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Újat alkotni manapság nem könnyű, de valami sikeres újdonságot alkotni még nehezebb.
Nincs ez másként a lányokat megcélzó animékkel, mangákkal és játékokkal sem. A bishi köntösbe öltöztetett történelmi személyek már lerágott
csontok, az antropomorfizált tárgyak sem feltétlenül jelentenek azonnali sikert és ugyan az idol
őrület még mindig töretlen, már ott sem elég csak
pár random összedobott fiúbandát prezentálni a
nagyközönségnek, kell egy kis kreativitás is. Ilyen
körülmények között született meg az EVIL LINE
RECORDS berkein belül az Idea Factory, az Otomate és Momose Yuichirou közreműködésével a
rappelő fiúk és a Hypnosis Mic története.

A Hypnosis Mic különös világa

különleges hipnotizáló erejű mikrofonjaikkal (innen a cím, azaz a Hypnosis Mic vagy Microphone)
lemondatják a miniszterelnököt és átveszik az
uralmat a kormány fölött. Ezzel elkezdődött a H
érának nevezett korszak. A fegyvereket betiltják,
viszont hogy valamiképp a férfiakban munkálkodó macsóság és mérhetetlen tesztoszteron ne
menjen teljesen az agyukra, szert tehetnek a saját hipnotizáló mikrofonjaikra, amik segítségével
rapcsatákon keresztül vívhatnak területharcokat
egymással.
Ezeknek a csatáknak viszont tényleg tétjük
van. Nem csupán az a lényegük, hogy ki tud szebb
rímeket faragni, mennyire kreatív és hangzatos
módon képesek egymást a harcoló felek beégetni
és a másik anyukáját felemlegetni. Itt a szavaknak
tényleg erejük van, ugyanis a mikrofonok segítsé-

