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Bemutató
Részletes anime-manga összehasonlítás egy
négy részes horror OVÁról, melyet 1999-ben készített a Madhouse egy tíz kötetes manga négy különálló fejezetéből.

Rövid bevezető
Nem minden változaton van opening vagy
ending, de nem is hiányzik. Csak egy rövid felvezető szöveg. A 2. rész háttérzenéje jazzes, különben
a zenéknek nincs túl nagy jelentősége. A rajzok
szépek, a ’90-es évek átlagánál jobb, lévén, hogy
OVA, habár TV-ben is leadták. Végre egy anime,
ami intelligensen merít az európai kultúrából, és
nem forgatja ki azt. Viszont a cím lehetne kreatívabb. A történetről és a szereplőkről az összehasonlításban olvashattok.

1. rész
Történet: D gróf nagyapja állatkereskedését üzemelteti San Francisco kínai negyedében. Az ő és
vásárlói (nem túl hosszú) életét követhetjük nyomon. Rögtön az elején egy nyomozó érkezik az
üzletbe, hogy kiderítse, mi folyik a rejtélyes boltban, mivel sok vásárló meghalt. Nem talál semmit,
de ez nem szünteti meg gyanakvását. Utána egy
házaspár érkezik, mert meghalt a lányuk, Alice, és
vesznek egy nyulat, ami nagyon hasonlít rá. Három feltétellel kapják meg: nem mutathatják meg
senkinek; a füstölője nem aludhat ki, valamint
csak vizet és zöldséget adhatnak neki. Ezt viszont
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nem tartják be, amit meg fognak bánni, mert a
nyúl elég szapora állat.
Utalás: a hamelni patkányfogó története egy középkori német legenda. Egy idegen a sípjával kicsalogatta egy folyóba a városban elszaporodott
patkányokat, de a városiak nem fizették ki, ezért
kicsalogatta a gyerekeket is. Innentől több változat létezik, ami minket érdekelhet úgy végződik,
hogy Erdélyben telepedett le a gyerekekkel. Így
ők lettek az első erdélyi szászok.
Az első rész a 3. fejezetet dolgozza fel.

Eltérések:
- A manga azzal kezdődik, hogy a házaspár
a temetőben van a lányuk sírjánál, az animéből ez
kimaradt, ott viszont egy (másfél perces) plusz
történet van egy tigrist vásárló férfival.
- A mangában a szülők észreveszik D kicsi
denevérét, az animében nem.
- A mangában a nyomozó teázik és sütizik
D-vel, és nem hallja a szomszédok beszélgetését
a történtekről. Az animében a teázás nem történik meg, hanem megfigyeli a házaspárt, és ekkor
meghallja a szomszédokat.
- A mangában Alice akkor kezd el beszélni,
mikor a sütemény kell neki, és akkor az apja kint
van, az animében viszont egyből tud, ahogy bemennek a szobájába.
- A mangában D beszél a temetőben a
gondnokkal, és tőle tudja meg a történteket, ezt
az animében nem mutatják, illetve az itt elhangzottakat a szomszédok és a nyomozó beszélgetésébe építették bele, a túladagolást pedig a rendőrségen hozzák szóba.

- A mangában a nyulak elszabadulnak a városban, és elkezdik falni az embereket (ehhez hívják a nyomozót), az animében viszont nem jutnak
ki a házból. A mangában kivonul az egész rendőrség, mert sokkal több a nyúl, mint az animében.
És a nyomozó viszi ki D-t a helyszínre, hogy intézkedjen, míg az animében magától megy begyűjteni az eladott állatot.
- Az animében mutatják, ahogy a nyulak
megeszik az apát, a mangában csak megemlítik.
- Az anime elején levő tigrises ügy nincs a
mangában, a nyomozó a 2. fejezetben egy másik
ügy miatt érkezik a boltba, ami a harmadik részben lesz látható.

2. rész
Történet: Egy nő beleesik a tengerbe és meghal,
de a férje elmegy az általa rendelt halért. A halról
kiderül, hogy egy sellő, ami nagyon hasonlít a férfi
megboldogult feleségére. Vajon a sellő a felesége vagy a felesége eleve sellő volt?
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Meg is örül neki, és hazaviszi. A feltételek: egy tartályban kell tartania, és minden nap cserélnie kell
a tengervizet, valamint sosem éhezhet. Azonban
Leon elkezd nyomozni a nő halálának ügyében,
úgyhogy ő is ellátogat az állatkereskedésbe. Később a férj volt szeretője elmeséli neki, mi is történt a feleség halálának estéjén. De ez inkább vet
fel kérdéseket, minthogy segítene.
Utalás: sellő - nagyon hasonlít a mitológiai sellőre, ami félig ember, félig hal. Sokféle változata
létezik, ezek közül, ami nekünk fontos azok, amelyek szerelembe esnek emberekkel. Hasonló a szi-

