Chouyaku Hyakuninisshu:

Uta Koi.

// Hirotaka

Egy különleges animét szeretnék bemutatni nektek,
mely a történelem és irodalom fantasztikus elegyét tárja
a szemünk elé. Mindezt teszi remek hangulattal, humorral, romantikával és nem utolsósorban valós történelmi
háttérrel. Ez a Hyakunin isshu, azaz a 100 romantikus
vers története.
AniMagazin/Japán mániásoknak
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Elképzelem, ahogy sokan tovább
lapoznak, a történelem és pláne az
irodalom hallatán. Bevallom, egyeseket meg is értenék, de arra kérek mindenkit, hogy ne tegye és olvassa végig
az ismertetőt, mielőtt dönt.
Ha történelmi animére gondolunk, sokszor jut eszünkbe valamilyen
harcos, háborús cím. E tekintetben
a Sengoku korszak (1467-1603) mindent visz – lásd Sengoku Basara, Brave
10, Oda Nobuna no Yabou. De ha kicsit visszaugrunk az időben úgy 3-400
évet a Heian korszakba (794-1185), akkor is jellemzőek a démonos-vadászos
történetek, bár itt már árnyaltabb a
kép. De most mellőzzük a démonokat
és a többi természetfeletti lényt, mert
már így is tele van velük a padlás. Ez
egy abszolút démonmentes anime,
amit az Aniplex és a NAS adaptált, és
a Chouyaku Hyakuninisshu: Uta Koi
névre hallgat. (Továbbiakban Uta Koi).
Az Uta Koi Japán egy békés korszakába kalauzol minket, ami többé-kevésbé egybeforrt a Fudzsivara
családdal. Ekkor alakult ki a kana írás,
és ekkor alapította meg Minamoto no
Yoritomo a Kamakura sógunátust. Ebben a korban virágzottak a különféle
művészetek és ebből is kiemelkedik az
udvari költészet. Ennek titkaiba avat
be minket az Uta Koi.
Az anime Sugita Kei
azonos című josei mangájának az adaptációja
és címének megfelelően a Hyakunin
isshu japán antológiában található költőket és

alkotásaikat mutatja be és tárja elénk
ezen művek keletkezését, amihez remek keretet alkottak. A manga 2010
augusztusa óta fut, így érthető, hogy
nem készült sok rész belőle, és ahogy
a mostani animegyártásban divat,
13 részben adaptálták, de remélem,
majd folytatni fogják. De mivel az
anime az addig kiadott mangát adaptálta, ezért nincs is okunk panaszra.
Az Uta Koi rengeteg híres történelmi
személyt sorakoztat fel, persze nincs
idő mind a száz költőt bemutatni, de a
legfontosabbakról sok mindent megtudunk. Róluk a karakterek részben
olvashattok bővebben.
Az anime többé-kevésbé epizodikus felépítésű, de több karakter ott
is feltűnik, ahol nem rá koncentrál a
történet. Ez főként azért van, mert
több művész egymás kortársa volt,
így valamelyest átfedik, kiegészítik
egymást az epizódok. Az anime végére így egy kerek egészet kapunk,
és sokat megtudunk a korabeli udvari életről, a karakterek életéről,
érzelmeiről. Igazából erről szól az
egész. Ha egyszerűen akarnám
megfogalmazni, akkor
azt
mondanám,
hogy a karak-

terek ide-oda mászkálnak és csak élvezik az együtt töltött időt és közben
verseket szavalnak. Annyit lehet még
hozzátenni, hogy azért a fontosabb
karaktereket láthatjuk hivatalos munkavégzés közben is. (Nem, az ágyasokét nem mutatják.)
Az anime uniszex jellegét erősíti,
hogy mindkét nem talál magának
néznivalót. Férfitársaim igazán szép
nőket csodálhatnak szép ruhában,
míg a hölgyeknek férfi felsőtestekkel
kedveztek a készítők.
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Fontos megjegyeznem, hogy az anime
nem merev, tele van tűzdelve humorral, olykor egy-egy komolyabb
jelenetet is megszakíthatnak valamilyen vicces jelenettel, tehát nem
kell karót nyelni, miközben nézzük.
A szereplők sem ragaszkodnak mindig
a korabeli viselkedéshez, rengeteg trendi
mozdulatot kaptak.

