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 A MAPPA stúdió egy rég elfeledett törté-
netet elevenít fel nekünk idén, Tezuka Osamu 60-
as években írt mangájáét. Dororo és Hyakkimaru 
kalandjait leporolták, felfrissítették és a szezon 
egyik(, ha nem a) legjobbjaként tálalják. Mindig 
lelkesítő, ha egy befejezett, ígéretes manga ani-
meadaptációt kap, ráadásul igényeset, ezért is 
emelkedik ki most a Dororo.
 Bár az új sorozat nyárig még fut, amit a 
szubjektív rovatban véleményezünk is, érdemes 
szemügyre venni a régi anime és a forrásmanga 
függvényében is a címet.

Történet

 A középkori, háborús, youkaiokkal teli Ja-
pánban járunk. (Mondhatnánk, akárcsak az Inuyas-
hában, de az a helyzet, hogy Takahashi Rumiko itt 
az, aki talán Tezuka munkájából is merített.) A sze-
génység és káosz közepette egy daimjó felajánlja 
újszülött fiát a démonoknak hatalomért cserébe, 
akik megfosztják a gyermeket számos testrészé-
től és érzékszervétől. Szemek, fülek, karok, lá-
bak… csak néhány, amit elvettek tőle. És mégis 
éltben marad, sőt egyre csak erősebbé válik, kom-
penzálva ezzel hiányosságait. Egyértelmű sorsa, 
hogy visszaszerezze mindenét. Egy orvosnak és 
a fegyverként használható művégtagoknak kö-
szönhetően, Hyakkimaru útnak indul, hogy démo-
nokat öljön… Az ő feladata, apja bűne és múltjuk 
mellett megismerjük a címszereplőt is. Dororo 
egy kis árva tolvaj, aki látszólag csak a bajt keresi, 

de sokkal inkább próbál életben maradni ebben 
a nem túl felhőtlen világban. Egy szerencsés ta-
lálkozást követően csatlakozik Hyakkimaruhoz, az 
érdekes, titokzatos utazóhoz, aki mellett bizton-
ságban érezheti magát.
 Bár elsőre úgy tűnhet, Dororo csak szí-
nesítő útitárs Hyakki mellett, idővel az ő múltja, 
helyzete és kalandjai is megkapják a megfelelő, 
főszereplői hangsúlyt. A cselekményt persze a 
testrészek visszaszerzése hajtja előre, a történet 
lényegében ennyi: Dororóék utaznak, Hyakkima-
ru démonokat öl, ezáltal egyre többet kap vissza 
magából… Emellett viszont képet kapunk a kor-
szak sötét nyomoráról, az emberek sorsáról. Szá-
mos epizódkarakter feltűnik, akik közül többen is 
tanulságokat, folklór elemeket testesítenek meg 
helyzetükkel.

 A történet egyes feldolgozásai persze el-
térnek egymástól, és ez az amiért mindegyik vál-
tozata megér egy próbát.

Új, 2019-es anime

 Annak ellenére, hogy készült már többfé-
le, köztük anime feldolgozás is a címből, a MAP-
PA stúdiót (Yuri!!! on ICE (AniMagazin 35.), Bana-
na Fish, Zombieland Saga) nem fenyegette az a 
veszély, hogy elhasznált történetet vennének 
elő sokadjára vagy, hogy a régi fanbázisa elége-
detlenkedne az újrázástól. Ahhoz ez tényleg túl 
régi és elfeledett cím (a nyugati közönségnek 
pedig pláne nem mond semmit, hogy egyébként 
2007-ben live action is készült belőle…). Ráadá-
sul a stúdiónak megvan a kellő alaptőkéje, hogy 
tisztességes és igényes animét készítsen, de még 
lényegesebb, hogy tisztelettel és odafigyeléssel 
nyúltak az eredetihez. Ez annak fényében még 
kevésbé meglepő, hogy társstúdiójuk a Tezuka 
Productions (még Tezuka alapította 1968-ban, 
számos retró anime köthető hozzájuk a mangaka 
címei mellett), amivel korábban már dolgoztak 
együtt a Sakamichi no Apollon animén.