AniMagazin

tuáció az első sellő történetéhez az ókori Asszír
Birodalomból, melyben Asratum istennő sellővé
változtatta magát szégyenében, amiért megölte
a szerelmét. A második rész a 7. fejezetet adaptálta.
Eltérések:
- A mangában D gróf éppen horgászik, amikor a friss feleséget partra veti a víz, az animében
csak utólag mondja a férjnek, hogyan talált a feleségére.
- Leon az animében visz ajándékba süteményt D-nek, mikor megy, a mangában nem, és
ott még a vásárlás előtt beszélgetnek. Az, hogy
süteményt visz, a 2. fejezetben történik, de az
úgy, ahogy majd a harmadik részben láthatjuk.
- A mangában a férj nem tud a felesége rendeléséről, így D megy neki szólni róla. Az animében tudja, tehát ő megy el érte. Ez fontos eltérés,
mert a manga sejteti, hogy D áll az egész mögött.
- A mangában csak egy létra van a tartály
mellett, az animében egy egész állvány.
- A mangában csak annyi játszódik a rendőrségen, hogy elküldenek valakit a volt szeretőhöz
és az, hogy D meglátogatja Leont. Az animében
viszont többet mutatnak a nyomozásból.
- A mangában csak Leon visszaemlékezésében látjuk a beszélgetését a volt szeretővel, az
animében időrendben mutatják ezt.
- A mangában a főnöke mutatja Leonnak a
nő maradványairól a képet, az animében a társa,
Jill.

Az animében D elmondja, hogy a rendőrfőnök a
törzsvásárlója (éppen egy kutyával sétál), ezért
engedi be, a mangában ez nincs benne.
- Az animében mutatják ahogy a sellő elkezdi enni Ethant, a mangában nem.
- A mangában a sellő Ethan koponyáját tartja a kezében, az animében a letépett fejét.

3. rész
Történet: Meghal egy egykor híres színész, akinél egy eddig ismeretlen gyíkfajt találnak. Leon
ismét elmegy az állatkereskedésbe, és kideríti,
hogy a férfi már sok hüllőt vásárolt ott. Itt aztán
D-vel együtt próbálják kideríteni, hogy mi történt.
Két hónapja járt utoljára ott, amikor elhagyta a
felesége. Ekkor vásárolt egy „medúzát” (nem az,
amire te gondolsz, lásd lejjebb), aminek nézése
kővé dermeszt. Az eladás feltételei közé tartozott, hogy minden nap friss étellel kell etetnie, és
nem nézhet a szemébe. Majd D elmeséli az utolsó
meghallgatását, és a halálának körülményeit.

Utalás: medúza - nagyon hasonlít a története a
görög mitológia gorgóira, melyek közül az egyetlen halandót Meduszának hívták (jelentése: uralkodó), egy jelentős különbség köztük, hogy míg
az animében gyönyörű, addig a mitológiában rút.
A harmadik rész a 2. fejezetet adaptálta.
Eltérések:
- A mangában van egy, már az első részbe
tett jelenet.
- A mangában Leon megjegyzi, hogy D szomorúbb a gyík halála miatt, mint az emberé miatt.
Az animéből ez kimaradt.
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- A mangában Leon egy másik rendőrrel, az
animében Jillel beszél a rendőrségen.
- Az animében szereplő teaidős rész a mangában a 3. fejezetből van, ami az első részből kimaradt.
- A mangában kétszer megy Leon D-hez, az
animében csak egyszer.
- Az animében Leon konkrétan rákérdez
D-nél, hogy mikor látta utoljára az áldozatot, a
mangában nem. Viszont D ugyanúgy elmondja.
- A mangában az, hogy a színészt elhagyja a
felesége, egy visszaemlékezésben van, az animében csak elmeséli.
- Az animében a színész azt hiszi, hogy D
ópiumbarlangot üzemeltet, a mangában nem.
- A medúzás jelenet az animében részletesebb, mint a mangában.
- A madárevős rész a mangában a történet
elején van, az animében a rész közepén.
- Amikor arról beszélnek, hogy a színész
megvette a medúzát, a mangában mutatják is, az
animében csak beszélnek róla, és a szerződés feltételeinél vágják be azt a képet, ami a mangában
ott szerepel.
- Az animében Leon még mondja, hogy elviszi grafológushoz a szerződést, és D megemlíti,
hogy beszélt a menedzserével, a mangában nem.
- A menedzser a mangában fiatal és esetlen, továbbá személyesen beszél a színésszel, ami
sokkal komikusabb a mozgóképes változatánál.
Az animében szakállas, szemüveges, és telefonon
beszélnek. Illetve a mangában utána még a szí-
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nész kifejti, mennyire szereti az állatait, az animében csak hallgat.
- Az animében a meghallgatáson a színész
azért veszít, mert a riválisának a menedzsere a
producer szeretője, a mangában viszont azért,
mert azt egy nagy cég támogatja.
- A meghallgatásos és a színész halálának
jelenete az animében bővebb, mint a mangában.
- A mangában beszél medúzával arról, hogy
szeretné, ha a riválisai meghalnának, az animében
nem.
- A mangában ülnek a koccintáskor, az animében állnak.
- Az animében mutatják még a temetés
kezdetét is, ahogy a pap beszél, a mangában már
nem.

