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Mushishi
Írta: Strayer 8

„Idegen lények, kezdetlegesek és különösek, ezek a dolgok semmilyen egyéb
általunk ismert állathoz vagy növényhez
nem hasonlítanak. Idővel az ember félelemmel telve mushinak nevezte el őket.”
AniMagazin/AniPalace
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Anime ismertető
A Mushishi a japán történelem egy
kitalált időszakában játszódik a XIX. században, gyakorlatilag egy feudális, zárt
országban. Azonban ebből nem sokat
veszünk észre, mert leginkább a hétköznapi emberek szintjén történnek az események, a történelmi kor csak kiegészítő
háttérként szolgál.
A cselekmény epizodikus jellegű,
minden részben más karakter kerül a
középpontba, aki általában a hétköznapi
emberek soraiba tartozik: kézművesek,
földművelők, kereskedők életébe nyerünk
bepillantást. Az egyes részeket csak Ginko,
a mushishi és a mushik kötik össze.

tunk. Ezek a különös lények egyenesen a koukiból
jönnek létre, belőle táplálkoznak, a legtöbb ember
számára láthatatlanok, mégis hatással vannak a földi lények életére. Köztes lények, amelyek közelebb
állnak a természetfelettihez, a láthatatlanhoz, de
a baktériumokhoz hasonlóan mégis előfordulhat,
hogy véletlenül vagy szándékosan keresztezik a növények, állatok vagy akár az emberek útját.

De ki az a mushishi?
És mik azok a mushik?
A fenti szabadfordítás alapján sejthető,
hogy a mushik különös lények. Az anime
első epizódja egy nagyon szemléletes példával mutatja be őket. Képzeljük el, hogy
az összes élőlény elfér a karunkon és a kezünkön, méghozzá fejlettsége alapján tudjuk besorolni őket. Az emberek, emlősök,
madarak, halak, hüllők az ujjaink lennének.
A növények inkább a tenyerünk felé esnek,
a gombák már a csuklónk környékére.
Az apró egysejtű vízi lények a könyökünk
tájára sorolódnának. De a mushik még
távolabb esnek tőlünk. Őket egész a vállig
lehet visszavezetni. A mushik állnak legközelebb a koukihoz, amit talán az életvízhez,
éltető fényhez, energiához hasonlítha-
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A mushik megjelenése rendkívül eltérő lehet.
Legtöbbjük leginkább egy egyszerű egysejtűre vagy tengeri lényre
emlékeztet ahogy a levegőben úszik. Vannak köztük kígyó- vagy féregszerű megjelenésűek, ahogy olyanok is, amelyek medúzákra emlékeztetnek. Egyesek erősen hasonlítanak a madarakra. És vannak amorf
lények is, amelyek akár kezdetleges tudattal is rendelkezhetnek.
A mushik nem gonoszak vagy jók, abszolút semleges lények, amik a saját útjukat járják, de ha emberrel hozza össze
őket a sors, nem számít nekik. A véletlen találkozásoknak
kiszámíthatatlan következményeik vannak. Előfordul, hogy
egy ember természetfeletti erőre tesz szert, vagy egyszerűen
halálosan legyengül, esetleg teljesen megváltozik a viselkedése,
sőt a kinézete is.
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Anime ismertető
„...attól jó ez az anime, hogy sosem tudjuk mi fog
történni és Ginkónak sikerül-e segíteni az embereken. Nem várhatunk állandó happy endet.”
Egyes mushik parazitaként megtelepednek a gazdatestben, mások szimbiózisra
lépnek vele, vagy egyszerűen csak csapdába ejti őket az emberi test. De a mushik
nem csak ilyen közvetlen módon befolyásolják az embereket; gondoljunk bele,
hogy egy középkori társadalomban milyen
súlyos következményei lehettek, ha egy
mushi befolyásolta a csapadék mennyiségét vagy a nap fényét.
Egyesek viszont képesek érzékelni a
mushikat: ők a mushishik. Legtöbbjüket
gyerekkoruktól kezdve készítik hivatásukra, hogy teljes jogú mushishiként az
országot járják, feljegyzik a különös mushi
jelenségeket és meggyógyítják azokat,
akiket a mushik betegítettek meg. Az anime tulajdonképpeni főszereplője Ginko, a
fehér hajú mushishi. Keveset tudunk meg
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róla, főleg a mushishi léthez és a mushikhoz kötődő emlékeiből kapunk morzsákat,
mégis az ő kalandjait követjük nyomon. Dióhéjban csak annyi derül ki róla, hogy már
gyerekként különleges volt, a mushishikhez került, de még mushishi létére is nagyon közeli viszonyban áll ezekkel a különös lényekkel.

