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OSHIETE! GALKO-CHAN!
Írta: Yuuko

anime ajánló
Vannak olyan minisorozatok, amelyeknél az
ember sajnálja, hogy nem kaptak rendes 24 perces képernyőidőt, mert még szívesen nézte volna
őket tovább. Az Oshiete! Galko-chan! talán nem
a legjobb példa erre, mivel a sorozat témája elég
megosztó lehet, de én mindenesetre még szívesen
néztem volna belőle több részt is.

A gyaru, az otaku és a gazdag
kisasszony bemegy az iskolába
Ja, hogy ez nem egy vicc, hanem maga a
történet? Az anime három lány iskolás mindennapjaiba enged bepillantást, de rajtuk kívül még
az osztályuk többi tagja is kap pár percnyi képernyőidőt, ami a 7 perces részek miatt teljesen szó
szerint értendő. A lányok valódi neveit az anime
alatt nem tudjuk meg, beceneveik egyúttal a karaktertípusukat is jellemzik. A főszereplő a Galko
(Garuko) névre hallgat, amiből a tapasztaltabb
animések rögtön leszűrhetik, hogy a gal/gyaru stílusirányzat követője. Nagyon kedves és közvetlen
lány, bár kissé felszínesnek tűnhet, de mindenkivel hamar megtalálja a közös hangot, emiatt – és
a srácok között a kinézete miatt is – elég népszerű
az osztályában. Otako, aki természetesen egy otaku, aki annak ellenére, hogy többnyire csendben
meghúzza magát az osztály egyik sarkában, mégis
szépen lassan Galko legjobb barátnőjévé válik. Ő
képviseli a józan észt a csapatban, mivel a baráti
társaság harmadik tagja, Ojou szintén kissé üresfejű. Ojou a tipikus gazdag lány, akit burokban
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neveltek, kedves és barátságos, ugyanakkor kissé
naiv is.
Azonban a lányok viselkedése olykor teljesen szembemegy a karaktertípusukkal, ezzel is
parodizálva a sztereotípiákat. A kissé könnyűvérű lánynak kinéző Galko valójában egy házias animerajongó, a visszahúzódó otakunak tűnő Otako
tényleg otaku, azonban kedvenc hobbija a barátai
ugratása. A kissé üresfejű gazdag lánynak pedig
rengeteg hasznos hobbija van, és sokkal előrelátóbb, mint amit gondolni lehet a viselkedéséből
és kinézetéből.

De mi is az a gyaru?
Ez a japán utcai stílusirányzat az 1970-es
években terjedt el Japánban, és a csúcspontját
a 2000-es években érte el, azonban a mai napig
nagy hatással van a japán divatiparra.
Nagyon sokféle változata ismert, de közös
bennük, hogy képviselőinek külseje minden esetben ellentétben áll a tradicionális japán szépségideállal, ez a fajta hagyományok elleni lázadás
pedig legfőképpen a fiatalokra jellemző. A stílus képviselői könnyen felismerhetőek a festett
szőke, esetenként barna hajról; feltűnő és élénk
smink használatáról, valamint a túldíszített műkörmökről; a feltűnő, dekoratív ruhák és sok kiegészítő viseléséről. A gyaru stílust sokszor azonosítják a ganguróval, ami nem más, mint a gyaru
szubkultúra egyik alkategóriája, amelynek a legfőbb jellemzője a szoláriumozott, barna bőr. Mivel
a japánok számára a fehér bőrszín a tisztaságot
és a szépséget szimbolizálja, a társadalom nagy
része előítéletekkel viseltetik bármelyik gyaru

stílus képviselőivel szemben. Ezt tovább fokozta
a 1990-es években a médiában nagy port kavaró
„enjo-kousai” jelensége (térítéses randizás), vagyis hogy a kogyaruk idősebb férfiakkal találkozgatnak, hogy a kapott pénzen tudják finanszírozni
a kiegészítőik árát. A kogyaru (más néven kogal)
eredetileg a gyaru stílus egyik, sokak szerint legelső alkategóriája, amely a középiskolás lányok
körében volt a legelterjedtebb irányzat. Legfőbb
jellemzője a rövid szoknya viselése évszaktól függetlenül, de a letolt zokni, illetve a festett haj is
gyakran előfordult, amivel a szigorú iskolai előírások ellen tiltakoztak. Manapság a kogyaru kifejezés szinte teljesen elvesztette az önálló jelentését, és általában felváltva használják a gyaruval.
A kogyaru 1998-ban érte el a népszerűsége
csúcspontját, utána a helyüket a gangurók vették át. A ganguro stílus 2000-ben volt a legnépszerűbb, de manapság is sokan választják ezt az
irányzatot, vagy akár a két alkategóriáját, az extrémebb yamambát és a manbát.
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A képviselői többnyire szőke vagy narancssárga
hajat viselnek, de természetesen a legfőbb stílusjegyük a barna bőrszín. Ezenkívül a szemük környékét és az ajkaikat is fehérre szokták festeni. A
yamanba és a manba közös jellemzői a még sötétebb bőrszín, a fluoreszkáló színű ruhák viselése, a
fehér rúzs, az apró öntapadós díszek és glitterek a
szemek alatt, illetve az össze nem illő kiegészítők
viselése. Azonban a yamamba stílus követői csak
a szem feletti részt festik fehérre, míg a manba
esetében a szem alatti részt is kifestik.

