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A nagy BL Visual Novel összefoglaló I.
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A Boy’s Love témájú Visual Novelek valószínűleg olyanok a magyar fujoshiknak és fudanshiknak, mint egy átlagos embernek az animék
és a mangák: hallottak már róluk, talán 1-2 címet
fel is tudnak sorolni, de nem különösebben foglalkoztatja őket, ha pedig meg is lenne az érdeklődés
szikrája, fogalmuk sincs, hol vágjanak bele az ismerkedésbe. Ha a kedves olvasók közül akár egy
ember is az utóbbi csoportba tartozik, akkor a következő cikksorozat neki íródott! Az elkövetkezendő számokban tizennégy nagy és nyolc kisebb BL
játékokkal foglalkozó Visual Novel céget mutatok
be, részben, hogy egy kis betekintést mutathassak
ebbe a furcsa világba, másrészt remélem, sikerül
kicsit népszerűsítenem őket.
Első nekifutásra kezdjük azzal a céggel a
sort, aminek nevével szerintem majdnem minden
BL rajongó összefutott már, ha máshogy nem, a játékaikból készült animék révén, nem mellesleg pedig az én személyes kedvencem: a Nitro+CHiRAL.
Az első cikk ezért kizárólag vele fog foglalkozni.

A kezdetek
A Nitro+CHiRAL 2004-ben alapult a Nitro+
(vagy Nitroplus) kifejezetten BL játékokra szakosodott alvállalataként. A Nitro+ maga is egy Visual Novel játékfejlesztő cég, mely olyan játékokról ismert, mint a Phantom of Inferno, a Saya no
Uta és a Fullmetal Daemon Muramasa. Műveikre
a sötét és komor hangulat, a keserédes vagy kifejezetten szomorú befejezések, a nehéz és sok-
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koló témák, valamint a véresebb, erőszakosabb
jelenetek jellemzőék, ám történeteik kreatívak és
csavarosak. Ezeket a tulajdonságokat próbálták a
Nitro+CHiRAL (innentől N+C) játékaikra is átvinni,
amit meg is tettek ilyen-olyan módon. Ugyan szigorúan nézve nem ők voltak az első olyan BL VN
cég, akik sötétebb hangulatú, komolyabb történetekkel rukkoltak elő, mégis sokan szeretik őket
úttörőnek nevezni, mint a fekete vitorlájú hajó,
mely a könnyed, romantikától fűtött BL játékok
békés tengerére meghozta az izgalmakat kecsegtető vihart. Akárhogy is volt, egyedi stílusuknak
hála népszerűségük egyre nőtt, mára pedig azt hiszem túlzás nélkül mondhatom, hogy az egyik, ha
nem a legismertebb és legközkedveltebb BL VN
cég évek óta a piacon, melynek népszerűsége valószínűleg még sokáig töretlen marad.

Első játékuk a Togainu no Chi minden kétséget kizárólag a legismertebb az eddigi N+C
VN-ek közül, viszont népszerűség szempontjából
lecsúszott a második helyre. A történet egy III. világháború sújtotta poszt-apokaliptikus világban
játszódik, melyben Japán két egymással ellenségeskedő részre szakadt, az egyetlen semlegesnek mondható területet, az immáron Toshimára
keresztelt régi fővárost pedig egy drogszindiká-

tus vette uralma alá és rendszeresen rendeznek
gyilkos utcai harcokat, az Igurát. Ebben kell részt
vennie a történet főszereplőjének, Akirának. A
cég tehát nem aprózta el a dolgokat az első játékukkal és első nekifutásra sikerült ezzel a sötét
hangulatú, halálig tartó harcokkal, drogokkal és
titkokkal teli Visual Novellel rabul ejteniük rengeteg játékost. Togainu no Chi a maga idejében
tehát roppant népszerű volt, mára pedig igazi
klasszikusnak számít, ám lehet nem öregedett
túl jól az évek során. Ma már bőven vannak jobb
és kidolgozottabb történettel bíró játékok még a
cég felhozatalán belül is, és valószínűleg a fizikai
megtestesülése lehet a Togainu az „edgy” kifejezésnek, mégsem mehetünk el mellette szó nélkül.

A cég lassan készülhet a 15. évfordulójára,
ám ennyi év alatt mindössze csak négy nagyobb
címmel és számos kisebb kiegészítő játékkal örvendeztették meg a rajongókat, az ötödik VN pedig 2020-ban érkezik.

