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Lassan itt a tavasz, a sakura-virágzás és hát nincs is ennél 
alkalmasabb pillanat arra, hogy bemutassam nektek a Gin-
tama animét. Hogy miért most? Mivel ez az anime 10 évvel 
ezelőtt éppen tavasszal indult. És nem, még véletlenül sem 
azért, mert a főszerkesztőnk pont most döntött így.

Írta: pintergreg

Gintama



De nézzük miről is szól ez az anime. 
Adott egy Sakata Gintoki nevű, természe-
tesen dauerolt hajú fickó, mondhatni ő a 
történet főszereplője. Ez a természetesen 
dauerolt haj ráadásul ezüst színű, így aztán 
Gin-chan úgy véli hajának ezen tulajdonsá-
gai miatt nincs szerencséje a nőkkel. Ka-
bukichōban él, Edo vörös lámpás, sosem 
alvó negyedében. Ja igen, abban a korban 
vagyunk, amikor Edót még Edónak hívták, 
de nagyjából húsz évvel azután, hogy az 
Amanto megérkezett Japánba, és úgy ele-
ve a Földre. Majd ezután rögvest be is til-
tották a kardviselést. Sakata Gintoki pedig 
egy szamuráj abban a korban, amelyikben 
(hivatalosan) 
már nincs 
szükség sza-
murájokra.

Fenekestül forgatták fel az emberek 
életét: megjelenésük óriási technológia 
fejlődéssel járt, konkrétan egyik napról a 
másikra a 21. század technológiai szint-
jére került Japán. Ez egy nagyon érdekes 
társadalmi helyzetet teremtett, amelyben 
a középkori japánok részben megtartva 
koruk hagyományait, részben a modern 
ember életét élik. Hosszasan lehetne 
boncolgatni, hogy az Amanto mennyiben 
jelenti és jelképezi a 16. században japán 
földre lépő európaiakat, de 
ezt meghagynám a társada-
lomtudósoknak szakdolgo-
zat téma gyanánt.

Gintokiról azt kell tudni, 
hogy imádja az epres tejet, 
az édességet, az alkoholt, 

a Jumpot, és fél a 
s z e l l e -

mektől. 
S o -

s i n c s 
pénze, 

így a lakbér fizetése sem problémamen-
tes. Otose-san, a főbérlője azonban meg-
tűri (többé-kevésbé). Fő fegyvere egy 
bokken, melyre a „Tōya tó” felirat van gra-
vírozva és amellyel gyakorlatilag bármit át-
vág. Azért használja ezt, mert kardot ugye 
nem lehet már viselni (ehhez képest majd 
minden ellenfelének sikerül ezt megolda-
nia). Bár ezzel a fakarddal gyakorlatilag 
bármit képes kettészelni és jellemzően 
katanák ellen is problémamentesen hasz-

nálja, időnként mégis 
előfordul, hogy eltörik. 
Ilyenkor egyszerűen 
csak rendel egy újabbat 
a teleshopból.
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Az Amanto? Nem tudod mi az az 
Amanto? Lényegében földönkívüli. Olyan 
lények, akik jellemzően valamilyen állat-
formájú humanoid lények, vagy épp tel-
jesen embernek néznek ki, vagy az előbbi 
két kategória egyikébe sem tartoznak. 
A lényeg, hogy nem a szamurájok földjé-
ről valók, sőt még csak nem is a Földről. 

Ráadásul nagyon 
arrogánsak, fel-

sőbbrendűnek 
tartják ma-
gukat, be-
folyásukat 
az egész 

Bakufura is ki-
terjesztették. 



Gintoki finoman szólva sem egy töké-
letes jellem: lusta, perverz, olykor szadis-
ta. Van egy üzlete (ez lenne a Yorozuya), 
amely jellemzően kifejezetten nem megy 
jól, lényegében bármilyen munkát elvállal 
a megfelelő javadalmazásért, az eltűnt 
macskák megkerítésétől a testőrködésig. 
Ami jön, már ha jön valami. Persze az is 
hozzá tartozik, hogy a jó ügyért bármikor 
harcol akár fizetség nélkül is.

