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Szerintem senkinek sem kell bemutatni a
vámpírokat. Misztikus, vérszívó, élőhalott szörnyek ember alakban, akik nem bírják a napfényt,
a szent tárgyakat és a fokhagymát (meg amit az
írók épp kitalálnak). Megölni őket csak a szívükbe
szúrt fakaróval lehetséges… többnyire. Természetesen az elmúlt 100 évben a média szépen apránként romantizálta a vámpírokat, így a kezdeti
rusnya Nosferatut felváltotta a Lugosi Béla alakította karizmatikus úriember, majd a 80-as és 90es évekre eljutottunk a Tom Cruise féle szépfiúkig,
meg a Penge filmek bőrkabátos ultramenő vérben
fürdőző démoni figuráihoz. Aztán jöttek a csillámvámpírok… de erről inkább ne is beszéljünk.
Az animék világában is viszonylag gyorsan
megjelentek a vámpírok, méghozzá minden létező formában. A mostani top 10-es listába igyekeztem összeválogatni a legkülönlegesebb vagy
esetleg a legfurcsább vámpírokat. Mivel a lista
ugye limitált, ezért sorozatonként csak egy-egy
szereplőt válogattam be, illetve félvámpírok és
hasonlók ezúttal sajnos kimaradnak.

10.
Dracula - Castlevania
Seiyuu: Uchida Naoya
A Castlevania játéksorozat Vlad Tepes-e
már 35 éve kísérti a videojátékosokat, de az anime
feldolgozásra érdekes módon csak az utóbbi pár
évben került sor. Dracula a leghatalmasabb és leg-
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félelmetesebb az összes vámpír közül a Castlevania világában. Óriási mágikus kastélyában ezernyi
szörny és más démon tanyázik, de a halhatatlan
uralkodó mégis egy halandó nőbe, Lisába szeretett bele, akivel békében éldegéltek egy rövid ideig. Még egy közös gyerekük is született, Alucard,
de a boldog kapcsolatuknak a babonás emberek
vetnek véget, Lisát egy útja során elrabolják, majd
kivégzik mint boszorkányt. Dracula ezután fájdalmában háborút indít az emberek világa ellen. Akit
érdekel a történet többi része, az ugorjon neki a
netflixes animének vagy akár a játékoknak.

9.
Takanashi Hikari - Demi-chan wa
Kataritai
Seiyuu: Hondo Kaede
Demi-chan világában a gyerekek véletlenszerűen születnek valami mitológia félembernek.
Vámpírnak vagy hasonlónak, de a társadalom ezt
teljesen elfogadja és együtt élnek a „normális
emberekkel”. Hikari vámpírnak született, míg az
iker nővére Himari megmaradt embernek. Energikus, vidám, kicsit bajkeverő
és imád a figyelem

középpontjában lenni. Hogy a vérszívó ösztöneit kielégítse, az államtól havonta kap a családja
vér csomagokat. Bár a fokhagymát kifejezetten
szereti, de a napfénytől kicsit kellemetlenül érzi
magát, persze ez nem akadályozza meg, hogy a
barátaival lógjon, akiknek mindennapjait mutatja
be ez az aranyos sorozat.

8.
Sophie Twilight - Tonari no
Kyuuketsuki-san
Seiyuu: Tomita Miyu
BBár már 360 éves, de alig néz ki 14-nél
többnek, Sophie igazi vámpír, aki Európából utazott Japánba, hogy beszerezhesse a kedvenc
konzolos játékait. Otaku a javából, aki a nappalokat átalussza, hogy aztán éjszaka a laptop előtt kucorogva bújja az ebay-t figurák
és egyebek után kutatva. Kimozdulni a házából csak akkor szokott, ha éppen valami animés rendezvényre kell utaznia, vagy ha már
nagyon unatkozik. Persze a magányos napjai
nem tartanak sokáig, mert az egyik szomszédlány, Akari szabályosan beköltözik hozzá
és önkéntesen amolyan „feleségnek” nevezi ki magát. Sophie kezdetben ugyan kicsit
kényelmetlenül érzi magát a rámenős lakótársa miatt, de hamar összebarátkoznak,
és megkezdik kissé furcsa közös életüket,
amihez később egy másik otaku vámpírhölgy is csatlakozik...