A szent négyes és a trónbitorló
Négy játék, négy egymástól gyökeresen eltérő stílus, történet és hangulat (és sajnos a népszerűségükben is meglátszódnak a különbségek),
de valahol mégis egy tőről fakadnak és azt hiszem
nem igazán lehet teljesen megérteni a N+C igazi
eszenciáját, ha nem játszottuk ki mindegyiket.
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Elődjéhez képest a N+C következő játéka a
fantasy settingű Lamento -Beyond the Void- bizonyos szempontból visszalépés volt, már ami a
komor és sötét hangulatot illeti. Persze erős túlzásnak tűnik ezt állítani annak fényében, hogy a
Lamento világában a (macskafülű) lakók egy furcsa jelenségnek köszönhetően sorra halnak meg,
még egymás levadászásától sem riadnak vissza,
főszereplőnk Konoe pedig azért kerekedik fel,
hogy megszabaduljon egy átoktól, mely a testét
kínozza.  Én azonban megkockáztatom, hogy még
ennek fényében is a Lamento az egyik legkön�-

nyebben emészthető darab a N+C felhozatala között. Nincsenek nagyon véres jelenetek, se félelemben tartó horrorisztikus hangulat és persze a
kötelező happy ending se maradhat el a kiszemelt
macskafiúkkal. A történet is bőven tartogat meglepetéseket, de arra mindenképp készülni kell,
hogyha egyszer belevágunk, sokáig nem szabadulunk tőle, mert iszonyú hosszú játék.
Viszont ha a Lamentónál a készítők behúzták a kéziféket, a következő játéknál 180 fokos
fordulatot vettek és a gázpedálra léptek. A Sweet

Pool ugyanis nem csupán a N+C művek, de ös�szességében a(z általam ismert) BL VN-ek közül
az egyik legfélelmetesebb, ám egyben legszomorúbb darabja is, mely egyszerre töri össze a szívünket és késztet minket annak a kérdésnek a feltételére, hogy: Mégis mit szívtak a készítők, mikor ezt
kitalálták? Pedig a történet első látásra klisésebb
nem is lehetne. Főszereplőnk, Youji hosszú betegeskedés után visszatér iskolájába, ahol azonnal
több fiú is érdeklődést mutat iránta, ám a miértre
adott válaszok sokkal érdekesebbek és ijesztőbbek, mint elsőre gondoltuk volna. Youji testével
valami nincs rendben, furcsábbnál furcsább dolgokat kezd produkálni, ahogy a környezetében
lévő néhány fiú is egyre eszementebb módon reagál a fiú testében fellépő változásokra. Műfajilag
nehéz besorolni, a horroron és a pszichológián túl
talán az okkult és természetfeletti témák illenek
rá a legjobban, valamint egy kezdetleges omegaverse sztorit is tisztelhetünk benne, de ez némiképp spoiler.

közönségnek tetszhet, miközben azért a N+C-ra
jellemző bizonyos jellegzetességek is megmaradtak, mint az érdekes és csavaros sztori vagy a kifejezetten sokkoló és brutális jelenetek. Utóbbit
legfőképp a rossz befejezésekben prezentálták
nekünk és kicsit se fogták vissza magukat. Ebben a
csiricsáré cyberpunk világban él Aoba, aki egy nap
különös üzeneteket kap valakitől, aki a segítségét
kéri. Szinte rögtön ezzel egy időben furcsábbnál
furcsább emberek lépnek be az életébe, akikkel
később összefogva próbálja kideríteni, kitől kapja
az üzeneteket és miért kell megmentenie.