Ha azt hittük, hogy a HypMic egy sima zenei
CD sorozat, pár random karakterrel, akik szórakozásból rappelnek, akkor nagyon naivak vagyunk
vagy minimum nem túl jártasak az animék világában. Elvégre a japánokat nem olyanoknak ismerjük, akik ne találnának ki még egy ilyen egyszerűnek tűnő alapfelállással bíró projekthez is valami
nyakatekert történetet, nem?
A HypMic története egy alternatív világban játszódik, ahol elméletileg túl vagyunk már
a III. világháborún, gyakorlatilag még mindig nagyon sok helyen folynak a csatározások, miközben a világ kormányai látszólag próbálnának valami megoldást találni a krízisre. Végül Japánban
egy csapat nő hozza el a változások korát, miután
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gével komolyan képesek befolyásolni, sőt megölni az ellenfelet, ha az nem elég erős, hogy ellenálljon.
Egy ilyen zavaros, az átalakulás küszöbén
álló világban jön létre aztán a tiszavirág életű,
de így is legendássá váló The Dirty Dawg nevű
négyfős rapbanda. A csapatot az árvaházban felnőtt, hatalmas tehetséggel megáldott Yamada
Ichirou; a forrófejű és félelmetes, ám húgához
nagyon gyengéd Aohitsugi Samatoki; a sötét titkokat rejtegető cukorfalat, Amemura Ramuda és
a főállásban orvosként dolgozó, munkája felé nagyon elhivatott Jinguuji Jakurai alkotják. A csapat aztán amilyen hirtelen feltűnt, olyan gyorsan
– egyelőre ismeretlen okokból kifolyólag – feloszlott és a négy tag külön utakon indult meg, hogy
saját bandát alapítsanak.
És itt csatlakozunk be a
jelenbe, ahol a HypMic története valójában kezdődik.
Ichirou összeáll két öccsével, Jirouval és Saburouval,
megalkotva ezzel a Buster
Bros!! nevű formációt. Samatoki egyik régi ismerősével, a rendőrként dolgozó
Iruma Juutóval kerítenek
maguk mellé egy harmadik tagot, az egykor katonaként szolgált Busujima
Mason Riót, megalapítva a
MAD TRIGGER CREW-t.
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Ramuda érdekes (és furcsa) embereket
akar saját bandájába, ezért esik a választása a
múlt században ragadt íróra, Yumeno Gentaroura (akinek emellett a hazudozás az egyik legfőbb
szórakozása) és a szerencsejáték függő Arisugawa
Dice-re, akiket némi unszolás hatására sikeresen
rávesz, hogy bandájának, a Fling Posse-nak a tagjaivá váljanak. És végül Jakurai-san sem marad ki
a buliból, hisz egy szerencsés véletlennek köszönhetően megtalálja jövendőbeli bandájához a két
legmegfelelőbb tagot, az egyik páciensét, a komoly depresszióval küzdő Kannonzaka Doppot és
az ő hostként dolgozó, kissé hasadt személyiségű
legjobb barátját, Izanami Hifumit, ezzel pedig létrejön a Matenrou.
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A kezdetek kezdete
Az eddig leírtak csupán az extra adalék,
amit időközben a készítők a világról megosztottak velünk, de nyilván mikor a semmiből feltűnt a
HypMic, nem tudtunk róla többet, minthogy egy
rappel és hip hoppal foglalkozó sorozat lesz.
A projekt hivatalosan 2017. szeptember
9-én indult, mikor az első All Stars dal megjelent
YouTube-on. A dalban a négy banda mind a 12
tagja megjelent és – természetesen rappelve – bemutatkozott, valamint kiderült, hogy Tokió melyik
körzetét képviselik. Ugye mint említettem, a rap
csaták lényegében terület harcok, tehát mindegyik csapat egy-egy körzethez tartozik és a saját
birtokukért küzdenek az összecsapások során, vereség következtében pedig veszítenek valamen�nyit a területükből. Így a Buster Bros!! képviseli
Ikebukurót, a MAD TRIGGER CREW Yokohamát, a
Fling Posse Shibuyát és a Matenrou Shinjukut.
Az első közös dal utáni pár hónapban egymás
után jelentek meg külön-külön a csapatok CD-i. A
lemezeken mindegyik bandatag kapott egy saját
dalt, amiben általában magukról, a munkájukról
vagy a családjukról, barátaikról rappeltek, továbbá járt az egészhez két drama track is, melyek közül az egyik a banda megalakulásának történetét
mesélte el.
2018-ban aztán beindultak a dolgok,
ugyanis innentől mi, a hallgatók is be lettünk vonva az események sűrűjébe. A második All Stars dal
után, mely a Division Battle Anthem címet kap-
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ta, megjelentek a Versus CD-k, tehát amiken 2-2
banda ténylegesen egymásnak feszült. Először a
Buster Bros!! és a MAD TRIGGER CREW csapott
össze egymással, utána pedig a Fling Posse és a
Matenrou. Az összeállítás nem véletlen, mivel az
ex-bandatagok között komoly ellentétek húzódnak. Ugyan nincs még ez az elmélet megerősítve,
de valószínűleg Ichirou és Samatoki miatt oszlott
fel a The Dirty Dawg, miután a két férfi valamin
összekapott, csak épp nem tudni, min, és természetesen mind a ketten a másikra mutogatnak. Ugyanígy Ramuda és Jakurai-san között sem
felhőtlen a viszony, ellenségeskedésük a nagyon eltérő életszemléletükben és személyiségükben keresendő. Egyszóval
természetes volt, hogy a Versus
CD-ken ezek a csapatok fognak
egymásnak feszülni. Mondhatni
klasszikus rap csatákat hallhatunk, hisz a dalokon a bandatagok egymásnak beszólogatnak
és próbálják a másikat lealázni.
A CD-ken továbbá megjelentek
az első hivatalos csapat dalok
is, melyeken végre mindegyik
banda megkapta a lehetőséget, hogy együtt rappeljenek
egy jót, illetve a drama trackok
ezúttal sem maradhattak el. Ekkor hallottuk végre együtt mind

