögréjében fürdik és még varázspálcája is van.
- Rukia itt nem a 13. osztag tagja, hanem a 3-é.
- Orihimét nem a bátyja, Sora öli meg, hanem az
apja, viszont az ok ugyanaz.
- A plusok jegy segítségével tudnak átkelni a Lelkek
Világába. (Ez egyébként még feltűnik a mangában,
csak kissé más formában.)
- A hollowknak nincsen maszkja.
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