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Lady
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A ma inkább Lady Georgie címen ismert történet mangája 1982-ben debütált a Shoujo Comic magazinban szimplán
Georgie! címmel. Írója Izawa Man (születési nevén Izawa Mitsuru), akit lényegében
csak erről az egy mangáról lehet ismerni,
másik három műve nem nyert népszerűséget. Rajzolója, akinek a töményen
romantikus stílusú gyönyörű megjelenítés
köszönhető, az az Igarashi Yumiko, akinek
viszont számos más alkotása ismert, hogy
csak néhányat említsek az ismertebbek
közül: Akage no Ann és folytatásai, Alps no
Shoujo Heidi, Candy Candy, Magical Mami.
Érdekesség, hogy a mangaka Izawa Mannal ugyanúgy jogi vitában áll a Georgie-hoz
fűződő kereskedelmi jogok terén, mint a
Candy Candy írójával, Mizuki Kyokóval.
A manga a viktoriánus történelmi korban, azaz a 19. században játszódó romantikus shoujo, ami Japánban két évig futott
és eredetileg 5 kötettel zárult, európai
kiadásokban (pl. a németben) azonban 7
kötetben jelentették meg. Mindjárt 1983ban elkészítették anime változatát a jó
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faramuci és végül eléggé erőltetettnek
tűnő módon megoldja ezt a konfliktust,
ami az alapszituációt tekintve előre sejteti
a tragikumot.
A napfényes Ausztráliában él Georgie,
az elbájoló, szőke kislány egy vidéki farmon családjával: hőn imádott apukával,
kissé szigorú anyukával, és két rajongott
báttyal. Érdekes módon az egész família
sötét hajú. Amit egyedül a kis Georgie
nem tud a családban, az az, hogy ő nem
Buttmanék vér szerinti lánya. Az apa és a
két kisfiú mentették meg őt kisbaba ko-

nyit lehet tudni, hogy eredetileg jómódúak
lehettek: erre vall Georgie egyetlen öröksége, egy arany karperec, amely központi
jelentőséget kap a történetben. A deportált pár Angliából kitoloncoltatva Ausztráliában szökéssel próbálkozott, közben
Georgie anyja elszakadt férjétől és súlyos
baleset érte. Ekkor talált rá Eric Buttman
és két fia, a nagyobbik Abel és a kisebbik
Arthur, de már nem tudtak rajta segíteni.
A kicsi Georgie-t azonban magukhoz vették, mindhárman szerették, védelmezték,
kényeztették, az anyuka ezzel szemben,
noha alapvetően jólelkű asszony volt, ke-

„A manga a viktoriánus történelmi korban, azaz a
19. században játszódó romantikus shoujo...”
nevű Tokyo Movie Shinsha égisze alatt,
amely 45 epizódot számlált és nagyjából
követte a manga cselekményeit leszámítva, hogy sokkal jobban részletezte főszereplőink gyermekkorát – olyan szálakat is
szőve az eseményekbe, amik a mangában
nem találhatóak meg – illetve megváltoztatta és rövidre zárta a történet végét egy
nyílt, slice of life jellegű befejezéssel, ami
kissé frusztrálóan is hat és semmiképpen
sem ad kerek sztorit, hiszen többek között
az egyik alapvető konfliktus is nyitva marad, megoldatlanul. A manga ezzel szemben huszáros, ámbátor meglehetősen

rában egy viharban, egy haldokló asszony
karjából. Georgie igazi szülei egy Angliából
száműzött pár voltak, akikről csupán an�-

vésbé lelkesedett érte, és mindig szigorúbban viszonyult hozzá, mint az édesfiaihoz.
Egy tragikus fordulat során a családapa
váratlanul meghal, és Mary Buttman, mindezért Georgie-t hibáztatva, magára marad a gyerekekkel. A farmot fenntartani nem
egyszerű, de mindenki megtesz
minden tőle telhetőt, hogy ne
veszítsék el otthonukat. Ahogy a
gyerekek nőnek, ez persze kissé
könnyebben megy, azonban a
családtagok között mégis lassan
éleződik a helyzet. Egyrészt az
anya féltékeny Georgie-ra, mert
fél, hogy a fiai jobban szeretik
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a kislányt nála, másrészt a fivérek között
is felüti fejét a zöldszemű szörnyeteg,
különösen ami az idősebb, és hevesebb
természetű Abelt illeti. Az anya azért is
neheztel Georgie-ra, mert előre megsejti,
hogy idővel mindkét fia többet fog érezni
iránta testvéri szeretetnél, és így Georgie
békétlenséget és boldogtalanságot okoz
majd közöttük. Georgie mindezekről az
érzelmekről mit sem sejt, ő egyformán
szereti – bátyjaként – a vadabb Abelt és a
szelídebb, megbízhatóbb Arthurt is, nem
tudna választani köztük, és természetesen
fogalma sincs róla, miért bánik vele mindig
olyan keményen a mamája, de minden
igyekezetével azon van, hogy a kedvére
tegyen.