a 12 szereplőt. És hogy ehhez hogy jöttünk mi, a
hallgatók? Szavazni tudtunk a kedvenc csapatunkra. Ha megvásároltuk a CD-ket, illetve más speciális mechandise-t vettünk, akkor kaptunk egy szavazólapot és a rajta lévő kóddal neten leadhattuk
a szavazatunkat. Ennek persze elsősorban az volt
a célja, hogy a rajongók minél több mindent vegyenek, ezzel még jobban támogatva a kedvenc
csapatuk, de így valóban befolyásolni lehetett,
hogy melyik két csapat kerüljön a döntőbe.
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A két döntős csapat végül a MAD TRIGGER
CREW és a Matenrou párosa lett. A szavazás tehát
folytatódott, vele együtt pedig megjelent egy új
CD, amin az MTC és a farkasok szálltak harcba egymással. Drama trackkal ezúttal sajnos nem leptek
meg minket, se másik új számokkal, helyette a régebbi csapatdalok remixelt verziói kaptak helyet
a korongon. A csata elég szoros volt, a folyamatos
Twitteres helyzetjelentések alapján hol az egyik,
hol a másik csapat vezetett, de végül a Matenrou került ki győztesen. A mostani legújabb CD, a
2019 februárjában boltokba került The Champion
a Matenrou győzelmét hivatott megünnepelni,
miközben új drama trackokat is kaptunk, illetve az
első The Dirty Dawg dal is megjelent.
Végül, de nem utolsó sorban most áprilisban felkerült a YouTube-ra a harmadik All Stars
dal is, a Hoodstar, melyen ezúttal is képviselteti
magát mind a 12 bandatag és készülőben van az
első nagylemez.

A HypMic felhozatala tehát legfőképp a dalokból és a drama részekből áll, de láthatóan kezdi
magát ezekből a szűk körökből kinőni. Rendszeresen rendeznek élő fellépéseket, amiken természetesen a seiyuuk lépnek fel, bár általában csak
3-4 tag, de volt már nagy koncert is, amin mindannyian részt vettek. Tervben van egy mobilos ritmusjáték is, amit 2019-re ígértek, és mivel lassan
az év közepén vagyunk, eléggé időszerű lesz most
már jelentést tenniük a játék helyzetéről. És végül
egyszerre három manga sorozatot is indítottak,
de mindegyik más-más magazinban fut, mások
készítik a rajzokat és értelemszerűen mindegyik
más történeti szállal foglalkozik. A Gekkan Shounen Sirius-ban futó Hypnosis Mic -Division Rap
Battle- side B.B & M.T.C – ahogy a címéből is sejthetjük – az ikebukurói és yokohamai csapatokkal
fog foglalkozni. Értelemszerűen a Gekkan Comic
ZERO-SUM magazinban indult Hypnosis Mic -Division Rap Battle- side F.P & M már Shibuya és
Shinjuku csapatainak történetét veszi górcső alá.
Végül a Shounen Magazine Edge-ben olvasható Hypnosis Mic –Before the Battle- The Dirty
Dawg egy előzménytörténet, melyben megtudhatjuk, hogyan állt össze majd ment szét a The
Dirty Dawg és miként alakult ki ez az új, nők uralta, rapcsatázó világ.

Nevekben rejlő üzenet
Kis érdekesség, de se a szereplők nevei, se
az M.C/rapper nevük, sem pedig a bandanevek
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nem véletlenszerűek, mindegyik mögött elég tudatos döntés áll.
Az ikebukurói bandát három testvér alkotja, Ichirou (一郎), Jirou (二郎) és Saburou (三
郎). A neveik második kanjija (郎) mindhármuknál
megegyezik, és a szótár szerint „fiú” vagy „fia”
jelentéssel bír, míg az első kanjik a japán 1, 2 és
3 számoknak felelnek meg, ami ugye azt jelképezi, hányadikként születtek a családba. (Ichirou
az elsőszülött, így az ő nevében van az 1-es, míg
Saburou a harmadik fiú, így az övében van a 3-as
stb.). Ugyanígy a testvéri kapcsolatukat jelképezi
a rapper nevük is: Ichirou az MC.B.B, azaz big brother (nagy testvér), Jirou az MC.M.B, azaz middle
brother (középső testvér) és Saburou az MC.L.B,
azaz little brother (kis testvér). A Buster Bros!!-t
ezek után azt hiszem fölösleges magyarázni.