Ariwara no Narihira
(825 – 880)
Ő egy nagyon fontos kulcsfigura, az
animében több részen keresztül láthatjuk. A kor egyik legnépszerűbb költője.
Bár magas rangú arisztokrata volt, mégis szerelmi botrányairól volt híres, amit
az animében is láthatunk. Továbbá Sadaakira, a későbbi Yozei császár nevelője.

A költők
Említettem, hogy sok történelmi karakter fordul meg az animében. Igazából minden fontosabb szereplő létező történelmi
személy volt. Pár közülük itt megemlítek,
akikre mindenképp érdemes figyelni az animében és nevükről minden japán irodalom
kedvelőnek
érdemes
és
illik
tudni.

Fujiwara no Takaiko
Seiwa császár felesége és a későbbi
császár Yozei anyja. Határozott, ám érzékeny. Narihira életében játszik fontos
szerepet.

Ono no Komachi
(825 – 900)
Az a vágya, hogy a palotába kerüljön,
ezért bármit feláldozna. Szintén nagyon
híres költő; az udvari életét ágyasként
töltötte és szinte minden idejét a költészetnek szentelte. Szerethető karakter
és kalandjai igazán szórakoztatóak.
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Hyakunin isshu:
Ez egy klasszikus japán versantológia, amely 100 wakát (5-7-5-7-7 szótagú vers) tartalmaz 100 különböző költőtől. Az antológiát Fujiwara no
Teika állította össze. Teika ezt a fia Fujiwara no Tameie kérésre állította
össze, aki az apósának adta ajándékba.

Folytatás a következő oldalon!
AniMagazin/Japán mániásoknak
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Sei Shounagon
(966–1017/1025)
Magas rangú udvarhölgy. Leghíresebb
műve a Párnakönyv, mely különféle költeményeket, tapasztalatokat, élményeket,
pletykákat tartalmaz az udvar életéből.

Murasaki Shikibu
(978 – 1014/1025)
Talán ő a leghíresebb mind közül.
Bizonyára sokan ismeritek a Genji
Monogatarit, ami mind a mai napig
az egyik legnagyobb japán klasszikus
mű. Shikibu szintén udvari ágyas volt
és eredeti neve Fujiwara no Takako.
Fujiwara no Teika
(1162 –1241)
Ő az eredeti Hyakunin Isshu összeállítója és egyszersmind az anime narrátora.
Az epizódok elején és végén feltűnő szereplése keretet ad az egyes epizódoknak,
melyek modern környezetben játszódnak
és igazán viccesek. Természetesen az animében külön epizódot is kap.
Ők a legfontosabbak, persze az anime
nem merül ki ennyiben. Több neves költőt
és munkájukat ismerhetjük meg, amihez ők
maguk adják az alapot és az eseményeket.
Napi tevékenységeik folyamán alkotják

„Az anime egésze kimondottan színes és
szerencsére nem marad meg az
alapoknál.„
AniMagazin/Japán mániásoknak

munkájukat, olykor bele- mondva a levegőbe, mert hát az ihlet bárhol jöhet.
A főbb szereplők szerelmi kalandjaikon
van a főbb hangsúly, de ne ijedjenek meg
kedves férfitársak. Egyáltalán nem nyálas,
abszolút nézhető és fogyasztható.