    Akárcsak a klasszikus anime, ez a mostani is hu-
szon-részesre húzza szét a mindössze 4 kötetes 
manga történetét, ami persze azt eredményezi, 
hogy filler epizódokkal is tarkítja a sztorit. Ez nem 
feltétlen baj egy ilyen dé-
monölős cuccnál, ha közben 
a karakterek háttere és 
a lényeges epizódok 
megkapják a na-
gyobb teret, 
mélyítési le-
hetőségeket, 
amik a mangában in-
kább kapkodósra sike-
rültek.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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 Elmondható, hogy ez az új Dororo eddig a 
legdrámaibb hangulatú, sokkal komolyabban ve-
szi magát, mint elődjei. Ez a fajta modernizálás 
kell is ezekben a laza, önismétlő szezonokban. 
Szerencsére az eddigi rendezése és tálalása rend-
ben is van ebből a szempontból: rém egyszerű 
történetét nem akarják erőltetetten és kínosan 
feszengve lenyomni a torkunkon, de pont annyi 
mondanivaló és érzelem szorul belé, amitől ko-
molyabban, értékelhetőbben tudjuk szemlélni a 
sorozatok közül.
  Lényeges újítás, hogy a legyőzendő démo-
nok (ezáltal a visszaszerezhető testrészek) számát 
az eredeti 48-ról 12-re csökkentették. Így optimá-
lis, ha Hyakkimaru átlagosan kétrészenként visz-
szakapja valamiét (persze az arány nem teljesen 
alakul így), aminek tanúi is lehetünk. Továbbá 
amellett, hogy folyamatosan haladunk a manga 
történetével (itt-ott jeleneteket, hangsúlyokat, 
jellemeket változtatva) visszaköszönnek a korábbi 
anime változat sajátosságai, original elemei is (pl. 

Nota, a kutyus, mint kawaii elem, aki itt épp csak 
feltűnt). De az említett töltelék epizódokat egye-
lőre nem emelték át, újakat kreálnak hozzá a mos-
tani shounen szájíz szerint, ezek hol érdekesebb-
re, hol gyengébbre sikerülnek. Összességében, 
ami igazán jellemző erre a mostani évadra (is), az 
a tömény, nosztalgikus hangulat, akár a történet 
„öregsége” és démonos-öröksége, akár a bemuta-
tott korszaka miatt.
 Amiben viszont a leglátványosabb és ér-
zékelhetőbb az újítás, az a karakterek kezelése. 
A drámaibb hangulat komolyabban viselkedő ka-
rakterekért kiált, így még az epizódszereplők sem 
válnak azokká a flúgos rajzfilmfigurákká, mint 
anno. Sőt, van, aki árnyalódik, szelídül is korábbi 
gonosz változatához képest. De a lényeg itt a két 
főszereplőn van: 2019-ben mindkettőre jellemző, 
hogy visszafogottan és stílusosan ugyan, de moe! 
(Vagy csak én érzékelem már annak őket itt az 
összehasonlítások közepette?) Emellett Dororo 
gyerek létére ugyancsak egy csendesebb, éret-

tebb karakter lett, szemben az eredeti változa-
tával. Persze az aranyos naivitása és tettre kész 
bátorsága megmaradt, de a hangulata egészen 
más. Természetesen jó is, hogy illeszkedik az új 
közeghez és tálaláshoz, viszont eddig egy kicsit 
veszített így a főszereplői és néző-figyelmet kicsi-
karó hangsúlyából. Hyakkimaru viszont néma lett! 
Nem kommunikál, nem beszél úgy elsőre, mint 
az eredetiben (bár ott is később kapja vissza eme 
készségét, de erre egy másik bekezdésnél majd 
visszatérünk…)! Ilyen szempontból is próbáltak 
reálisabbak lenni az alkotók, már amennyit enged 
ez a fantasy-közeg: a testrészek és érzékelések 
visszaszerzése meghatározóbb, jelentőségtel-
jesebb pillanat lett azáltal, ahogy Hyakki reagál 
a dolgokra, ahogy ténylegesen új hatások érik, 
amiket meg kell szoknia. Ez a korábbiakban nem 
volt jellemző, így ez az egyik legjobb és talán leg-
hatásosabb újítás. Ehhez társul, hogy a karaktere 
is sokkal óvatosabb, különcebb, gyerekesebb és 
közel sem annyira overpower, mint lehetne.
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konkrétabb, teljesebb zárást adjanak Hyakkima-
ruéknak. Amiben a cselekmény sokkal ködösebb 
és együgyűbb a mangánál, azok Hyakki készségei 
és visszaszerzési folyamatai. Értem ez alatt, hogy 
minden csak úgy, csodával határos, abszurd mó-
don megtörténik az animében, pedig a manga 
„fantasy háttere” néha konkrétabb válaszokat is 
ad (erről később). Persze Hyakkimaru mesés léte-
zését és tulajdonságait nem igazán kell túlragoz-
ni.

