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„Bátyám... könnyeim nem állnak el…”
Hangzik el az Oniisama e... minden epizódjának legeslegvégén, és ezzel majdnem le is írhatnánk a történetet... De csak majdnem…
Adott Ikeda Riyoko 1974-es klasszikus shoujo mangája, amely Dezaki Osamu rendezésében
animeként is debütált a 90-es évek elején. Két
ilyen nagy név és a szemlátomást nem mai darabot jelző képek között itt hever egy újabb retró
anime ajánló: jelezvén, hogy az animetárház vis�szamenőleg talán még ékesebb.
Ennyi költői túlzás után...

Cselekmény
A 16 éves Nanako megkezdi tanulmányait
a neves lányiskolában, a Seiran Akadémián. Barátnője, Tomoko is vele tart, így együtt csodálkozhatnak rá az új élményekre és környezetre. A Seiranra
szebbnél szebb lányok járnak, csinosabbnál csinosabb ruhákban, nincs ugyanis kötelező egyenru-
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ha viselet, tanulmányaiknak pedig egy gyönyörű,
neoklasszicista épület ad otthont. Mintha nem
is Japánban, hanem Európában érezné magát az
ember lánya…
Az iskolában hatalmas tekintéllyel bír a
Sorority tagság. A kvázi diáktanács vagy inkább
elit diáklány-egyesület, amire szinte minden lány
ámulattal tekint. Epekednek utána, hogy bekerülhessenek a legjobbak, legokosabbak, legszebbek,
leggazdagabbak közé. Nanako bár nem a legelitebb körökből jön (professzor apukával és jómódú
családdal azért büszkélkedhet), sokak meglepetésére és nemtetszésére bekerül a sorority lányok
közé. Tomoko sajnos nem, de nem ez fogja leginkább megnehezíteni Nanako életét. Ennél sokkal
több intrika, zaklatás, sértődés és dráma vár rá...
A rózsaszín, csillogó közeg álcája mögött húzódó
tinédzser pokol hamar hullámzásnak indul, főhősnőnk pedig megtanul úszni benne... hogy aztán
remélhetőleg minden jóra forduljon.

És itt jön képbe maga a cím, „Bátyámnak...”
(vagy angol változatában Bátyám, kedves bátyám...), amely szegmens egyfajta kapaszkodót,
lelki támaszt nyújt a sodródó Nanakónak. Az alsóközépiskola végén hirtelen ötlettől vezérelve
a lány nem szeretne örök búcsút venni kedvenc,
fiatal tanárától, Takehikótól, így megkéri, hadd
tekinthessen rá bátyjaként és hadd írhasson neki
leveleket. A fiatal tanársegéd teljesen meglepődik a kérésen, de végül szívesen belemegy, várva,
miként számol be Nanako seiranos továbbtanulásáról.
Így írja hát le élményeit, örömét és bánatát
a lány „bátyjának”, „oniisamához” címezve, kön�nyítve ezzel lelkén, az epizódokat végig úgy narrálva, mintha az egy Takehikónak írt levele lenne.

Ikeda Riyoko (1947-)
Leghíresebb mangái a Versailles no
Bara (1972-1973, 10 kötet) és az Oniisama e...
(1974, 3 kötet), melyekből anime is készült
(1979-ben és 1991-ben). A Year 24 Groups-hoz
tartozik, amely azokat a mangakanőket jelenti, akik nagy hatással voltak a shoujo műfajra
és annak alakítására (pl. Takemiya Keiko, első
BL mangaka - Kaze to Ki no Uta, Terra e...). A
retró rajzstílusuk jellegzetes, hasonló, egymásra ható, a műfaj alapjait lefektető látványt
és történetvezetést nyújt.
Ikeda számos művében előkerül a yuri
fanservice és téma, a leszbikus vagy androgün
karakterek. A yuri műfaj egyik első képviselője.