Ezen a ponton nem tudom már tovább 
kerülgetni, így nézzük a másik két fősze-
replőt is, akik Gintokit segítik az üzletben, 
illetve a harcokban.

Az első Shimura Shinpachi, akit oly-
annyira meghatároz a szemüvege, hogy 
visszatérő poénná vált, hogy valójában 
a szemüveg maga Shinpachi. Ettől elte-
kintve az a célja, hogy visszaállítsa apja 
dodzsójának régi hírnevét, valamint hogy 
igazi szamuráj váljék belőle. Utóbbi végett 
fogadta mesteréül Gintokit. Fanatikusan 
imádja és lényegében reménytelenül sze-
relmes Otsuu-chanba, a népszerű idolba; 
egyszersmind a rajongói klubjának is ő az 
elnöke.

Elizabeth nevű különös idegen társaságá-
ban látható. Elizabeth-et az anime elején 
fogadja be „háziállatául”, hátterével külön 
történetív foglalkozik a 232-236. részben.

Nagyon fontos elem az animében a 
Shinsengumi, aminek négy főbb szereplő-
jét emelném most ki. Először is Kondō Isao, 
a Shinsengumi parancsnoka. Általában 
csak Gorillaként hivatkoznak rá, teljesen 
odavan Shinpachi nővéréért, gyakorla-
tilag már-már zaklatja őt. Aztán Hijikata 
Tōshirō, a Shinsengumi démoni, majonéz 
mániás alparancsnoka. Még az öngyújtója 
is majonézes-doboz alakú. Apropó ön-
gyújtó… láncdohányos. Történt egyszer, 
hogy betiltották a dohányzást Edóban, 
az utolsó szál szivarért Breezával kellett 
megmérkőznie (lásd 119. rész). Yamazaki 
Sagaru kicsit esetlen tagja az egységnek. 
Gyakran végez megfigyeléseket és egy-
szer meg is hal, persze nem a megfigyelés 
közben és annyira nem is. Végül, de nem 
utolsósorban Okita Sougo, aki Hijikatával 
együtt már a  Shinsengumi megalakulása 
előtt csatlakoztak Kondo dodzsójához. 

Jellemét tekintve leginkább a könyörtelen 
és a szadista jelzők illenek rá, emiatt felnéz 
Gintokira és danna-nak (főnök) szólítja. 
Gyakran látható egy bazookával harcolni, 
de természetesen neki is a kardforgatás az 
igazi mestersége.
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A másik Kagura, a Yato klán sarja, mely 
az univerzum legerősebb népe. Ja igen, ha 
nem lenne egyértelmű ő egyébként egy 
Amanto. Gyakran látható esernyőjével, 
melyben egy gépfegyver is helyet kapott, 
de a komoly harcokban leginkább mégsem 
ezt, hanem az emberfeletti erejét hasz-
nálja. Az esernyő főleg azért szükséges 
számára, mivel a Yatók nem tűrik túl jól az 
erős napsütést. Kedvenc eledele a sukon-
bu, azaz az ecetes hínár, melyet szabályos 
téglalapokra vágva árusítanak. Állítólag 
egész egészséges is.

A Yorozuyán túl

A főszereplőkön kívül a Gintama uni-
verzum számtalan mellékszereplőt is 
felvonultat. Mindenek előtt szeretném 
kiemelni Katsura Kotarōt, akit Gintoki 
egyszerűen csak Zurának szólít. Zura az 
idegenellenes mozgalom vezetője, aki ter-
rorista módszerektől sem riad vissza, emi-
att körözött bűnözőnek számít. Módszerei 
a későbbiekben finomodnak, gyakran 
harcol Gintoki oldalán és szinte mindig az 



Meg kell még említeni Shinpachi nővé-
rét, aki egy éjszakai bárban dolgozik hosz-
teszként, hogy pénzhez jusson a dodzsó 
helyreállításához. Ők már a kezdetektől 
részesei a történetnek, de 300 rész alatt 
bizony ennél jóval több visszatérő szerep-
lő is csatlakozik. Például Hasegawa Taizou 
(Madao), akit majdnem kifelejtettem, és 
akiről azt kell tudni, hogy az anime legele-
jén megbecsült kormányhivatalnok volt, 
majd hőseinkkel való találkozás után ki-
rúgták. Innentől csak lefele vezetett útja, 
felesége elhagyta, hajléktalanná vált. Egy 
egészen érdekes színfoltja ő az animének, 
akárcsak Sadaharu, Kagura 
termetes kutyá-
ja. A terme-
teset itt nem 
úgy kell érteni 
mint egy ber-
náthegyi ese-
tében, hanem 
valahogy úgy 
mintha 