környékbeli gazdag lányba, aki azonban
irigykedik a fiú húga iránt érzett szeretetére és megpróbálja nevetségessé tenni
Georgie-t, ám ezzel csak azt éri el, hogy
elveszíti Abelt, aki végképp megbizonyosodik róla, hogy nincs más lány, akit
Georgie fölé helyezne. Ahogy Georgie
lassan igéző fiatal lánnyá növekszik, rá kell
döbbennie, hogy bizony beleszeretett,
noha eleinte próbál
küzdeni ez ellen a szerelem ellen. Bármennyire
is szeretné felfedni a
lány előtt származása
titkát, hogy szabad
legyen őt szeretnie és
udvarolnia neki, öccse,
Arthur
határozottan
tiltakozik ez ellen, mert
tudja, mennyire boldogtalanná tenné az igazság Georgie-t. Annak
ellenére, hogy ő is szerelmes belé, inkább
megmaradna továbbra is a bátyjának, semmint ilyen fájdalmat okozzon neki. Georgie
így aztán „fivérei” valódi érzéseiről mit sem

sejtve beleszeret egy Ausztráliába látogató angol arisztokrata fiúba, Lowell J. Greybe. Lowell mindennek a tetejébe már el is
van jegyezve egy gyermekkori barátjával, a
kissé gőgös és fennhéjázó nemeslánnyal,
Elise-zel, akinek illusztris rokonsága nagy
befolyással bír. Minthogy Lowell azonban
viszonozza Georgie érzéseit, feltett szándéka felbontani ezt az eljegyzést, hogy
Georgie-t vehesse el,
eközben viszont vissza
kell térnie Angliába. Ráadásul Mary Buttman is
rájön kapcsolatukra, s
mivel ő már korábban
tisztába jött fiai érzelmeivel, annyira felháborodik, hogy kirobban
belőle a keserűség és
feltárva Georgie előtt
a sokkoló valóságot,
kiutasítja a házából.

„...45 epizódot számlált
és nagyjából követte a
manga cselekményeit
leszámítva, hogy sokkal
jobban részletezte
főszereplőink gyermekkorát...”

szerelméről, és tudja, hogy az ő számára
már nincs visszaút. Még ha a viselkedését
megbánt Mary Buttman vissza is fogadná,
ő már soha többé nem térhet vissza közéjük, soha többé nem lehet úgy, mint volt.
Levágja haját, beöltözik fiúnak és egy hajóra szállva hajóinasként próbál meg eljutni
Angliába, hogy ott megtalálja Lowellt, a
szerelmét, akinél a jövőjét keresné, és felfedje származásának titkát, az igazságot
a múltjáról. Fivérei később követik, és a
szerelmi szálakkal, tragédiákkal, intrikákkal

Georgie majdnem belefullad a folyóba,
Arthur menti meg. Ezek után tudomást
kell szereznie mind Arthur, mind Abel

A mangával ellentétben az animében
van egy rövid kitérő kamaszkori szerelmi szál, amikor Abel belebolondul egy
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teli történet Londonban folytatódik tovább. Georgie szerencsésen megmenekül
attól, hogy gyilkos merénylet áldozatává
váljon, helyette azonban az ő felkutatására
küldött ember, valódi apja fivére hal meg,
mielőtt elárulhatná neki édesapja nevét és
tartózkodási helyét.
Lowellt társadalmilag sarokba szorítja
Elise és annak nagyhatalmú nagybátyja,
Dangering hercege, hogy semmiképpen
se bújhasson ki az elköteleződés alól irányukban, így a fiúnak meg kell szöknie
Georgie-val, és szegény emberként élnie,

ám közben kiderül, hogy súlyosan megbetegedett. Abel
hiába vall szerelmet Georgienak, mikor végre megtalálja,
elutasításra lel, bár váltig meg
van győződve róla, hogy csakis
ő tudná boldoggá tenni a lányt,
nem pedig Lowell. Közben nyomokra bukkannak, hogy a harmadik testvér, Arthur is Londonban van – de hát hogyan
került a szelíd Arthur Angliába,
és mit keres Dangeringék kezei