Cselekmény
Mint említettem, a Mushishinek epizodikus a cselekménye, az egyes részeket
csak Ginko köti össze. Ginko folyamatosan
úton van és állandóan nyitva tartja a szemét, hogy észrevegye azokat az embereket, akik mushi hatása alá kerülhettek.
Emellett számon tartja a különböző tájak
változásait, ellenőrzi, hogy ez egyes kör-

nyékeket mennyire tudják fenntartani és
megvédeni mushi uraik.
Ezért minden egyes rész más helyen,
más emberek között játszódik. Csak Ginko
az állandó karakter, mellette csupán pár
visszatérő, ismerős szereplőt láthatunk
újra a mushishi világból. Kivételt talán egy
család képez, de ők is erősen kötődnek
a mushishikhez. Nem Ginko az egyetlen
mushishi a történetben, de ő áll a középpontban.
A részek teljesen eltérnek egymástól.
Ahogy egy ismerősöm fogalmazott még
nagyon régen: attól jó ez az anime, hogy sosem tudjuk mi
fog történni és Ginkónak
sikerül-e segíteni az embereken. Nem várhatunk
állandó happy endet. A
mushishik nem szuperhősök, inkább vándor gyógyítókhoz hasonlítanak, akik a
mushik okozta problémákra kínálnak gyógyírt. Ám

előfordul, hogy Ginko későn érkezik,
illetve a végső döntés általában az
áldozaton múlik. Ha ő nem együttműködő vagy nem tartja be az előírásokat, gyakran hiába a mushishi minden
erőfeszítése.
Külön pozitívum, hogy Ginko nem
tolakodik az előtérbe. Végig a háttérben marad, neki köszönhetően értjük
meg hogy mi történik, de az anime
valódi erőssége az érzelmekben rejlik.
A betegek nem légüres térben élnek. Van
családjuk, barátaik, szomszédaik és általában egy közösség tagjai. Érdekes megfigyelni milyen hatást váltanak ki a mushik
okozta változások a környezetben és hogy
sikerül-e ezen változtatni a kezeléssel.
Esetenként szélsőséges érzelmekkel is
találkozhatunk, de leginkább visszafogott,
hihető reakciókat láthatunk.
Családok, szerelmespárok, szülők és
gyerekek, testvérek és barátok a legközelebbi emberek, akik szerves részei a
történetnek, nélkülük nem lenne értelme
az animének.
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Nem is annyira Ginko és a mushik elűzése állnak a középpontban, hanem az emberek, akiknek meg kell birkózniuk az adott
helyzettel. Ezért ne is várjon senki akciódús
mágikus támadásokat, ez nem az az anime.
Akadnak izgalmas mushishi-mushi összecsapások, de nem jellemzőek. Arra viszont
tökéletesek, hogy érzékeltessék milyen
veszélyes mesterség mushishinak lenni.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a mushishik
nem akarják elpusztítani a mushikat, mivel
azok nem gonosz lények. Egyszerűen egy
teljesen más világhoz tartoznak és ha rossz
csillagzat alatt találkoznak az emberekkel,
abból nagy bajok lehetnek. Kivételek persze itt is akadnak, de a mushishik sosem
gyűlölik a mushikat, még azokat sem, amelyeket ki kell iktatni a köz érdekében, mivel
túl veszélyesek. Nagyon érdekesek azok a
részek is, amikben Ginko közelebbi kapcsolatba kerül a mushikkal.

Grafika, zene
A Mushisi egy nagyon egyedi anime,
ami nemcsak a történetére igaz, de a
grafikára és a zenére is. Ha valaki már látott részletet az animéből vagy hallott a
zenéjéből részletet, könnyen felismeri a
jövőben is a sorozathoz tartozó képeket
és dallamokat.
Grafikájában a földszínek uralkodnak,
ami még inkább kiemeli a sorozat természetközeliségét. Sok a barna, a zöld, a kék.
Aránylag kevés az élénk szín, de ha megje-
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lenik, annak oka van. Ebből a környezetből
kiemelkedik a kouki aranyosan csillogó fénye és a mushik áttetsző fehérsége.
A karakterek közül Ginko a legrészletesebben kidolgozott, a többiek erősen
hasonlítanak egymásra. Ha valaki végignézi a sorozatot, könnyen összefolynak
emlékeiben egyes mellékszereplők. A
környezetábrázolása kifejezetten hangulatos, könnyű elképzelni az adott emberek
életét. Rengeteg táj jelenik meg, minden
történet a természetben játszódik, vagy
erősen kötődik hozzá. Az erdők, tavak,
hegyek, falvak látképei a festményeket
juttathatják eszünkbe. Nincsenek tűhegyesen megrajzolva, mégis egységes egésszé
állnak össze, amit jó nézni. A mushik megjelenése és mozgása tökéletes. Remekül
visszaadják ezt a különös világot.