Mindennapok

Nem indul sehonnan és nem tart se-
hová. Nagyjából így lehetne jellemezni 
az anime történetvezetését. Ráadásul az 
anime a Sazae-san formulát követi, tehát 
a szereplők nem öregszenek az évek múl-
ásával, ahogy ezt Gintoki kerek-perec ki is 
mondja. Merthogy a negyedik fal rombo-
lás mindennapos esemény a Gintama vilá-
gában. Olyannyira, hogy időről-időre van-
nak olyan epizódok, (vagy epizódrészek) 
amelyben a szereplők leülnek és értékelik 
az elmúlt fél-egy évadot és megbe-
szélik, hogy 
miként le-
hetne több 
n é z ő t 
s z e r e z n i , 
miként le-
hetne érde-
kesebbé ten-
ni a 

műsort. Morognak, amiért más idősávba 
került az anime, vagy éppen a megjelenő 
DVD kiadást reklámozzák egy olyan borí-
tótervvel, amely Gintoki és Hijikata „yaoi 
kalandjait” sejteti (semmi ilyesmi nem 
történt!).
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három-négy bernáthegyi méretű állathoz 
lenne szerencsénk. Talán fölösleges is 
mondanom, hogy nem a Földről való…



A Gintama egy meglehetősen epizo-
dikus anime, ahol fél-, egy- illetve néhány 
részes történetek váltogatják egymást. Ha 
nem tévedek nagyot, akkor a leghosszabb 
történetív nyolc részből tevődött össze, 
így bár maga a sorozat a 300. részén is túl 
jár, nem kell azon aggódni, hogy párszor 
húsz részen keresztül tart majd a harc 
Breeza ellen (nem elírás, Breeza a Gintama 
univerzum egyik szereplője. Jó, azt nem 
tagadom, hogy Freeza paródiája…), vagy 
hogy tíz részen keresztül tárják elénk az 
aktuális ellenfél előtörténetét két ütés 
között.

Mivel az anime in medias res kezdődik 
és egyébként sem számít semmi a pillanat-
nyi poénokon túl, rendkívül lassan, aprán-
ként, mondhatni csigatempóban ismerjük 
meg Gintoki múltját. Bár az hamar kiderül, 
hogy részt vett a Jōi háborúban az Aman-
to ellen – és ekkortájt még Shiroyashaként, 
azaz fehér démonként ismerték – ennek 
részleteit továbbra is jótékony homály 
fedi. Annyi bizonyos, hogy együtt harcolt 
többek között Zurával és bizony már ak-
kortájt ismerte Takasugi Shinsukét, akit 
már szinte tekinthetnénk amolyan főellen-
ség félének is, de hát a Gintama világában 
ez sem olyan egyértelmű. Meg egyébként 
sincs olyan konkrét cél – hisz a történet 
valójában nem tart sehova – így konkrét 
legyőzendő ellenfél sem. Az mondjuk biz-
tos, hogy kellően erős és bishounen ahhoz, 
hogy ezt a posztot betölthesse.

Két paródia közt...

A sorozat egyik védjegye a parodizálás. 
Senki és semmi nem kerülheti el a kifigu-
rázást, mármint ha Jumphoz köthető a 
dolog, és így a jogtulajdonlás nem okoz 
problémát... Ezt is szóvá teszik jó néhány-
szor az anime szereplői, persze nem kell 
túl komolyan venni. Jump főhőstől szo-
katlan módon Gintokinak nincs különleges 
támadása vagy technikája – ahogy tulaj-
donképpen senkinek sincs a Gintamában 
– bár ő igazán szeretne magának valamit. 
Akármit... legyen az egy kamehameha, egy 
bankai vagy valami hasonló.