Megjelenés
Az animációért a TYO Animation (Ookami Shoujo, Sengoku Musou) a felelős. Az
Uta Koi már látszatra kitűnik a többi közül.
Az első dolog, ami mindenképpen szemet
szúrhat, az a sok szín. Az anime egésze kimondottan színes, de szemünknek kimondottan kellemes. A második, amit érdemes
megjegyezni, hogy a kontúrok nagyon vastagok és emellett még a képeken is kön�-
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nyen felfedezhetjük Alfons
Mucha stílusjegyeit. Ez azért is érdekes, mert egy ideje kezdenek eltűnni az en�nyire éles, látható kontúrok az animékből.
Az egész grafikára jellemző a 2D-s hatás,
ami a tradicionális japán művészetet idézi
és ezt a karakterdizájn is erősíti. Bár itt már
látszik a modern ábrázolás, mindenesetre
Aki Tsunaki (Chihayafuru)
kitett magáért.

Folytatás a következő oldalon!
Vissza a Tartalomjegyzékhez!

A hátterek természetesen a korabeli
Japánt idézik akár külső, akár belső helyszínekről van szó, viszont egyszerű, és a külső
helyszíneknél festményszerű. Ezt azonban
nem mondanám hátránynak, mivel kiemeli a karaktereket, akik ezzel ellentétben,
gyönyörű, színes és változatos mintákkal
díszített ruhákban művelik az irodalmat,
és szórakoztatnak minket. Az árnyékok is
ennek megfelelően enyhébbek. A készítők
előszeretettel használják az évszakokat,
amiket a rájuk jellemző szimbólumokkal
jeleznek. Ilyen télen a hó, vagy ősszel a sárguló falevél. A karakterdizájn is egyszerűbb,
ezzel nem lógnak ki a háttérből, csak annyira vannak kiemelve, amennyire kell, ezt viszont a díszes ruhák tökéletesen megteszik.
Említettem már, hogy fontosak a művek, ezt a készítők úgy oldották meg, hogy
a fontosabb alkotásokat kiírják a képernyőre, így mi is átérezhetjük az alkotás hatását. Nyomatékosításnak pedig ott van egy
remek háttér. Itt tenném azt a személyes
megjegyzést, hogy látom, hogy önmagam
ismétlem, de ez csak annak a jele, hogy nagyon kedvelem ezt az animét. Légyszi, ezt
nézzétek el nekem.

AniMagazin/Japán mániásoknak

Hangok
A hangok szuperek, a jelenetek alatt
korabeli dallamok csendülnek fel. Nem
hangsúlyosak, csak a hangulatot hivatottak
a maximálisra emelni. A zenéért Kirioka
Makit és Mitsuda Yasunorit illeti elismerés. A seiyuuk szokásukhoz híven remekül
teljesítenek. Néhány híreset mindenképp
érdemes megemlíteni. Ariwara no Narihira
hangját Suwabe Junichnek (FSN-Archer)
köszönhetjük, Fujiwara no Teikát Kaji Yuki
(AoT - Eren Yeager) szólaltatja meg. Ono
no Komachi hangja Edou Aya (Chihayafuru
– Chitose Ayase, és Murasaki Shikibut pedig
Kobayashi Yuu (Gintama – Ayame Sarutobi)
játssza.
Az opening nagyon kiemelkedik számomra. Az ecosystem Love Letter from
Nanika? című száma nagyon jól illik az
animéhez. Pergős és dinamikus, régies
és modern dallamokat keverve adja meg
az alaphangot. Az ending Singin’ My Lu, a
SOUL’d OUT előadásában, már egész más
hangzású. Alapjában véve egy modern
számról van szó. Lágy dallam mellett rapes
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„Az egész grafikára
jellemző a 2D-s hatás, ami
a tradicionális japán művészetet idézi...”
stílusú. Bevallom, ezt az egyet tudnám negatívumnak mondani, nekem ez nem nyerte el a tetszésemet.

Az Uta Koit bárkinek merem ajánlani.
Egyszerű, élvezetes, vicces és hangulatos.
Bár josei, mégis bárki találhat benne érdekességet. A történelmi/irodalmi animék
kedvelőinek pedig kötelező darab.

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Uta Koi
Kattints a képre és töltsd
le a vezércikkünkhöz járó
meglepetés Full HD
háttérképet!