A cég (egyelőre még) utolsónak mondható
megjelent játéka a DRAMAtical Murder, mely a
Togainu óta a N+C legnagyobb dobása volt és minden tekintetben túlszárnyalta a nagy elődöt. Népszerűségét valószínűleg annak köszönheti, hogy
az előző három játéktól eltérően nem próbált
túlságosan sötét, komoly vagy éppen edgy lenni,
sokkal inkább vidám, vicces és ahol kell, érzelmes.
Még egyszerűbben fogalmazva: a készítők igyekeztek olyan játékot megalkotni, ami nagyobb
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A DRAMAtical Murder az egyetlen az eddigi
N+C játékok közül, aminek van folytatása, a DRAMAtical Murder re:connect. A DMMd összes jó és
rossz befejezését meséli tovább vagy egészíti ki,
ezen túl pedig egyéb extrák, többek között egy
memóriajáték is tartozik a re:connecthez.
A már jó pár éve bejelentett, jelenleg készülő ötödik játékról még nem sok információnk
van azon túl, hogy a címe Slow Damage lesz, a
főszereplőjét (akiről pár képet és skiccet már nyilvánosságra hoztak) Towának hívják, valamint valószínűleg hangulatban a Togainu no Chire fog
hajazni. Az biztos, hogy a rajongók már rendesen
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lázban égnek és nagyon kíváncsian várják mind a
további részleteket a játékról, mind magának a
Slow Damage-nak a megjelenését. Hogy vajon a
N+C legújabb nagydobásának a születését kísérjük figyelemmel, ami még a Togainut és a DMMd-t
is le fogja körözni vagy kicsit szerényebb rajongóbázissal bíró darab lesz, mint a Lamento vagy a
Sweet Pool, az sajnos majd csak jövőre derül ki.

Folytatások, feldolgozások,
avagy a játékokon túl
Tizenöt évre mindössze négy játék elég kevésnek tűnik, nem? Akkor most ellent mondok önmagamnak, mert az igazság az, hogy a cég bizony
nem tétlenkedett, mert sok minden mással is elárasztották a rajongókat.
Elsősorban a cég berkein belül több másik
játék is megjelent, amik bizonyos szempontból kicsit kilógnak a sorból. A Togainu no Chihez készült
egy Typing Game, vagy magyarul gépelő játék,
ami egy extra kiegészítő volt a TnC-hez, ha előrendeltük. Ehhez hasonló a 2008-as Chiralmori
című kis szösszenet, melyben a Togainu no Chi és
Lamento szereplőivel három minijátékkal tudunk
játszani (köztük pókerrel meg itt is van gépelő játék). 2010-ben egy kollaborációs mobil játékot jelentettek meg a Conteride-del karöltve Itsuwari
no Alkanet címmel. Alig lehet róla tudni valamit
és mintha maga a cég is egy nem létező vagy minimum nem hozzájuk tartozó projektként kezelné,
ugyanis soha sehol se tesznek említést se a játék-
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ról, se annak szereplőiről. És végül, de nem utolsó sorban egy ritmusjátékkal is büszkélkedhet a
cég The CHiRAL Night: Rhythm Carnival címmel,
melyben az eddigi négy játékhoz készült zenéken
tudjuk kipróbálni az ügyességünk. Az internetről
letölthető a trial verzió és nem igényel különösebb japán tudást, anélkül is simán élvezhető.
Maradva a játék vonalon, a Lamentót leszámítva mindegyik VN kapott konzolos verziót, melyek minden esetben tartalmaznak valamilyen változtatást, például került bele egy új szereplő vagy
befejezés, és persze mindből kivágták az erotikus
tartalmat az erőszakon meg enyhítettek. A Togainu no Chi először PS2-re, majd később PSP-re is
megjelent Togainu no Chi: True Blood címmel. Itt
debütált egy új választható karakter, Yukihito (ám
úgy veszem észre a népszerűsége eléggé mínuszban van, bár nem, mert rossz karakter lenne, inkább túl későn csatlakozott a szereplőgárdához),
valamint Shiki összes befejezését megváltoztatták. Ezt követte sok-sok évvel később a DMMd PS
Vita verziója, mely a DRAMAtical Murder re:code
címet kapta, és a Togainuéhoz hasonló változtatások mellett az egyik, a főjátékban is szereplő karakter, saját route-ot kapott. A legfrissebb kiadványuk a Sweet Pool PS Vita verziója, aminél sajnos
nem sikerült kiderítenem, mit változtattak meg.
Robogjunk a játékokról az animékre és a
mangákra, mert a N+C VN-jei még ezeken a területeken is hódítottak. Vagy legalábbis próbáltak.
Mindegyik játékhoz indítottak mangafeldolgozást, de a legtöbbjük 1-2 köteten belül kifulladt,