Hivatkozások persze nem csak más 
animékra vagy mangákra vonatkoznak, re-
gényekre japán tévéműsorokra egyaránt 
vannak utalások. Egyszóval a teljes japán 
popkultúrára. A leggyakoribbak a Dragon 
Ball hivatkozások, ha más nem háttérelem-
ként a vásárban feltűnő Shenlong figura, 
vagy polcon sorakozó manga formájában, 
ám a Prince of Tennistől a Ansatsu Kyous-
hitsun és a Gundamen át egészen One Pie-
ce-ig sok minden terítékre kerül.

Másokat kifigurázni egy dolog, de a 
sorozat képes önmagát is ízekre szedni, ez 
pedig csak a legnagyobbak sajátja. 
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Azonban nem ő az egyetlen aki szeret 
olyan dolgok körül szervezkedni, amik 
hogyhogy nem valamilyen módon keresz-
tezik hőseink útjait. Van ugyanis egy Haru-
same űrkalózok nevű szervezet is, akinek 
legtöbb műsoridőt kapott tagja Kamui, 
aki történetesen Kagura bátyja. Hasonló 
dolgokat tudok elmondani róla is, mint 
Takasugiról, annyi különbséggel, hogy ő is 
földönkívüli, így nyilvánvalóban nem vett 
részt az Amanto elleni háborúban.

„A Gintama egy meglehetősen epizodikus anime, ahol fél-, egy- illetve néhány ré-
szes történetek váltogatják egymást. (...) nem kell azon aggódni, hogy párszor húsz 

részen keresztül tart majd a harc Breeza ellen...”
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Befejezésül

A cikk végéhez közeledve némiképpen 
szubjektívebb hangvételben folytatom 
(már amennyire egy rajongó objektíven 
mutathat be egy általa igazán kedvelt 
akármit). Az anime első fél éve (~25 része) 
kissé döcögős. Nekem nagyjából ennyi 
idő kellett, míg teljesen ráfüggtem az 
animére, de nem arról van szó, hogy ezu-
tán „indul be”. Igazából nem sok minden 
változik, legfeljebb, hogy a későbbiekben 
(főleg az új évadokban) sokkal gyakoribbak 
a „hosszabb” 2-4 részes történetek, míg az 
elején szinte egyáltalán nincsenek ilyenek. 
Egy szó mint száz, nagyon megéri adni neki 
egy esélyt, akkor is, ha az első egy-két rész 
esetleg nem nyerte el a tetszéseteket. 
Apropó első két rész… említettem hogy 
azok fillernek számítanak a „filler” azon ér-
telmében, hogy a mangában nem szereplő 
történetről van szó? Lényegében azt a célt 
szolgálja, hogy kicsit bevezesse a Gintama 
világát.

Kritikaként meg lehetne említeni, hogy 
az „idő múlásával” egyre kevesebb Aman-
tót látni az utcákon. Míg az első részekben 
a járókelők jó része idegen, addig néhány 
évaddal később alig látni nem embert. 
Ezt az anime szóvá is teszi és egyszerűen 
a „könnyebb embert rajzolni” választ adja.
A grafika tekintetében annyit, hogy az 
első, 201 részes Gintama sorozat, még a 
régi 4:3-as képaránnyal készült, így régi-

Kezdjük ott, hogy Sorachi Hideaki (a 
mangaka) megjeleníti önmagát is: nem is 
akárhogyan, egy trehány, együgyű gorilla-
ként. Aztán van az az epizód, mikor Gintoki 
a metrón utazva a Gintamant olvassa (nem 
elírás ez sem), majd felhangon kifejti, hogy 
ennek a mangának bizony már rég véget 
kellett volna érnie, nem is érti, ki kíváncsi 
erre a vacakra... De az sem sok műben for-
dulhat elő, hogy néhány szereplő elindul 
megölni a mangakát (itt ugye részese az 
univerzumnak, így egyszerű), amiért a leg-
utóbbi népszerűségi felmérés során egy 
pár résszel korábban megjelent karakter 
is megelőzte őket (182-184. rész). Hogy 

reagál erre az anime? A grafika széte-
sik, és a történet gyakorlatilag megáll. 
Nyilván, hiszen a rajzoló meghalt. Hát 
ilyen anime a Gintama.