„A HypMic felhozatala tehát
legfőképp a dalokból és a drama részekből áll, de láthatóan
kezdi magát ezekből a szűk
körökből kinőni.”
Az MTC tagjai között talán nincs testvéri viszony,
viszont mind a három tag keresztnevében szerepel egy állat kanjija. Samatoki (左馬刻) nevében a
lóé (馬), Juutoéban (銃兎) a nyúlé (兎), míg Rioéban (理鶯) a japán berkiposzátáé, vagyis az uguisué (鶯). Viszont egyedül Juuto rapper neve (47
Rabbit) köthető a saját nevéhez, bár a 47 nem tudom, mit jelenthet. Tippem szerint, miután Juuto nevében lévő másik kanji (銃) pisztolyt jelent,
a fegyverek kaliberére utalhat. Samatoki rapper
neve Mr.Hc, ami a hardcore rövidítése, míg Rioé
Crazy M, amivel nyilván a személyiségükre próbáltak utalni (bár Rio éppen minden, csak nem őrült).
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A csapatnevükben szereplő „trigger”, azaz (fegyver) ravasz sem véletlenül szerepelhet, szerintem
azt próbálja jelképezni, hogy ilyen-olyan módon
mind a hárman dolgoznak fegyverekkel, mivel Samatoki yakuza, Juuto rendőr, Rio pedig ex-katona.
A Fling Posse tagjainak nevei is sok érdekességet rejtegetnek, bár első nekifutásra fogalmam
sincs, hogy a csapat nevük mit jelenthet. Fordítóprogram szerint a „fling” hajítást, dobást jelent,
a „posse” meg rendőrkülönítményt, szóval vagy
csak összedobtak két menőnek tűnő szót, vagy
más nyelven mást jelentenek, de így önmagában
én még nem fedeztem fel benne sok értelmet.
Ellenben Gentarou vezetéknevét egy híres japán
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író, Yumeno Kyuusaku után kapta (miután Gentarou maga is író), míg keresztnevének első kanjija (幻) fantomot, illúziót jelent, ezért lett a rapper
neve Phantom. Dice nevét kanjikkal írják, ezért elméletileg Daisunak kéne írni, viszont a „dice” dobókockát jelent, amivel nyilván erősen utalnak a
szerencsejátékosi hajlamaira. Ugyanígy a rapperneve, a Dead or Alive az életfilozófiáját jelképezi,
mely szerint nem fél akár az életét is feltenni tétnek egy játékban, ha arról van szó. Ramuda nevéről sajnos nem tudtam érdekességet keríteni, viszont mindhármójuk szülinapja a személyiségüket
tükrözi: Ramuda, aki szeret lányokkal flörtölgetni
és kedveskedni, február 14-én, Valentin napon
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született; Gentarou, miután előszeretettel járatja
a bolondját másokkal, április 1-én ünnepli a születésnapját, Dice-é pedig 7. hónap (július) 7-én van,
mivel a Japán kultúrában a 7-es számot nagyon
szerencsésnek tartják, amire Dice-nak nagy szüksége van fogadás közben.
Végül elérkeztünk a Matenrouhoz, mely
már önmagában felhőkarcolót (摩天楼) jelentene, ha a megszokott írási módot használnák. Ám a
mi Matenrounk (麻天狼) azonban kicsit máshogy
írja a nevét, sőt remek lehetőséget ad nekik a szójátékokra, mert egyes dalaikban tovább változtatják a szó kanjijait, ezzel teljesen új értelmet adva
a nevüknek. Egyedül a Mennyországot jelképező
Ten (天) kanji maradt meg, ami összeköthető a tagok vezetékneveivel, ugyanis mindegyik a japán
mitológiával és/vagy vallásukkal áll kapcsolatban.
A Junguuji shintó szentélyt jelent, Izanami a teremtés és a halál istennője, míg Kannon az egyik
legnépszerűbb bodhiszattva. A csapatnév másik
két kanjija közül a 麻 kannabiszt jelent, a 狼 pedig
farkast. Utóbbi miatt a Matenrou logója egy morgó farkas fej, ahogy a dalokban is szoktak rájuk
farkasokként utalni. Ami a rapper neveket illeti,
Jakurai-san (ill-Doc) és Hifumi (Gigolo) esetében a
munkáikra utalnak vele, míg Doppo neve… nos,
szimplán DOPPO. Valószínűleg szegény annyira
semmire tartja magát, hogy saját normális MC nevet sem adott magának, bár az is lehet, hogy ez
inkább a dope japános kiejtése akar lenni (bár ez
teljesen saját értelmezés).