Ugyancsak érdekes, hogy az anime
minden egyes epizódja egyedi endinget
kapott. Az endingek mindegyike instrumentális, hangsúlyosak a tradicionális
hangszerek és többségük erős érzelmeket
képes kiváltani, különösen az adott rész
után. Túlsúlyban vannak a melankolikus
darabok.

Fogadtatás
A Mushishi manga 1999 és 2002 között
jelent meg, a kritikusok és az olvasók is
nagyon jól fogadták. Gyakran bekerült a
top 10 manga eladási listába, összesen 3,8
millió példányt adtak el belőle. Az Amerikai
Egyesült Államokban,

A melankolikus zene nagyszerűen
illeszkedik a keserédes történetekhez.
Az openingeket érdemes meghallgatni.
Nemcsak szépek, de visszaadják az anime
nyugodt történetvezetését és összetett
hangulatát. Az első opening a The Sore
Feet Song Ally Kerrtől, a második szériát
Lucy Rose Shiver-je vezeti be. Különösen
a második szám illeszkedik a történethez.
Érdekes, hogy míg az openingek szövege
romantikus, Ginko kevés romantikus érzelmet mutat. Ez nem jelenti, hogy nincsenek
érzelmei, de azokat csak apró jelekből olvashatjuk ki.
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Franciaországban, Olaszországban és
Dél-Koreában is kiadták. A manga és az
anime is több díjat nyert, többek között
Kodansha díjakat és Tokyo Anime Awardot. A MAL pontszámai alapján az összes
Mushishi anime 8 pont felett áll.
A mangából először egy 26 részes TV
sorozat készült 2005-ben Mushishi címen,
majd 9 évre rá, 2014-ben bemutatták az
előző sorozatból kimaradt manga részeket
feldolgozó Mushishi Zoku Shou-t (20 epizód). Két Zoku Shou special és egy movie
is megjelent. A movie-t sajnos még nem
sikerült megnéznem, de a két special kicsit
több betekintést enged a mushik és ezen
belül Ginko világába.
A Mushishiből ezen kívül Nintendo
DS játék is készült, artbookot is adtak ki
belőle.

Összegzés
A Mushishi egy egyedi, lassú tempójú
mű. Azoknak ajánlom, akik szeretik átadni
magukat egy anime hangulatának és nem
vágynak akcióra. Van benne valami líraiság,
ezért azt ajánlom, hogy legalább eleinte
csak egy-egy részt nézzetek meg belőle,
hogy ne váljon túl töménnyé. Természetesen vannak erősebb és gyengébb részek,
de mindenki megtalálhatja a leginkább
neki tetszőt.
Erős a természetközeliség, de nem didaktikus módon. Egyszerűen a mushik és a
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szinte középkori környezet által az anime
és az emberek is természetes közegként
mozognak a természetben, nem idegenedtek el tőlem mint a mai kor embere.
Az első szériában nagyobb teret kap a
földöntúli, a mushik talán fantasztikusabb
képességeket kölcsönöznek „gazdáiknak”,
de a második szériát éppen amiatt éreztem erősebbnek, hogy előtérbe kerültek
az emberek és a döntéseik.
Egy Mushishi rész első képsorainál sose
tudhatjuk mi vár ránk és hogy vajon Ginkónak sikerül-e megoldania a helyzetet. Egy
szépen átgondolt mű, egy külön világ sajátos, japán hangulattal, amire valószínűleg
hathatott a japán sintó vallás és a kamikban való hit. Autentikusabb történetnek
érzem, mint sok más természetfelettivel
foglalkozó animét.

„A Mushishi egy egyedi, lassú tempójú mű. Azoknak ajánlom, akik szeretik átadni magukat egy
anime hangulatának és nem vágynak akcióra.
Van benne valami líraiság...”

Cím: Mushishi
Típus: TV
Bemutatták:
2005. október 23 –
2006. június 19.
Hossz: 26 epizód
Rendező: Hiroshi
Naganama
Értékelés:
MAL: 8,80
ANN: 8,807
AniDB: 8,78
AA: 9,30

Cím: Mushishi Zoku
Shou
Típus: TV
Bemutatták: 2014.
április 5. - 2014.
június 21.
Hossz: 10 epizód
Rendező: Hiroshi
Naganama
Értékelés:
MAL: 8,81
ANN: 9,022
AniDB: 9,44
AA: 8,83

Cím: Mushishi Zoku
Shou 2
Típus: TV
Bemutatták: 2014.
október 19 – 2014.
december 21.
Hossz: 10 epizód
Rendező: Hiroshi
Naganama
Értékelés:
MAL: 8,92
ANN: 9,022
AniDB: 9,72
AA: 8,92
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