„Míg az első részekben a járókelők jó része idegen, addig 
néhány évaddal később alig látni nem embert. Ezt az anime 
szóvá is teszi és egyszerűen a „könnyebb embert rajzolni” 

választ adja.”



esnek hat, és hát a grafika minősége sem 
igazán változik ezen idő alatt. Ezt több-
ször is megjegyzik a szereplők a már em-
lített értékelések alkalmával. A Gintama’ 
sorozattól kezdve azonban már 16:9-es 
képarányban és modernizált grafikával él-
vezhetjük. Tartozik a sorozathoz összesen 
négy mozifilm is (pár ova mellett), ezek 
közül három azonban egy-egy ütősebb 
történetív egybevágott verzióját jelenti. 
Az első a Benizakura-hen (58-61. rész), 
ezt követi a Shinsengumi krízis (101-105. 
rész) illetve a Kabukichō négy dívája (210-
214. rész), majd az első „igazi” mozifilm: a 
Kanketsu-hen - Yorozuya yo Eien Nare (Fel-
támadás – mindörökké Yorozuya), amely 
Sorachi Hideaki (rajz) és Oosaki Tomohito 
(történet) regényén alapszik és nagyjából 
arról szól, hogy mi lett volna, ha Gintoki 
nem is létezik. Az elsőre kicsit sablonosnak 
ható felállás csak a látszat, valójában egy 
nagyon alaposan kidolgozott, a Gintamá-
hoz méltó filmet nézhetünk közel két órán 
keresztül. Hogy miért érdemes még meg-
nézni? A felnőtt Shinpachi és főleg Kagura 

rélődnek egyébként. Ezek közül pedig 
több is bekúszott a kedvenceim közé.

Ebben az írásban csak pár példát 
említettem miért is különleges és meg-
tekintésre méltó darabja ez az animetör-
ténelemnek. Még napestig sorolhatnám 
a kedvenc momentumaimat és poénjai-
mat kezdve az utolsó darab vécépapírért 
folytatott mentális háborútól a heroikus 
küzdelmeken át a legdrámaibb pillanatot 
is porba tipró poénokig, de ha ez eddig 
nem győzött meg, akkor kár tovább fárasz-
tanom magam.
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(jó, a hölgyeknek főleg Shinpachi…) egé-
szen különleges látványt nyújt, amelyet 
a Sazae-san formula miatt a sorozatban 
várhatóan sosem élhetünk majd át.

A jelenleg futó Gintama° sorozat né-
hány héten belül befejeződik, azonban 
még idén két OVA jelenik majd meg au-
gusztusban és novemberben. A 63. kötet-
ben Sorachi Hideaki bejelentette, hogy a 
Gintama manga még idén az utolsó törté-
netívbe lép, bármit is jelentsen ez. Ugye a 
Bleach már három éve az utolsó történetí-
vében jár, bár a Gintama felépítése merő-
ben más, s várhatóan még ebben az évben 
(vagy a következőben) be is fejeződik. Ta-
lán még is van elérendő célja?

És akkor így a szakasz végére érve rö-
viden még meg kéne említenem, hogy a 
hanghatások  tekintetében mit várhattok: 
a seyiuuk zseniálisak és a zene is méltó a 
sorozathoz. Meg se kísérlem felsorolni 
őket, mert annyian vannak. Az endingek 
sűrűbben, az openingek ritkábban cse-

Forrás: http://gintama.wikia.com

Gintama (201 rész)
2006. április 4. – 2010. március 25.

MAL pont: 9,05

Gintama’ (51 rész)
2011. április 4 – 2012. március 26.

MAL pont: 9,15

Gintama’: Enchousen (13 rész)
2012. október 4. – 2013. március 

28.
MAL pont: 9,11

Kanketsu-hen - Yorozuya yo 
Eien Nare

2013. július 6.
MAL pont: 9,12

Gintama° (51 rész)
2015. április 8. – 2016. március 30.

MAL pont: 9,16



GINTAMA
Kattints a képre és töltsd le 
a vezércikkünkhöz járó 
képet!

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-30/