4. rész

Történet: A 2. világháborúban egy férfi vásárolt
egy kirint a kínai negyedben, és az Egyesült Államok elnöke lett. Ezt olvasva a dédapja naplójában, a barátja szól a képviselőnek, Rogernek, hogy

vegyen már egy ilyen jószágot. A leendő first lady
viszont boldogtalan, ezért elmegy kisállatot venni, ám a boltban D azt mondja neki, mégis oda
tudja adni a kirint a korábban elutasított férjének.
Az úton hazafelé, mikor megvették a kirint, Roger
és barátja balesetet szenvednek, amiben a barátja
életét veszti. Leon el is megy a polgármesterhez
házkutatási engedélyért D ellen...
Utalás: kirin - egy kiméraszerű kínai mitológiai
lény, ami megjelenik a legnagyobb uralkodóknak.
Az angol nyelvjárásban gyakran tévesztik össze az
egyszarvúval, habár ennek teste lehet ököré, szarvasé vagy zsiráfé is a különböző kultúrákban.
A negyedik rész a 16. fejezetet jelenítette meg.
Eltérések:
- A manga egy kínai közmondással kezdődik,
majd rögtön a meghiúsult vásárlási kísérlettel.
- A mangában D azt mondja, hogy a kirin
csak kitalált lény, ami egy logóban szerepel, az
animéből ez kimaradt.
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- A mangában a képviselő beszél D-nek a
naplóról, az anime a napló felolvasásával kezdődik.
- A mangában a képviselő barátja mondja
azt is, hogy a kirin csak egy kabala volt, az animében nem.
- A mangában a képviselő barátjának története az, hogy nem tudott segíteni egy hajléktalannak, ekkor látta meg Rogert, de az animében
éppen mennek kilakoltatni őket, amikor találkozik
vele.
- A mangában a képviselő feleségével a beszélgetés egyben van este a dolgozószobában, az
animében már a barátjának múltjáról és a családról a kocsiban beszélnek az úton, a boltból hazafelé.
- A mangában azután jelenik meg a boltban
a kirin, hogy hazamennek, az animében akkor,
amikor ott van a képviselő felesége.
- A mangában D este hívja őket, hogy menjenek vissza, amikor megjelenik a kirin, az animében akkor mondja, hogy menjenek majd vissza,

amikor a feleség ott jár.
- A mangában a kirin lába össze van kötve,
utalva arra, hogy Kínában összekötötték a lányok
lábát. - Az animében erről nem tesznek említést.
- A mangában egy földgömbbel ábrázolják
a kirint, az animében az égbolttal.
- Amikor D az elnökké választásról beszél, a
mangában mutatják az amerikai zászlót, az animében nem.
- Az animében „Roger” bal kézfejébe megy
az infúzió, a mangában a jobb karjába. Illetve az
animében megnézi magát a tükörben, a mangában nem.

Anime vagy manga?
Rendkívül igényes mű (mind történetileg,
mind grafikailag) úgy az anime, mint a manga.
Habár az anime csak kedvcsináló a mangához, sikerült is felkeltenie érdeklődésem az eredeti mű
iránt. Így mindenkinek (na azért nagyon fiataloknak nem) ajánlom mindkettőt.

Cím: Petshop of horrors
Hossz: 4 OVA, 41 fejezet
Év: 1999, 1995-1998
Műfaj: Misztikus horror
Értékelés:
MAL: 7,35 és 8,43
ANN: 7,005 és 8,293
AniDB: 7,02
Imdb: 7,4
Források:
animeaddicts.hu
wikipedia.org
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