 Megvalósítását nézve tényleg nem panasz-
kodhatunk, a semennyire sem világmegváltó szto-
ri kapott egy igényes, hangulatos dizájnt, illeszke-
dő zenével és bátran használt véres jelenetekkel. 
Utóbbival persze nem szalad el a ló, pont annyira 
brutális, amennyire szükséges (még ha ennél is 
elmondható, hogy a mangát ebből a szempont-
ból nem übereli, csak már megint egészen más 
hangulata van a kettőnek). Az opening (Kaen - 
Ziyoou-vachi) szövege és popszám-hangulata egy 
kicsit kilóg, de fülbemászó és látványos lett. Ami 
viszont brutálisan működik az az ending (Sayo-
nara Gokko - amazarashi)! Utóbbihoz készült egy 
kis animációs klip változat is némi „modern Hyak-
kimaru” témával.
 Attól függetlenül, hogy a nézők ismerik-e a 
mangát, jól fognak szórakozni az új változaton a 
frissítéseknek és az alapsztorinak köszönhetően. 
Illeszkedő zárást is várhatunk, akár követi a retró 
anime sémáját, akár módosít rajta ezt-azt, a man-
gához képest biztosan kevesebb hiányérzet ma-
rad bennünk...

Régi, 1969-es anime

 Az első Dororo anime valójában egy 1968-
as, 14 perces pilot film formájában érkezett, fel-
vázolva a manga legelejét. Ráadásul ez színesen 
készült el, szemben az egy évvel később érkező 
fekete-fehér sorozattal. Utóbbi alternatív címe a 
Dororo to Hyakkimaru lett, ami egyértelműsíti a 
két karakter hangsúlyát. Az anime a Mushi Pro-

duction munkája, ezt a stúdiót szintén Tezuka 
indította még korábban, 1961-ben a Toei riválisa-
ként.

 Hasonlóan a mostani feldolgozáshoz ez is 
újítva nyúlt a mangához: 26 részben kifejtve, konk-
rétabban lezárva, Hyakkimarut komolyabbá téve, 
a véres jeleneteket csak kicsit enyhítve készült el. 
Korszakából mindenképp egy színvonalas sorozat 
képét tükrözi, bár jellemzően tele van spórolós és 

kezdetleges megoldásokkal (ismétlődő hátterek, 
jelenetek, agyonhasznált hangeffektek), mégis a 
rajzolása, a történetvezetése és hangulata köny-
nyedén fogyaszthatóvá teszi. Korát és tv-jellegét 
tekintve az animációra sincs panasz, amiben pe-
dig már akkor is csak remekelhetett, az a seiyuuk 
munkája! De tényleg, jó hallgatni, ahogy színész-
kednek, ahogy életet visznek a karakterekbe és a 
történetbe, mindehhez pedig hatásos zene társul, 
ami meglepően hasonlít a régi vadnyugati filmze-
nék repertoárjára. Az opening-ending ugyanazt 
a számot kapta, Dororo mókás énekét, képileg is 
csak az előbbi változik az évad során. A mesés dal-
lamot egyszerűen lehetetlen nem imádni.

