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anime ajánló
Bár a koronavírus járvány közbeszólt, és
majd fél évet csúszott a megjelenés, idén februárban végre a nemzetközi közönség is megnézhette
a Given című BL sorozat folytatásának szánt mozifilmet, amiről most írni szeretnék. Elöljáróban
annyit elárulhatok, hogy nem okozott csalódást.
Még ha voltak is apróbb hibái, hozta a sorozat igen
magas színvonalát.
De mielőtt részletesen kitérnék magára a
filmre, hadd tekintsek kicsit vissza arra, hogyan
is indult hódító útjára a sorozat. A Given című BL
mangát Kizu Natsuki írja és rajzolja 2013 óta. A
hölgy DJ rajzolással kezdte a pályafutását több
kollégájához hasonlóan, többek között Kuroko no
Basuke és Haikyuu!! témakörben alkotott. 2014ben jelent meg a Links című egykötetes mangája, ami a Kono BL ga Yabai !! listáján 2015-ben a
14. helyezést szerezte meg, nem érdemtelenül. A
Links, ahogy a címe is utal rá, az emberi kötelékek
sokféleségét mutatja be nyolc férfi történetén

keresztül, amelyeket a szomorú múlt, a változásokat ígérő jelen és a reményteli jövő formál. Azért
tartom fontosnak kiemelni ezt a mangát, mert
sokban hasonlít a Givenhez témáit tekintve, és
abban is, amilyen finomsággal, érzékenységgel,
mégsem nyomasztóan vagy túldramatizálva nyúl
az írónő nehéz témákhoz. Az egyetlen úgymond
hiábája a mangának a rövidsége, hiszen egy kötetnyi hossz csak éppen kóstolót ad a történetből, illetve a szereplőkből, de nem mélyed el benne, így
a Givenhez képest kidolgozatlannak hat.
Szerencsére a Given hosszabb mivolta miatt
ezt a „hibát” kiküszöböli. A noitamina programblokk összeállítói és a Lerche stúdió jó érzékkel
választotta ki a BL felhozatalból ezt az alkotást.
A noitamina azzal a szándékkal indult, hogy érettebb korosztálynak meséljen komolyabb történeteket, azonban, főleg az utóbbi éveket tekintve
elég vegyes a felhozatala. Bár olyan gyöngyszemek is helyet kaptak a kínálatukban, mint a Tsuritama, a Sakamichi no Apollon, az Usagi Drop, a
Banana Fish vagy a Kuragehime, ők mutatták be
példának okáért a kétes hírű Guilty Crownt vagy
éppen a sokak által imádott, de nekem óriási csalódást jelentő Shigatsu wa Kimi no Usót is.
A Given mindenesetre teljes joggal kapott
helyet ebben a blokkban, hiszen egy egyszerre
bájos és keserédes, jól felépített történtet a fel-

nőtté válásról, a veszteségről, a barátságról, a zenéről és természetesen a szerelemről. Hatalmas
előnye véleményem szerint a műnek, hogy a BL
klisék nagy részét messzire elkerüli. A BL mangák,
light novelek, hasonlóan bármely más műfajhoz,
igen vegyes képet mutatnak: vannak remek művek közöttük és sajnos vannak szörnyűek, amelyekről beszélni sem érdemes. Az utóbbi években
az én meglátásom szerint pont nem a jobb mangák közül szemezgettek, hanem a népszerűbbeket adaptálták, ami ezekben az esetekben nem
jelentett egyet a minőséggel. Ezért is volt igazi
felüdülés, mikor bejelentették, hogy a Given lesz
a következő feldolgozás.
A sorozatról nem szeretnék hosszan értekezni, hiszen már cikk is született róla a magazin
hasábjain (AniMagazin 56.). Dióhéjban csak an�nyit, hogy nem véletlenül lett sokak kedvence.
Néhány apróbb tökéletlenséget leszámítva csodásan adaptáltak egy remek mangát a készítők.