Egy kis kritika
Ha felkeltette a figyelmünket ez a CD sorozat, akkor jobb bizonyos szempontból nem túl
nagy elvárásokkal beleugrani. Ezt igazából a hardcore rap és hip hop rajongóknak mondom, mert
nekik előfordulhat, hogy csalódás lesz a HypMic
vagy egyenesen kínos. A 12 előadó, aki részt vesz
a projektben, mind seiyuu és teljesen amatőrök a
rap műfaját illetően. Egyedül az Ichirout megszólaltató Kimura Subarunak van egy kis hip hop múltja (ezért is szereti annyira és adja bele szívét-lelkét
a HypMic-be), ami eléggé érződik a játékán, de
mindenki más szinte nulla tapasztalattal vágott
bele a munkába. Laikusoknak, mint amilyen én is
vagyok, tetszhetnek a dalok és igazából minden
elismerést megérdemel mind a 12 seiyuu.

Tartalomjegyzék

△

zene

131

bemutató
Remek munkát végeztek, de mint mondtam, az
Eminemen és társain nevelkedett rajongók csalódhatnak, ha túl magasak az elvárásaik. A HypMic
nem nekik, hanem a női otakuk egy olyan részének készült, akik szeretik a zenét, netalán nagyon
benne vannak a mostani idol őrületben, de vágytak egy kis változatosságra, emellett szeretik a bishiket és persze a seiyuuket.
Az egész projektnek a lelke és lényege (a karakterek és a pörgős számok mellett) egyértelműen a seiyuuk, mert a készítők biztos fel tudtak volna kérni hivatásos rappereket, de akkor az egész
az értelmét veszti, nem mellesleg a célcsoportból
lehet kevesebben mutattak volna érdeklődést a
zenék felé. Így viszont egyszerre tudhatunk olyan
seiyuu legendát és más évek óta felkapott seiyuu-

kat a csapatban, mint Hayami Shou (Jinguuji Jakurai), Saitou Souma (Yumeno Gentarou) vagy Asanuma Shintarou (Aohitsugi Samatoki), és egyre
népszerűbbé váló, feltörekvő seiyuukat is, mint
Shirai Yuusuke (Amemura Ramuda) vagy Itou Kento (Kannonzaki Doppo), csakhogy párat említsek.
Talán nem profik, de elismerést érdemel a munkájuk és minden egyes CD-vel érezhető, hogy egyre
fejlődnek, pedig már az első All Stars dalukon is
nagyon ügyesek voltak.
Talán az előadók nem, de a dalszövegírók
viszont igenis jártasak a rap és hip hop műfajában.
Észrevehetően nagyon ügyeltek, hogy mindegyik
szám tükrözze a karakterek és a csapatok stílusát
mind hangszerelés, mind szöveg szempontjából,
továbbá rengeteg tanáccsal látták el a seiyuukat

a felvételek során. Igaz, olykor elég elhasznált
frázisokat durrogtatnak 1-1 dalnál, máskor viszont egészen áll-leejtős megoldásokkal, ötletes,
többértelmű és hangzatos szövegekkel kápráztatnak el minket.
Ami még részemről egy pici kritikát érdemel, az a történet, ami sajnos elég izzadságszagú
és banális. Hipnotizáló erejű mikrofonok és gyilkos
rap csaták? Ez még a japánoktól is meredek. Plusz
nem tudom, mit kezdjek a HypMic univerzumának
azon részével, hogy a nők az uralkodó réteg, míg
a férfiak némiképp alárendelt(ebb) tagjai a társadalomnak. Ez különösen rosszul jön ki a mostani
időkben, amikor egyre hangosabbak és erőszakosabbak a feminizmus drasztikus ágának képviselői
és könnyen félreérthetővé válik a HypMic világa.
Pedig egész biztos, hogy a készítők sem támogatni nem akarják ezt a vonulatot, sem kritikát nem
kívánnak ekképpen gyakorolni felé, szimplán csak
kellett valami sztori, amivel megmagyarázzák, miért rap csatáznak a férfiak és csak a férfiak, aztán
ezt találták ki. Remélhetőleg ez a része az univerzumnak a jövőben jobban ki lesz fejtve, sőt már
most is vannak erre utaló jelek, de addig hosszú
utat kell megtennünk.
Addig is élvezzük, ahogy nevetségesen jóképű férfiak pörgős rap dalokkal oltogatják egymást szexi hangon és várjuk érdeklődve, milyen
meglepetéseket tartogat a történet és ki lesz a következő nagy összecsapás győztese.

AniMagazin

!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

Tartalomjegyzék

△