 A történet eleinte pontosan, majd nagy 
részben követi a mangát. Körülbelül a feléig min-
den fejezetet adaptál, inkább a későbbieket egé-
szíti ki, nyújtja szét, új történeteket alkot hozzá. 
A végére sajnos kapkodósan tér vissza a manga 
zárásához, de mégis megoldották, hogy annál egy 
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kell. Valahol ez a zárás is egy érthető megoldás, 
de szerencsés, hogy az animék ezen azért változ-
tatnak. Ami még közös a befejezéseket illetően, 
hogy kiderül Dororóról, hogy lány, amit Hyak-
ki már jó ideje tudott róla, és ez az egyik indok, 
amiért a végén különválnak. Dororo nőként éljen 
és telepedjen le, ne járja tovább ezt a démonos 
vándorutat. Kérdés még, hogy az új anime is így 
ér-e majd véget. Dororo múltjával kapcsolatban 
viszont vannak olyan elemek, amik nem kerültek 
bele a régi animébe (pl. a térkép a hátán), és az új 
sorozat változtatásait tekintve valószínűleg abba 
sem fognak. Ezek elhanyagolható dolgok.

 Amiben a manga és az animék egészen má-
sok, az a már említett készségek kezelése. Hyakki-
maru például tud beszélni. Ez a régi animében úgy 
jelenik meg, hogy a nézők tényként veszik, Hyakki-
tól ezt vagy nem vették el vagy már rég visszakap-
ta, erre sok-sok résszel később jön az arconcsapás, 
amikor kiderül: visszatért a hangja! 

 Dororo nagyon izgága, nagyszájú gyerek, 
elsőre azt hihetnénk, hogy rém fárasztó és bosz-
szantó lesz a folyamatos kiabálásával, de egy sze-
rethető, poénos karakter, aki úgy aranyos, ahogy 
van. Egy-két mellékszereplő és a kiskutya tovább 
enyhítik a történet súlyát, így Hyakkimaru mellet-
tük egy komoly felnőtt benyomását kelti. És még 
így is elmondható, hogy ez az adaptáció is képes 
a „sötét japán középkor” hangulatának közvetíté-
sére, csak sokkal könnyebben kezeli a témát, mint 
az új variáns és sokkal hamarabb átlendülünk a 
drámai hangsúlyokon. Talán ez a kettőssége az, 
ami egyedi lelket kölcsönöz a történetnek a ret-
ró sorozatok között is. A Dororo to Hyakkimaruval 
biztosan nem nyúlhatunk mellé, ha ennyire korai 
érából is szeretnénk japán animációval ismerked-
ni.

Manga
(Az animékhez képest

még spoileresebben tárgyalva.)

 Tezuka Osamu 1967 és 1968 között pub-
likálta történetét az 1959 óta máig megjelenő 
Shounen Sunday magazinban. A 4 kötetes (19 
fejezetes) manga az adaptációkon túl többféle 
manga feldolgozást is megélt, van, amiben csak 
Dororo karaktere köszön vissza.
 Hangulata helyenként még az első animé-
hez képest is vidámabb, parodisztikusabb, köszön-
hetően Tezuka stílusának, a korszak képregény 
és rajzfilm trendjeinek. Hyakkimaru karakterénél 

érződik ez leginkább, aki az alapműben Dororó-
hoz hasonlóan több mókás, szerencsétlenkedős 
pillanatot is kap. Laza fiatal, megjelenését nézve 
valahol a két anime variáns között helyezkedik el, 
jellemében pedig a régi animéhez hasonló, csak 
nem annyira felnőttes, mint ahogy annál ábrá-
zolták. De függetlenül ettől a tálalástól, a manga 
nem finomkodik, nem szépít: halottakat, csontvá-
zakat, agressziót ábrázol, a története nyers, per-
sze akkori shounen hangulattal. Tehát azt sem 
mondhatjuk, hogy az eredeti mű ábrázolásmódja 
kinyírná az egyébként korrektül felvázolt démon-

ölős sztorit, de aki nem ehhez a „kodomónak/
gagnek látszó, de masszív shounenkedés”-hez 
szokott, annak szokatlan lehet. A látvány minden-
esetre precíz, kidolgozott, szabályos vonalakkal 
rajzolt, tartalomdús, az akkori stílust és a későbbi 
mangákat megalapozó, egyszóval tezukás.