„Igaz, hogy az intelligencia és
a mellméret fordítottan arányos
egymással?”
Most előre lelövöm a „poént”, hogy nem,
ez a vélekedés nem igaz. Azonban így már egyszerűbb lehet elképzelni, mi is magának az animének
a fő témája. Minden részben több, szexuális töltetű legenda/kérdés/tévhit kerül elő, amelyek közül
ha nem is a legtöbb, de néhány mindenkinek eszébe jutott kamaszként. Csak azt sosem hitte volna,
hogy a japánok majd készítenek belőle egy animét, hogy aztán szépen megcáfolják, bizonyítsák
vagy éppen simán meg is válaszolják őket. És mivel ezen kérdések nagy része a női testtel, konkrétan mellekkel kapcsolatos, nyíltan kijelenthetjük,
hogy maga a sorozat a fanservice-re, illetve az ebből fakadó humorra épít. De hogy emiatt csak a
férfi nézők tudnák élvezni a sorozatot? Nem mondanám, én nőként nagyon jól elszórakoztam raj-
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ta. Bár nem mindenben, de sok tekintetben egyszerű azonosulni a női karakterek bármelyikével,
a beszélgetéseik is szórakoztatóak és humorosak.
Maguk a csevegések kiragadott részletek a diákok
mindennapi életéből, hiszen azért nem mindenkinek jár állandóan ezen a témán az esze.
Az osztály többi tagja sem csak a háttér benépesítésére szolgál, mindenki egyedi kinézettel
és – még ha nem is részletesen kidolgozott – személyiséggel rendelkezik, valamint az ő interakcióikba is betekintést nyerhetünk. És annak ellenére,
hogy néhány srácot közülük időnként felpofoztam volna, őket is lehetett kedvelni. Illetve bár
gyaru mivolta miatt Galko is kapott pár előítéletes
megjegyzést, mégis alapvetően minden osztálytárs hozzáállása nagyon pozitív volt, és nem csak
Galko irányába. Kissé ki is parodizálták benne az
előítéleteket, például amikor a legtöbben azt hitték, hogy azért fáradt, mert éjszaka férfiakkal szórakozott, Galko lazán benyögte Otakónak, hogy
éjjel lemaratonozott egy 24 részes animét.

Az biztos, hogy megragadja
a figyelmet
A rajzolás nagyon kellemes, szép pasztellszíneket használtak benne, minden karakter máshogyan néz ki. De természetesen Galko kinézetére
figyeltek a legjobban, és még női szemmel is nagyon dekoratívra sikerült az ábrázolása. A zene is
illik a sorozathoz, a rövid openinget Galko, Otako
és Ojou seiyuui éneklik, elég furcsa, de meglepően fülbemászó szám. Illetve minden opening után
van egy kis bemutató, ahol különböző apróságokat tudhatunk meg a főszereplő lányokról. Galko
seiyuuja Waki Azumi, aki többek között még az
Ao-chan Can’t Study! és a Meddlesome Kitsune
Senko-san főszereplőjeként lehet még ismerős,
de ő kölcsönzi a most futó Tokyo Revengersben
Tachibana Hinata hangját is.
Galko karaktere nagyon szimpatikus, bár kicsit szerencsétlen, és a kinézete miatt sokan előítéletesek is vele, de ő igyekszik mindenkivel megtalálni a közös hangot, emellett pedig nagyon

bájos és meglepően ártatlan lány. Otako és Ojou
szintén kedvelhető karakterek, szeretik kicsit
megviccelni és zavarba hozni a másikat, de ki nem
csinálta ezt a suliban a barátaival? Összességében
ez egy szórakoztató és humoros minisorozat kissé
érdekes témákkal, azonban mindezt teljesen természetesen tálalja, és nem csak értelem nélküli
fanservice az egész.
Cím: Oshiete! Galko-chan
Angol cím: Please tell me! Galko-chan
Hossz: 12 x 7 perc
Műfaj: slice of life, vígjáték
Értékelés: MAL: 7,10

Gjaru szubkultúra - magyar wiki
Gyaru szubkultúra - angol wiki
tvtropes - GyaruGirl
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