ráadásul sose az eredeti karakterdizájnért felelős
művészt kérték fel a mangák elkészítésére, hanem valaki mást, ezáltal a rajz teljesen elütött a
játékokétól és nem az előnyükre. A szereplők kicsit se hasonlítottak magukra, vagy ha mégis, a
rajzot akkor sem lehetett a legszebbnek nevezni.
A legtovább a Togainu no Chi húzta a maga 9 kötetével, ami ráadásul elég decens módon dolgozta fel a játék történetét és egészítette ki, hogy
pörgősebb és izgalmasabb legyen, de idővel ezt is
félbehagyták és örökre befejezetlen maradt.
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Az animék se szerepeltek túl jól, legalábbis a nyugati fandomban sokan köszörülték rajtuk a nyelvüket. A 2010-es Togainu no Chi, majd a 2014-es
DRAMAtical Murder nem voltak nézhetetlenül
rosszak, de különösebben jók se. Az animáció csúnya volt és nem kellett nagyítóval keresni a grafikai hibákat se, a történeteket nem tudták rendesen belegyömöszölni 12-13 részbe és persze a
BL szálakat totálisan kiölték belőlük. Ezzel sajnos
újabb bizonyítást nyert, hogy BL Visual Novelekből jó animét készíteni ilyen szűkre szabott költségek között kb. lehetetlen.
Talán az itthoni animés fandomban még
mindig nem túl népszerűek, de akiket érdekelnek
a DramaCD-k, azoknak is van csemegézni való-

juk a N+C felhozatalából, ugyanis rengeteg DramaCD tartozik a játékaikhoz. A Togainu no Chi, és
a Sweet Pool esetében egy-egy másik szereplő
(konkrétan a semék) szemszögéből élhetjük át
újra a történetet. A TnC esetében először Shiki,
majd Keisuke, végül Rin kaptak külön-külön CDket, míg a Sweet Poolnál az egészet letudták az
Everblue című DramaCD-n úgy, hogy a három
seme karakter (Zenya, Makoto és Tetsuo) kaptak
egy-egy trackot, míg a negyedik track egy aranyos
extra volt, amiben a fiúk elmentek karaokézni. A
Lamentóhoz is három CD van a három seméhez,
de ezeken ugyanúgy Konoe szemszögéből látjuk
a dolgokat, mint a játékban. A DMMd CD-i a re:connect által tovább mesélt történeteket mesélik
még tovább, tehát lényegében a folytatások folytatását a CD-ken leljük meg, viszont itt nincsenek
a seme karakterek szempontjából újramesélt verziók.
Azonban a N+C világában nem minden komor és sötét, ugyanis jó pár vidám, könnyedebb

hangulatú DramaCD is napvilágot látott. A teljesség igénye nélkül íme néhány. Az egyik első Akira
figurához amolyan erotikusabb töltetű paródia
CD-ket (Ai no Vischio Gekijou) lehetett kapni,
melyeken ő és Shiki szerepeltek, mindig más szerepbe bújva (pl. hol taxisofőr az egyikük vagy épp
angoltanár stb.). A Lamento kapott egy középiskolás AU CD-t (Love Love Lamento Gakuen),
amiből gondolom sejthető, hogy a lényege an�nyi, hogy a játék karakterei egy suliba járnak és
mindenféle mókás dolog történik velük. Szintén
amolyan alternatív univerzumként szeretem emlegetni a Sweet Pool iskolai fesztiválos Komanami Gakuen Gakuen Sai című DramaCD-jét. Nem
igazán a hülyülés a lényege, inkább egy békés és
kedves szösszenet a szereplők iskolai napjából. És
természetesen a DRAMAtical Murder sem maradhat ki a repertoárból, neki is jutott karácsonyozós
meg egyéb hasonló nyugis CD. De azt hiszem mindennek az alfája és omegája a két részes Chiral
Cafe! DramaCD, melyek amolyan kollaborációs
CD-k, amiken a négy (vagyis az első CD-n csak az
első három) játék főszereplői összegyűlnek és
együtt dolgoznak egy kávézóban. Nagyjából en�nyi a lényegük, de mégis egészen zseniális ötlet,
a kivitelezés meg még jobb. A rajongóknak majdnem biztos sírva röhögős élmény.

lán érdemes róla tudni, hogy eredetileg a Nitro+
mascot figurája volt, csak mára kicsit kinőtte magát abból a szerepből. Hogy miért hoztam ezt fel?
Mert a Nitro+CHiRAL-nak is van mascot figurája,
aki pedig nem más, mint Naito-kun. A fehér hajú,
gitáros srác, akit néha itt-ott együtt lehet látni
a többi N+C főszereplővel, így gyakran tévesen
azt gondolják róla, hogy ő is szerepel valamelyik
játékban, pedig erről szó sincs. Sajnos kolléganőjétől eltérően nem sokat lehet tudni róla és nem
annyira népszerű, hogy saját játékot, animét vagy
ilyesmit kapjon, de a cég azért mindig gondoskodik róla, hogy a rajongók tudatában legyen.