Dezaki Osamu (1943-2011)
Neves anime rendező, számos klas�szikus sorozat köthető a nevéhez. Pl. Ace wo
Nerae, Ashita no Joe, Black Jack, Golgo 13,
Ie Naki Ko, Oniisama e..., Space Cobra, Takarajima, Versailles no Bara. De epizód rendező
volt többek között az 1969-es Dororónál is.
Utolsó rendezései a 2008-as Clannad
movie és a 2009-es Genji Monogatari Sennenki sorozat.
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Szereplők
Misonoo Nanako
Bájos, szeretetreméltó
lány, mindenki felé nyitott és
kíváncsi. Ártatlanságával és
szerénységével hamar szimpatikus lesz sokaknál, ezáltal
másokban pedig irigységet,
féltékenységet vált ki. Eléggé naiv természet, a
többi lány könnyedén elbűvöli, amiből nem mindig lesz köszönet. A Seiranban kénytelen kimászni
a babaházából és életre nevelődni...
Fontos számára, hogy élményeit és sérelmeit megoszthatja bátyjával, bár többször ír olyan
leveleket, amiket végül inkább nem küld el neki…
Nanako bár főszereplő, többnyire csak sodródik
az eseményekkel és egyfajta figyelő, stabil helyet
tölt be a többi karakter eléggé körülményes kapcsolati hálójában. Hasonló ez a „kívülállóság” a
Versailles no Barás Oscar karakteréhez, akinek a
mangaka, Ikeda eleinte szintén egyfajta „mellékszerepet”, asszisztálást adott a többi nő játszmájához.

AniMagazin

Arikura Tomoko
Bár ő a legkevésbé
hangsúlyos
mellékszereplő, Nanako után itt a helye.
Tomoko még barátnőjénél
is vidámabb, sőt lazább természet. Optimizmusával és
szeretetével minden nehézség ellenére kitart Nanako mellett, leginkább támogató, gyerekkori barátnőjeként. Egy hűséges és őszinte lány, aki szintén megkapja ugyan a maga negatív és problémás
jeleneteit fájdalmas félreértések árán, mégis üde
színfoltja marad a sztorinak. Az ő higgadtsága, két
lábbal a földön járása és sorority mentes, objektív
nézőpontja sokszor esik jól a nézőnek ennyi problémás és depressziós lány között.

teit. Ettől függetlenül figyel a lányra, amikor szükséges, valamennyire törődik vele, így időnként
úgy alakul, hogy találkoznak egymással...

Henmi Takehiko
Megtörve a lányok
sorrendjét az oniisama következik, ha már fentebb is
egyértelműen említésre került. Henmi bár tanította a lányokat, még ő is egyetemista,
szeretne külföldi egyetemre kerülni. Kedves, komoly, szorgalmas srác.
Mindenféle félreértés vagy romantikus érdeklődés nélkül, tényleg egyfajta testvéri törődéssel fogadta Misonoo levelezős ötletét. Hamar
kiderül, miért vállalta magára ezt a szerepet ilyen
könnyedén. Henmi lényegében nem (vagy csak
nagyon ritkán) ír a lánynak, csak olvassa az üzene-

Shinobu Mariko
Egy vonzó, büszke,
törtető, temperamentumos
lány, akinek minden vágya,
hogy elismerjék és sorority
tag lehessen. Elsőévesként
felfigyel osztálytársára, Nanakóra, hamar vonzódni kezd hozzá, már-már megszállottan a barátnője
szeretne lenni. Emiatt Tomokóra féltékeny, és miután ő is sorority taggá válik, próbál aláásni a két
lány régi barátságának.
Marikónak főként a családi problémái miatt
elég hatásos lelki hullámvölgyei vannak a történet
során, amiből folyamatosan fejlődve és barátokra
lelve igyekszik kimászni.