 A történetben 48 démon átka sújt le Hyak-
kimarura, és SPOILER a manga végére nem sikerül 
mindet legyőznie. Az egyes epizódok, apja szála 
és Dororóval való útja kellő mértékben zárul, de 
Hyakkimaru előtt még feladat áll, még folytatnia 
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Végre tud beszélni, önfeledt nevetés… mire Do-
roro teljesen meglepődik „de hát eddig is beszél-
tél”, „deeehogy, azt csak a fejedben hallottad, 
hahaha”. Mi nézők meg így, „miiiii vaaan?”... És ha-
ladunk tovább. Ehhez és az új anime folyamatosan 
beszélni tanuló Hyakkijához képest a manga ezt 
teljesen megmagyarázza. Már az elején, a múltjá-
nak visszaemlékezésénél kimondja a tényt, hogy 
Hyakkimaru telepátiával kommunikál, az emberek 
hallják a fejükben, amit mondd, ugyanúgy megta-
nul nevelőapjától beszélni, mint minden gyerek, 
csak ő ezt gondolatban kommunikálja. Persze 
nyilván így is túlzás, hogy a visszaszerzés után 
egyből megy a megfelelő hangképzés, de ennél a 
történetnél csak a sokadik deus ex machináról be-
szélünk, szóval miért ne. De magyarázatot kapunk 

pl. arra is, hogy az egyik műlábából úgy tud vizet 
spriccelni, hogy a hátizmait feszíti meg és stb. A 
látása és hallása helyetti érzékelésére viszont kü-
lönösebb magyarázatot nem kapunk. Az új anime 
próbálkozik megmutatni ezt a spirituális képessé-
gét.
 Érdekesség még, hogy a mangában elég 
hamar visszakapja a jobb karját, onnantól kezdve 
a katanájával vív és csak később veti be a bal karjá-
ban rejlő pengét a küzdelmekben. Persze az újhoz 
hasonlóan a régi anime is „arra játszott”, hogy a 
látványos végtagoknak minél tovább szerepük le-
gyen, így a karok visszaszerzése eléggé a végére 
maradt. Ennek ellenére a régi anime kb. felétől a 
műkezével is sokszor a katanáját vonja ki a rejtett 
pengék helyett, mintha ezzel reflektálnának a 
mangára vagy, mintha „készülne” a karddal vívós 
csatákra. Igen, idézőjelben a készülne, mert való-
jában műkézzel is mesterien forgatja a katanát.
De sokáig lehetne részletezni azt is, hogy az egyes 
történetekben milyen apróságok változnak… pl. 
az arc-követelő szobornál a régi animében farka-

sok támadnak a manga kígyói helyett, az új animé-
ben Dororo szülei más konfliktussal és helyszínen 
halnak meg stb.
 A manga rövidsége miatt egy idő után kap-
kodóssá válik, dúskál az epizódszereplőkben, majd 
a már említett módon zárul. Összességében kel-
lemes kikapcsolódás, de helyenként azért jót tett 
a cselekményének, hogy az animék kicsit toldoz-
gatták, felcserélték egyes elemeit (pl. testrészek 
visszakapásának sorrendje) és illeszkedő epizódo-
kat tettek hozzá. Helyenként pedig jó forráshoz 
híven, tud még bővebbet és „újat” is mutatni az 
adaptációihoz képest.

Dororo - 2019-es anime
Hossz: 24 rész

Stúdió: MAPPA, Tezuka Productions
Értékelés: MAL 8,59 ANN 8,15 AniDB 8,04

Dororo to Hyakkimaru - 1969-es anime
Hossz: 26 rész

Stúdió: Mushi Production
Értékelés: MAL 7,27 ANN 7,39 AniDB 7,37

Dororo - manga
Hossz: 19 fejezet

Mangaka: Tezuka Osamu
Értékelés: MAL 7,53

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform


Dororo
Ajándék háttérkép a vezércikkhez

Kattints a képre!

https://animagazin.hu/magazin/48/#download