„Látványra a manga szebb, művészibb, az animében
akadnak kevésbé kidolgozott részek. A történet tekintetében inkább fordítva mondanám...”
között, Kain néven, mint örökbefogadott
fiuk és Maria Dangering jegyese? Georgie
meg akarja menteni Lowellt, ezért le kell
mondania róla, Abel pedig megmentené
mind Arthurt, mind Georgie-t, de ezért
keserves árat kell fizetnie. Itt válik szét a

manga és az anime története, a manga jóval drasztikusabb irányt követve oldja meg
az eredeti szerelmi háromszög, később
sokszög kérdését, míg az animében, mint
már írtam, erre nem kapunk semmilyen
megoldást. Georgie-ról viszont kiderül,
hogy egy gróf lánya, egy igazi lady, amire
utal a népszerűvé vált cím is, s legalább
annyi happy end várható, hogy mind a
mangában, mind az animében újra egyesülnek igazi édesapjával egy családként.
Ha valaki nem szereti a tragikus történeteket, de a romantikus shoujókat, a
történelmi korszakban játszódó románcokat, netán a „habos-babos” rajzolási
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stílust igen, azoknak inkább az animét
ajánlanám elsősorban. Megjelenítésileg és
tartalmilag is a „tömény kislányromantika”
kifejezéssel tudnám leginkább fémjelezni,
bár kisebb gyerekeket azért nem ültetnék
elé, mivel van benne pár jelenet, amit sok
országban kicenzúráztak. Ebből is látszik,
hogy elsősorban gyerekeket és kiskamaszokat céloztak meg vele, ám születése
korában még jóval szigorúbban vették
azt, mit is mutathatnak meg a felnövekvő
nemzedéknek. A mai tíz-tizenéveseknek
alighanem a szeme sem rebbenne a fent
mondott jelenetek láttán.
Látványra a manga szebb, művészibb,
az animében akadnak kevésbé kidolgozott
részek. A történet tekintetében inkább
fordítva mondanám, az anime erőssége,
hogy jóval többet megtudunk az egyes
szereplőkről, ahogy felnőnek és közben
változnak, érzelmeik és egyéniségük kibontakozik, jóval többet elmesél a Buttman család történetéről is, az egyetlen
komoly mélypontja az értelmes befejezés
hiánya. Külön kiemelném az anime kísérőszereplőit, melyek a szórakoztatás minőségét nagyban növelő karakterek, köztük
különösen az állatszereplők, mint Georgie
kis koalája (mely a mangában nem létezik),
vagy a nekik sokat segítő közvetlen szomszédjuk, Kevin bácsi kutyája. Mind hozzátesznek az élményhez, akárcsak egy Disney
rajzfilm szeretetreméltó állatszereplői. A
manga ezzel szemben történetileg jóval
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lényegretörőbb, hiszen nagyrészt a szerelmi szálakkal és
az azokat keresztül-kasul kuszáló hatásokkal foglalkozik,
mely mellett kissé másodlagos helyre szorul esetenként
Georgie gyökereinek a megkeresése. Viszont a mangából
többet megtudhatunk például
Georgie szívszerelméről, Lowellről, jobban megérthetjük
az őt körülvevő viszonyokat és
sokkal tisztább képet kapunk
általában véve az Angliában
játszódó események mikéntjéről.
A Lady Georgie a maga korában mindenképpen kultuszanimének számított,
Európában a kilencvenes évek közepén
járta meg hódító útját és nagy rajongótáborra tett szert. Shoujo klasszikusként
tartják számon, kiemelve hihetetlen
emocionalitását, dicsérve érzelemábrázolását (akik nem kedvelik ezt a stílust, azoknak persze ez hathat akár érzelgősségnek
is). Szereplőit képes közel hozni a nézőhöz,
és egészen a végéig fenntartja az érdeklődést irántuk. Az animét magát kritizálják a
gyerekkori epizódok egy részéért, melyek
valóban eléggé más jellegű történetet
sejtetnek (talán a Candy Candyhez közelebb levőt), mint a később kibontakozó
romantikus melodráma. Teljességében
véve a történetet leginkább a melankolikus, „lehetetlen” szerelmekhez, szerelmi
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manga fordítás:
animeweb.hu

Manga
Kötet: 5
Fejezet: 53
Futott: 1982-1984 (Sho-Comi)
Mangaka: Izawa Man (történet) –
Igarashi Yumiko (rajz)
Műfaj: dráma, romantika, történelmi,
shoujo, tragédia
Értékelés:
MAL: 7,62
ANN: 7,66

Anime
sokszögekhez, no és persze a bishounen/
bishoujo karakterekhez vonzódó fanoknak
ajánlható. Akiknek van türelme végigülni a
gyerekkori részeket és nem annyira tragédiapártiak, azoknak inkább az - akár közös
családi nézésre is alkalmas - animével, ellenkező esetben pedig inkább a mangával
érdemes próbálkozniuk.

Részek: 45 x 25 perc
Vetítés: 1983.04.09. – 1984.02.25.
Rendező: Shigetsugu Yoshida
Zene: Watanabe Takeo
Animáció: Tokyo Movie Shinsha
Értékelés:
MAL: 7,29 ANN: 7,47 AniDB: 5,29
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