Ichinomiya Fukiko
A Sorority elnöke, gyönyörű, elegáns felsőbb éves.
A diáklányok egytől egyig
csodálják és felnéznek rá. Határozott, szigorú modorához
kimért, de őszintének ható
kedvesség társul... Még a vak is látja (csak a többi
karakter nem, na jó, kivéve Reit meg idővel a már
említetteket), hogy minden bája mögött ott lapul
a lelki terror szintjére bárhogyan képes, sebzett,
önző lány.
Fukiko-sama okos és számító, próbál mindent kedve és meglátása szerint irányítani, pl.
Nanako figyelmét, bizalmát megtartani. Az ő története és kapcsolatai adják az anime egyik fő drámáját.
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Asaka Rei
Az ő szála pedig a másik fő drámát jelenti Fukikóé
mellett. Igen, jól gondoljuk,
hogy a kettő hatással van
egymásra.
Rei egy androgün szépség, férfias megjelenésével és viselkedésével vonzza a többi lányt.
Beceneve körükben „Saint-Just-sama” (vagy
ahogy a lányok ejtik: szandzsusztoszama), amit
Louis-Antoine de Saint-Just francia forradalmárról aggattak rá. Külsőre ő hasonlít leginkább Ikeda híres karakteréhez, Oscarhoz, személyisége
azonban jóval baljósabb... Rei testesíti meg a legnagyobb lázadót és a legproblémásabb fiatalt az
egész sorozatban. Hiába rajonganak érte és hiába
jeleskedik annyi mindenben (pl. kosárlabda, zongora, hegedű), mégis magányos, szentimentális
és depressziós. Cigarettázik és gyógyszerfüggő,
rendkívül önfejű.
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Fukikóval való sokrétű, negatív és idővel
kifejtett kapcsolatán túl a többi lánnyal kedves.
Régi barátnője Kaoru és egyre közelebb engedi
magához Misonoo Nanakót is.
Orihara Kaoru
Reijel régóta ismerik
egymást, és ő még androgünebb alkat, csak míg előbbi
elegánsan férfias, addig Kaoru egy laza, sportosabban
fiús természet. Érte is rajong
a többi lány, így az újak, Nanakóék is. Az ő tomboy
természetéhez is becenév jár, ami a Kaoru no Kimi
lett a Gendzsi monogatari Kaoru hercege után.
A lány bár Reihez hasonlóan egy évvel idősebb Nanakóéknál, betegsége miatt kihagyott
egy évet, így velük jár egy osztályba. Idővel az ő
háttere is hangsúlyossá válik.
Kaoru határozott, rendkívül egyenes, igazságos karakter, lehet rá számítani. Példakép al-

kat, de neki is megvannak a nehezebb pillanatai,
gyenge pontjai. A sorority mizéria őt nem igazán
érdekli.
Később kiderül, hogy Henmivel is ismerik
egymást... bár ez többnyire Fukikóra és Reire is
igaz...

Az említetteken kívül néhány lány jut még
kisebb-nagyobb szerephez a sororityből. Valamint
a főszereplők szülei, Nanakóé és Marikóé válnak
nagyon hangsúlyossá, bemutatva ezzel, hogyan
látnak/kezelnek, illetve váltanak ki ők is 1-1 problémát lányaik életében.

Ichinomiya Takashi
Henmi barátja, szaktársa az egyetemen, emellett
Fukiko bátyja. Kedves, jóképű
srác, lazább, mint Henmi és
kevésbé hangsúlyos karakter,
mint Tomoko.
Mégis fontos megemlíteni, mivel eléggé közel áll a Fukiko-Rei drámakörhöz, ugyanakkor nem
lovalja bele magát a problémáikba, úgy is mondhatnánk, keveset törődik a családjával. Ellenben
idővel egyre jobban megkedveli Marikót, Nanako
törtető osztálytársát, és igyekszik a kedvében járni, figyelni rá, amit a lány eleinte nem tolerál.