A CHiRAL Night és Naito-kun
Tudjuk ki az a Super Sonico? Ha nem, nem
fontos, mert úgysem róla lesz szó, de annyit ta-
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Minden évben szerepelni szokott a N+C hivatalos
naptárján a többi főszereplővel együtt, valamint
a CHiRAL Nightok sem telhetnek el Naito-kun nélkül.
A CHiRAL Night pedig egy különleges koncert, melyeken rendszerint fellépnek a játék zenéiért felelős előadók és művészek, mint Itou
Kanako, a VERTUEUX, Watanabe Kazuhiro és a
Goatbed (és még sokan mások). Előfordulhat az
is, hogy a seiyuuk is fellépnek, akik ekkor újra a karaktereik bőrébe bújnak és jól ismert jeleneteket
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adnak elő élőben, de az óriás kivetítőkön vadonatúj, némiképp fanservice-t szolgáló jeleneteket
is láthatnak a rajongók Visual Novel formájában.
Legjobb tudomásom szerint eddig négy CHiRAL
Nightot rendeztek meg. Az első 2009-ben THE
CHiRAL NIGHT -meets sweet pool- címen futott,
ergo a koncert témája nagyrészt a Sweet Pool körül forgott, mert az volt a legújabb üdvöske a csapatban, de emellett valószínűleg ekkorra is ért el
a cég egy akkora rajongótábort, hogy megérje nekik koncertet tartani. A következőre 2011-ben került sor, mely a cég ötéves fennállásának évfordulóját ünnepelte, így a koncert címe is THE CHiRAL
NIGHT 5th ANNIVERSARY lett. Ezt követően már
becsatlakozott a DRAMAtical Murder is a csapatba és 2013-ban – a legelső koncerthez hasonlóan
– a THE CHiRAL NIGHT -Dive into DMMd- legfőképp e játékkal és annak szereplőivel foglalkozott.
A legújabb CHiRAL Night 2016-ban volt, mely már
a cég 10 éves évfordulóját ünnepelte, és a kon-
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cert THE CHiRAL NIGHT 10th ANNIVERSARY néven futott, valamint ennek keretében jelent meg
a már fentebb említett ritmusjáték, a Rhythm Carnival is. Erős a gyanúm, hogy a következő legkorábban 2020-ban, legkésőbb 2021-2022 környékén lesz a Slow Damage megjelenése után.

dításáért majd kiadásáért felelős cég, a JAST USA
alkiadójaként megjelent a JAST Blue, ami azonnal
lecsapott az összes N+C játék kiadási jogaira, beleértve a még el sem készült Slow Damage-t, majd
év végén meg is jelent a Sweet Pool, következő
projektjük pedig a Togainu no Chi lesz.

Japán határain túl

Egész biztosan nem fog mindenkinek bejönni a Nitro+CHiRAL stílusa, de nem véletlenül volt
képes ekkora rajongótáborra szert tenni az évek
alatt. Egy sajátos cég, sajátos játékfelhozatallal,
mely valakiket bevonz, másokat elriaszt, de egész
biztos egy élmény lesz. De hogy milyen, az teljesen
emberfüggő. ;)

A Visual Novel rajongók az animések egy kisebb csoportját teszik ki, a BL VN rajongók pedig
egy még kisebbet, a Nitro+CHiRAL mégis ki tudta annyira nőni magát, hogy nem csupán Japánban, de nyugaton is magáénak tudhat egy elég
lelkes rajongótábort. Talán mi sem bizonyítja ezt
jobban, hogy ez az egyetlen BL VN cég, aminek
mindegyik játéka kapott rajongói fordítást, vagy
minimum elkezdtek készíteni hozzájuk. 2018-ban
– valószínűleg felismerve a bennük lévő lehetőségeket – egy Visual Novelek angol nyelvre való for-
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