Tartalomjegyzék

△

Anime

044

szubjektív
7.
Kirishiki Sunako - Shiki

6.
Maaka Karin - Karin

Seiyuu: Yuuki Aoi

Seiyuu: Yahagi Sayuri

1994-ben egy különösen forró nyáron Japánban egy kis faluban különös halálesetek követik egymást. Elég gyanús, hogy köze lehet hozzá a
nemrégiben odaköltözött furcsa családnak, akikről hamarosan kiderül, hogy lényegében vámpírok. Sunako ugyan látszólag egy 13 éves kislány…
egy nagyon rémisztő 13 éves kislány, de valójában
ő a család legidősebb tagja és már több mint száz
éves. Sunako és az egész családja odavan a helyi
író, Muroi Seishin regényeiért, és lényegében emiatt is költöztek a környékre. Talán ő a lista egyik
igazi, „klasszikus” vámpírja.

Karin egy különleges vámpír, vagyis inkább
anti-vámpír, ugyanis egyáltalán nem akarja kiszívni senki vérét. Sőt, a teste rengeteg vért termel,
így ha kicsit zavarba jön, akkor durván megindul
az orrvérzése. De mindennek van jó oldala is, ha
egy olyan embert érzékel, aki nagyon szomorú
vagy kilátástalannak látja az életét, akkor bizony
jó vámpírként rácuppan az illető nyakára és...vért
pumpál bele. Az „áldozat” ezek után feltöltődik
energiával, és máris szebbnek látja az életet. Ezt
leszámítva Karin egy átlagos iskoláslány, egy közel sem átlagos, „Addams Family”-t megszégyení-
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tő családdal megáldva. És persze szerelmes egy fiúba, rengeteg problémát meg orrvérzést okozva
ezzel magának.

5.
Dio Brando - JoJo’s Bizarre
Adventure
Seiyuu: Koyasu Takehito
Oké, oké, bevallom… sosem szerettem a
JoJo-t, sosem értettem a JoJo-t, de
Diót már csak a rengeteg mém miatt is kihagyhatatlannak éreztem, mert annyira… bizarr.
Szöszi vámpír, aki saját elképesztő hatalmától megrészegült. Jonathan Joestar
legnagyobb ellenfele és
ezernyi mém elhozója…
oké, megpróbálom komolyan tálalni a komolyan vehetetlent. Nemcsak vámpír, hanem
Stand használó (nem tudom, ennek van-e hivatalos magyar elnevezése, majd a főszerk. kijavít, ha
létezik), övé a „The World”, ami
képes megállítani az időt pár másodpercre. Éééééés ennyi, rengeteget lehetne róla írni, de felesleges, Dio az Dio, a JoJo rajongók
úgyis ismerik, akik meg nem, nos,
nézzetek JoJo-t… vagy ne.

4.
Evangeline Athanasia Kitty
McDowell - Mahou Sensei
Negima! / UQ Holder!
Seiyuu: Matsuoka Yuki
Eva talán Dio után a második olyan karakter, aki nemcsak egy animében szerepelt, hanem
a „Negima univerzum” egyik központi szereplője.
Akamatsu Ken ikonikus manga sorozata több feldolgozást is megért, majd pár éve egy folytatást
kapott UQ Holder! címen. Evangeline kezdetben
egy elátkozott, több száz éves vámpír, akit arra
kényszerítettek, hogy gyerek testben örökre diák
legyen egy iskolában. Ironikusan bekerül Negi
Springfield osztályába, akinek apja, Nagi tette rá
az átkot. Kezdetben ő a sorozatban Negiék egyik
komolyabb ellenfele, majd ahogy az lenni szokott,
miután legyőzik, ő lesz a fiatal mágustanoncnak a
tanára. Eva igazi goth loli, aki szeret teázni, lustálkodni, és átok ide vagy oda, azért élvezi a nyugis
iskolai életet.
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3.
Alucard von Mosquiton Master Mosquiton
Seiyuu: Koyasu Takehito