Díszlet
A Tezuka Productions bár 17 évvel később
adaptálta a mangát, jól visszaadta annak klasszikus shoujo hangulatát, ugyanakkor már vonalaiban érződik a valamivel frissebb, de még mindig
retró 90-es évekbeli látványvilág is. Sok a sötét,
tompa, barnás tónus és a festői állókép. A hátterek megfelelőek, bár többször elnagyoltak, homályosabbak. A karakterdizájn szép, az eredetire
hajazó, de sokszor eléggé olcsó animációs megoldásokkal. Viszont tetszetős, hogy a szereplőkön
folyamatosan látni új ruhadarabokat, ami pláne
fontos ennyi tehetős lány ábrázolásánál. Jellemző
a yuris és shoujós jeleneteken túl a fürdős fanservice is. Szinte mindegyik fontosabb lány karakter
kapott zuhanyzós vagy kádas jelenetet.
Dezaki rendezése szokásához híven lassú,
de hatásos. Egy-két pillanatban nagyon erőteljes
és drámai, a történetet jól adagolja, végig leköti
az embert, viszont maga a cselekmény így is sokszor fárasztó, túlhúzott marad. A sok arcközpontú,
shoujo effektes állókép és az időnként egyedibb,
szimbolikusabb jelenetek is jellemzőek a rendező
stílusára, amikből itt is dúskálunk.
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A seiyuuk bár nagyon jól játszanak, mégsem vagyok teljesen elégedett. Fukiko és Takehiko szerintem túl felnőttes és mély hangokat
kaptak. Jelentősen öregítik ezeket a tizen-, huszonéves karaktereket, amit én sajnáltam. Bár ez a
seiyuu megoldás eléggé jellemző
sok más komolyabb, hasonlóan
bishi (igen itt ők most annak számítanak) karakter
esetében is.
A
háttérzenék
emlékezetesek, hatásosak, fülbemászóak, ugyanez igaz
az openingre és
az endingre is.
Az OP érzelmesen bájos és
drámai, máskor melankolikus hatást
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kelt, az ending pedig inkább vidámabb szám, a 70es, 80-as évek hangulatát idézik.
Érdekes még a mangaka megálmodta helyszínen és dizájnon időzni, amit az anime szintén
teljesen visszaad. A lányok európai stílusú iskolába járnak, nyugati divat szerint öltözködnek és
hordják a hajukat, továbbá szintén ilyen stílusú
házakban laknak (persze egytől egyig gazdagok).
Emellett megjelenik a japán város, kikötő, gyorsétterem, parkok, társasházak, közlekedés képe
is. Sőt, a látottakból ítélve Yokohamát ismerhetjük fel helyszínként. A környezetnek ez a kettőssége remekül prezentálja egyrészt Japán hetvenes
éveire jellemző nyugati hatását, másrészt Ikeda
műveire jellemző Európa fanatizmusát.

Anime vs manga és a személyes
véleményem
Kapásból ledöbbentett a tény, hogy a 39
részes anime egy mindössze 3 kötetes mangát
adaptált. Azt gondoltam, biztosan tovább szőtték
a történetet, a manga csak az alapokat nyújtotta...
Hát. Ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna.
Rövidsége miatt elolvastam, és jelentem, egy az
egyben ugyanaz a története, mint az animének
(némi eltérésekről kicsit később). Nem is igazán
tudom, hogy mi a nagyobb tudomány: az, hogy
képesek voltak 39 részre az alapanyagot ennyire
megfelelően kiegészítve széthúzni vagy az, hogy
3 kötetbe belefért ennyi minden?!

Mindenesetre az biztos, hogy mindkettő
emlékezetes darab lett, de előnyére vált volna a
mangának, ha ennél kevesebb drámát, problémát
és kapcsolathálót hoz, az animének pedig még, ha
nem húzza és hangsúlyozza ennyire szét 39 részre. Működött volna valamivel kevesebb epizóddal
is.
A mangánál azt éreztem, hogy zsúfolt, érzelmekben hirtelen túlzóbb, ehhez kapcsolódva
viszont sokszor könnyedebb, poénosabb is. Megtalálhatók benne a régi mangás gag-arcok, és a
sok shoujo effekt (csillogás, virágok). Viszont há-