„Hatalmas előnye véleményem
szerint a műnek, hogy a BL klisék
nagy részét messzire elkerüli.”
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A film ott veszi fel a fonalat, ahol a sorozat abbahagyta, így végre megismerhetjük Akihiko és
Haruki történetének a végkifejletét is. Ha választanom kellene a két pár közül, igen nagy bajban
lennék. Míg Mafuyu és Uenoyama – Mafuyu tragikus múltja ellenére – a szerelem aranyos és ártatlan oldalát testesítik meg nekem, főleg Uenoyama részéről, aki az első szerelem bűvöletébe
kerül, addig Akihiko és Haruki – már csak a koruk
miatt is – az érettebb, többet tapasztalt fiatal felnőttek oldaláról mutatják be ezt az érzelmet. Itt
szeretnék utalni rá, hogy remek döntés volt, hogy
nem csak középiskolásokkal foglalkozott a történet, hanem egyetemistákkal is, akik más problémákkal néznek szembe, mint a tinédzserek.
A sorozatban már volt utalás Akihiko bonyolult első szerelmére a zseniális hegedűssel,
Murata Ugestuval. Bár a film történéseinek idején
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már hivatalosan nincsenek együtt, nem voltak képesek egymástól elszakadni sem testileg, sem érzelmileg. Ugetsu valóban egy zseni, annak minden
örömével és árnyoldalával, Akihiko pedig ugyan
csodálja a tehetségét, de fő oka a zene világától
való eltávolodásának az, hogy nem tudta utolérni
a fiút. Ugyanez a kettőség köszön vissza a kapcsolatukban, ami a film egyik fő témája lesz, ahogy
ezzel az is, hogy jobb közel tudnia az embernek
a szeretett személyt magához, még ha bántják
is egymást, vagy hosszabb távon jobb elengedni, még ha a hiánya fájni is fog. Akihiko és Ugetsu
ebben a helyzetben vannak, hiszen bár egyértelmű, hogy szeretik egymást, fontosak egymásnak
és sokat kaptak egymástól, nincs túl sok örömük
ebben a se veled, se nélküled kapcsolatban. Csakhogy Akihikóban még a sorozat kezdetén lassan,
észrevétlenül elindul egy apró változás, ami a
filmben végül döntő hatással lesz az Ugetsuval és

a zenével való kapcsolatára is. És ugyan, ez esetben mind a ketten életben vannak, mégis hasonló
a gyászfolyamat, mint ami Mafuyunak jutott osztályrészül, amely során le kell zárniuk az érzéseiket.
A film másik fő vonala nem meglepő módon
Haruki viszonzatlannak hitt szerelme lesz, illetve
az érzelmek közötti kontraszt, ami Akihikót a két
férfihez köti. Ugetsu vad, zabolátlan, és a kapcsolatuk is ilyen Akihikóval, intenzív, nagy fordulatszámú. Haruki csöndesebb, nem zseni, talán még
kicsit unalmasnak is tűnik egynémely nézőnek, de
mellette Akihiko is nyugodtabb, megfontoltabb,
és ami a legfontosabb: vele és a zenekarukkal tanulja meg újra szeretni a zenét, amelynek fontos
része marad a hegedű szeretete is.
Nagyon érdekes volt Mafuyu és Ugestu kapcsolata a filmben. Nem csak a párbeszédeik, hanem ahogy Mafuyu nyitottabbá válik más emberek érzelmeire, és más emberek tapasztalatait is
elkezdi zenébe önteni. Bár a film fő fókusza most
nem rajta és Uenoyamán volt, mégis jól érzékeltette, hogy Mafuyu is változik. Ami vele történt,
nem lesz semmis, hat rá és a zenéjére, de nyit más
emberek, más érzelmek felé. Sajnos azoknak, akik
szerették volna látni Mafuyu és Uenoyama történetének folytatását is, az a rossz hírem, hogy
ebben a filmben egy apróbb romantikus jelentet
leszámítva ez a szál egyáltalán nem kap szerepet.
Ami a film erősségeit illeti, szerintem ugyanazok,
mint a sorozaté is voltak.
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„Nagyon szeretem ebben a műben, hogy az érzelmek tényleg
mindig remekül vannak tálalva.
Ahol kell humoros, ahol kell
szomorkás, ahol kell megható.”