2.
Oshino „Kiss-shot Acerola-orion
Heart-under-blade, Fair Princess”
Shinobu - Monogatari sorozat
Seiyuu: Sakamoto Maaya

Ha lenne olyan lista, hogy ki a legszerencsétlenebb vámpír, akkor Mosquiton tuti első helyen lenne. 1920-ban Inaho, egy kincsvadász hölgy
saját vérével támasztja fel hamvaiból a legendás
vámpírt. A vér kötelez, Mosquiton (két gyereknek
látszó segédjével együtt) Inaho szolgái lesznek…
szó szerint. A lány ugyanis kicsit sem tiszteli az ősi
vámpírt, elzavarja mosogatni, meg takarítani, csak
akkor kap egy kis kedvességet, ha éppen kalandra indulnak, hogy megtalálják a misztikus O-part
ereklyét, ami elviekben halhatatlanságot ad a
megtalálójának. Inaho pedig nagyon szeretne halhatatlan lenni… bármi áron. Mosquiton pedig
szolgaian tölti be a boxzsák szerepét, és bizony
mire eljutnak az O-partig, a szerencsétlen vámpírnak embertelen kínokat kell kiállnia, Inahóért még
a fakarót is bevállalja… bár talán ez a legkisebb
gondja.
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Shinobu olyannyira hasonlít Evangeline-re,
hogy akár plágiumot is kiállthatnánk (Negima
2003-as, Monogatari 2006-os), de szerintem felesleges, hiszen bár sanszosan valóban van némi
átfedés a két karakter között, mégsem lehet haragudni. Acerola is egy 500 éves vámpír, akit egy
nap utolér a végzete: néhány vámpírvadász elkapja Tokióban és végtagok nélkül hagyják
magára, hogy magatehetetlenül szenvedjen egy metrómegállóban. Szerencséjére arra járt Araragi, egy átlagos
japán srác, aki megengedte a halálán lévő vámpírnak, hogy szívjon
a véréből. Amire Araragi nem
számított, hogy ezáltal maga
is vámpírrá változik, aminek
egyenes következménye lesz,
hogy az alkotója ellen fordul, melynek a végeredménye
meglepő módon az ősi vámpír
veresége lesz, de a jövőjük mégis összeforr. A legyengült és 8
éves kislánnyá változott Acerolát
egy elhagyatott iskolában rejtik el, ahol
Araragi vérével tud csak életben maradni,
majd miután picit erőre kap, a srác árnyéká-

ban rejtőzik el, ekkor kapja a Shinobu nevet is. A
közös kalandjaik során leginkább tanácsaival tudja segíteni a srácot, persze, csak ha a kedve úgy
hozza, vagy ha rengeteg fánkot kap… Shinobu
ugyanis, mint kiderül, nagyon-nagyon szereti a
fánkokat...

1.
Alucard - Hellsing
Seiyuu: Nakata Jouji
Yeah, yeah, mertem volna mást rakni az első
helyre, ugye? Nem is igazán lett volna értelme, hiszen a Hellsing Alucardja talán mai napig az
animék legikonikusabb vámpírja (Vampire Hunter D rajongók mondjuk
kicsit moroghatnak, de ez van).
Alucard a vámpír vadászatra felesküdött Hellsing szervezet
legerősebb tagja, mondjuk ez
a nevéből sejthető is talán. Mindig vörösben jár, kalappal a fején,
arcán elmebeteg, szadista vigyor.
Fegyvere két pisztoly, de nélkülük
is több mint halálos. Egyetlen
emberhez hűséges, de a végsőkig: Integrához, a Hellsing
szervezet
vezetőjéhez.
Alucard kétségkívül az animék
legmenőbb és legbrutálisabb
vámpírja, bár nincs túl mély
háttértörténete, se komplex

személyisége, mégis a maga egyszerű és nyers
formájában szinte teljesen tökéletes. Perverz
módon valahogy kíváncsi lennék egy hollywoodi
adaptációra… bár félek, hogy a végeredmény csalódás lenne. Valami csak az animékben működik.
Ez lett volna az én top 10-es vámpíros listám, ami szinte biztos, hogy pár év múlva már
nem lesz teljesen aktuális, hiszen évente jönnek
az újabb vámpíros sorozatok. Például, mint most
januárban is Oshii Mamorutól (tudjátok, a Ghost
in the Shell rendezőjétől) a Vlad Love, aminek bár
még csak az első részét láttam, de eddig nagyon
ígéretesnek tűnik.
Nektek kik a kedvenc vámpírjaitok? Írjátok
meg nekünk bátran a weboldalon vagy a Facebookon!
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