rom kötet alatt ennyi történésnek valamennyire a
karakterek látták a kárát... felületesebbnek, egysíkúbbnak, tűnnek, inkább mesések, mint reálisak.
Az animében a mókás pillanatok sokkal minimálisabbak, de kellemesebb, üdítőbb tálalást
kaptak, nem hasonlítanak a parodisztikus mangafejekhez. A karakterek itt már igazán élnek, kellően ki lettek fejtve, tényleg mindenkit alaposan
megismerünk és megértünk, ami mindenképp
az adaptáció érdeme, viszont így drámáik nem
hirtelen túlzásnak, hanem kimért, hosszan tartó
hatásvadászatnak tűnnek. Végül is valamennyire
így is túlzóak maradtak. Ezzel csak az a probléma,
hogy végig úgy éreztem, mintha egy intrikákkal
teli szappanoperát néznék, emiatt egymás után
több részhez nem is igazán volt kedvem. Persze akik szeretik ennyire a karakterdrámákról és
a tini/családi problémákról szóló történeteket,
azok kedvelni fogják. De sokak számára válhat
túlhúzottá, erőltetetté, még ha unalmassá nem
is. Megtekintése magányos, szorongó, depresszív
pillanatokban nem a legjobb ötlet, de nem is a világ legnagyobb drámázásáról van szó... Azért kb.
ugyanannyira van feloldás, elégedettséget adó,
szép pillanat is a műben.
Így egyik nagy előnye az Oniisama e-nek,
hogy a szereplők többsége idővel megoldja és
megfelelően kommunikálja a problémáját. Hátránya, hogy sajnos csak a többsége... vannak kivételek.
A vége illik a történethez, az is nyújt vegyesen mindenféle érzelmet és élményt.
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Az anime a legeslegutolsó momentet kicsit másképp, pozitívabban tálalja a mangánál, ami nekem
jobban tetszett.
Szintén az anime érdemének tartom, hogy
Tomoko karakteréhez rengeteget hozzáadott, folyamatossá vált a jelenléte, számított Nanako oldalán, végig stabil barátnőként, a drámákat enyhítő szereplőként mutatkozott. A mangában ő csak
minimálisan jelenik meg.
Érdekesség még kicsit a rajzolást figyelve,
hogy a fiúk hajszínét az anime felcserélte... a mangában Henmi haja volt sötétebb, Takashié világosabb. Továbbá Nanako mangás lokniait sem adta
teljesen vissza az anime... de később a mangában
sem volt már annyira domináns, így a két változat
valamennyire találkozik egymással. Valamint itt is
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megjegyezném, hogy a mangában Henmi fiatalabbnak tűnik… nem csak a seiyuu nélkül, hanem
rajzstílusában is. Az animében inkább kelti egy
30-as évei végén járó felnőtt karakterét, mint egy
egyetemistáét (sajnos ez már csak ilyen retróshoujo hagyomány).
És a végére hagytam a shoujo ai/yuri kérdést, mivel ez a megjelölés minden animés site-on
ott figyel az adatlapon. Nyilván nem véletlenül,
ugyanakkor azért csak most tértem rá, mert a történet szempontjából nem ezen van a fő hangsúly
és nem kapunk benne konkrét leszbikus kapcsolatokat, rendesen alakuló románcokat sem. Természetesen a lányok egyrészt sokféleképp shippelhetőek benne, és folyamatos a romantikusan
tálalt yuri-fanservice/sejtetés, másrészt több ka-

rakter is kimondja a másik felé, hogy kedveli, szereti, ami sokszor már eléri a rajongás, szerelem,
de még inkább a megszállottság szintjét. Ténylegesen viszont nem váltják be ezeket a vágyakat a
karakterek (valahol ezt is érezhetnénk problémáik hátterének, de konkrétan nem/nem csak emiatt
szenvednek), és van, ami végül inkább tűnik erős,
baráti ragaszkodásnak, mint leszbikus vágynak.
Kapunk egy olyan testvéri köteléket is, ami elég
súlyosan tálalja a karakterek egymás iránti és saját
őrültségét... szintén érezhető akár itt is a yuri felhang, sőt megszállottság, de az igazság az, hogy
sokkal nagyobb, tényleges hangsúlyt kap maga a
testvéri szeretet és kötelék, a valahová tartozás,
a családhoz tartozás, mint bármilyen szerelmi értékek.
Amikor mégis tényleges, megélt romantikával találkozunk, azt heteró párok szerepében
kapjuk meg a történettől, ekkor pedig az esetleg
korábban homoszexuálisnak tűnő lányok is heteró
karakterekként mutatkoznak. Ezeken a szálakon
keresztül valamennyire végül shoujo romantikát
is kapunk a történettől.
Összességében nem egy könnyed, gyors
anime, de érdemes megismerni régebbi shoujo
szeletként, mert annak hatásos, hosszában rejlő
sokszínűségének köszönhetően egészen egyedi és
többnyire jól sikerült adaptáció. Mindenképp megér egy próbálkozást.

Manga alapján
Hossz: 39 rész
Év: 1991-1992
Stúdió: Tezuka Productions
Műfaj: pszichológia, dráma, iskola,
shoujo, yuri
Értékelések:
MAL: 7,85
AniDB: 7,64
ANN: 7,79

„Oniisama... namida ga tomarimasen...”
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