Még mindig remek a mű hangulata, a szereplők
továbbra is végtelenül szerethetőek a hibáikkal,
traumáikkal együtt is, amit a zenén keresztül tudnak kifejezni; tündériek közöttük az interakciók,
megmaradt a történet bájos humora, és az érzelmekkel is fantasztikusan játszik.
Nagyon szeretem ebben a műben, hogy az
érzelmek tényleg mindig remekül vannak tálalva.
Ahol kell humoros, ahol kell szomorkás, ahol kell
megható. Remek a szimbolikája, nem feltétlenül
kell, hogy a szereplők szavakba öntsék a gondolataikat, a gesztusaik, a cselekedeteik sokkal beszédesebbek a nézők számára. Erre kiváló példa a
film szerintem egyik legsokatmondóbb jelenete,
mikor Haruki levágatta a haját, amit Akihiko miatt
kezdett növeszteni. Zenékről szólva, a sorozathoz
hasonlóan itt is kapunk egy igen erőteljes dalt,
ami jól visszaadja a szereplőkben végbemenő változásokat.
És ha már ennyit beszéltem a mű erősségeiről, essen szó a gyengeségeiről is, amiből szeren-
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csére nincs túl sok. Az egyik a rövidsége, hiszen
alig egy órás, ezért voltak változtatások benne a
mangához képest. Bár ez a nem mangaolvasóknak talán annyira nem feltűnő, de még ők is érezték, hogy mintha kicsit kapkodna a film. Szerintem
még néhány perc igazán nem ártott volna neki.

kazawa Masatomo és Asanuma Shintarou remek
munkát végzett az anime sorozatban és a filmben
is, azonban én személy szerint nagyon hiányolom
Saito Somát, Furukawa Makotót, Hino Satoshit,
Takumi Yasuakit és Tamaru Atsushit, akik az érdekesség kedvéért visszavették a szerepeiket a sorozat után megjelenő Drama CD ötödik lemezén.
Ha rajtam múlt volna, megtartottam volna az eredeti stábot az animére is.

A másik, amit szeretnék megemlíteni, a jelenet, ami Haruki lakásában történt, miután Akihiko feldúlt állapotban otthagyta Ugetsut. Bár azt
mondtam, hogy az alkotás ügyesen kerülget ki BL
kliséket, ebbe azért csak sikerült neki belecsúszni.
Magam részéről nem szeretem, ha a szerző ilyen
módon kényszerít ki vallomásokat, vagy éppen
ilyen módon mozdítja előre a szereplőit. Itt persze
semmi „megbocsáthatatlan” nem történt, de nekem ezt a jelenetet kissé kényelmetlen volt nézni.
A harmadik nagy szívfájdalmam, bár ez a legtöbb
nézőnek valószínűleg nem jelent sokat, hogy lecserélték a Drama CD stábját. Félreértés ne essék,
Uchida Yuuma, Yano Shougo, Eguchi Takuya, Na-

Tavaly, lezárva az évtizedet, számba vettem
a 2010-es évek számomra legjobb darabjait, és nagyon gondolkodtam, hogy a Givennek hol tudnék
helyet találni ebben a listában. Végül nem tettem
bele, de csak azért, mert úgy éreztem, a Given még
nagyon friss élmény, és ennél biztosabbra akartam
alapozni a személyes listámat. Ennek ellenére merem állítani, hogy kimagasló minőségű műről van
szó, nemcsak a BL animék, hanem a romantikus,
slice of life animék között is. Ez természetesen a
filmre is igaz, így aki látta a sorozatot, annak kötelező, aki pedig még nem, és nem zárkózik el a férfiak közötti szerelmi történetektől, jó szívvel tudom
ajánlani.

Hossz: 59 perc
Premier: 2020. augusztus 22.
Studió: Lerche
Műfaj: dráma, zene, romantika,
boys love, slice of sife

AniMagazin / 014

