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Bevezető
„Just standing out from your surrounding
and those around you comes at cost. If you aren’t
the same, then you can’t empathise. If you can”t
empathise with someone, then you won’t able to
understand them. And if people don’t understand
you, then you will be hated. It’s tough to overcome
these differencies and live life whilst both oneself
and others continue to harbour these unpleasent
thoughts.”
Régóta megérdemelte a felhozatal azt a racionalitás talajára helyezett szerelmi háromszöget,
amelyet a manga kicsomagol. A mű első nekifutásra egy száraz és sablonos középiskolai drámának
tűnik, mígnem a hitelességet megrázóan felövező tartalom az olvasót a tartalékolt érzelmeinek
és meggyőződéseinek felfakadásában kapaszkodásra bírja. A sorozat ugyanis messze túlszárnyalja
azt a keretet, amelyet műfaji besorolása biztosít.

tatos természete miatt is. Egy nap a fiúk osztálytársa, a velejéig gátlásos Futaba összegereblyézi
minden bátorságát, és Taichitól kezdeményez
segítségkérést Touma figyelmének érdemi elnyerése érdekében. Taichi vonakodva ugyan, de a
Toumáról elkönyvelt, bennfentes tudását felhasználva végül vállalja a lány istápolását. A három fiatal felemás eredménnyel egymásra hangolódik.
Taichi egyfelől megkedveli Futaba egyedülálló báját, másfelől felfedezi Touma igaz jelentőségét. A
felnőtté váláshoz vezető utak kereszteződésében
újradefiniálnak mindent, amit önmagukról és a
társaikról validáltak. A vágyaik körvonalazódásában platonikus és romantikus vonatkozásban is
egyengetik a kapcsolataikat, mígnem a szerelmi

berendezkedés olvasztótégelybe kerül, lévén a
főhősök kénytelenek fokozatosan felhagyni azzal,
hogy a kompromisszumokba beletörődve leoperálják magukról a valódi érzelmeket.

Szereplők
Taichi mérsékelt, de annál hiánypótlóbb karakter. Magányos tengődéséből adódó rezignáltságával és a konzekvenciák elodázását generáló
felsüléseivel minden erélytelen fiú azonosulhat.
Csalódottságai foganatjában leplezi a kisebbségi
komplexusát, emiatt félreértelmezi a körülötte
élők szándékait. Toumáról úgy véli, meg se kot�tyannak számára a bukások és könnyedén meg�-

gyürkőzik a kihívásokkal, ezért nem tartja magát
elegendőnek ahhoz, hogy mélyebb kapcsolatot
ápoljon vele. Nehezen talál öntudatosságra, a
jövőjéről alkotott ködös elképzelései béklyóban
tartják. Átellenes fronton vegetál, kényelmesen
elszigetelődve.
Touma lenyűgöző, főleg abban az értelemben, hogy nyitott könyv a barátai számára, azonban dilemmákkal dacolva azon rágódik, kellően
méltó-e személyek empátiájára és támaszára. A
harmadik, valamint negyedik kötetben egészen
megrendítő végigkísérni a balesetet követő felépülését, amely nem a testének gyógyulását helyezi előtérbe, hanem a lelke megértésre és kihámozásra váró rétegeinek felszínre hozatalát.

Ambivalens pillangók
a gyomorban
A történetet főként Ichinose Taichi narrálja,
egy harmadéves gimnazista, aki gyakorta a totemoszlop aljára szorul osztálytársai, különösen a
gyermekkori barátja, Mita Touma mellett. Touma
arrogancia és hiúság nélkül örvend népszerűségnek, nem csak a baseball-csapat kapitányaként,
hanem előzékenysége, finom modora és tapin-
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Touma nem elsősorban a szexuális irányultsága
miatt szorong. A vágyat, hogy maradéktalanul
felfedezze önmagát, a többfrontos elvárásokkal
való küzdelme váltja ki, hiszen hiába teljesít kiemelkedőn a tanulmányaiban és a sportban, mégsem találja azt a hivatást, amely a személyiségével
egységet alkothat. Nehezen dolgozza fel a szüleinek elvesztését és idomul a bátyja, Seiya családfői pozíciójához. Touma sem mentes hibáktól,
a legkellemetlenebb tulajdonsága, hogy hajlamos
felbőszülni a türelemre törekvés helyett. Szöges
ellentéte Taichinak, aki a közöny nyugvópontjára
hajol, amikor az életében jelentős változás szerez
érvényt. Mindkét karakter esetében éretlen reakciókról van szó, ám ezek nyújtanak reális emlékez-
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tetőt ahhoz, milyen is a gyermekcipőt kinőni. Taichi és Touma a köztük lévő, kifinomult dinamika
függvényében izgalmasak. Megható, ahogyan interferáló önbizalomhiányuk gátat szab az oldottságuknak, de a szemérmesen meghitt interakcióik mégis bizonyítják az egymás iránti kölcsönös
megbecsülésüket.
A különleges háromszög egyik csúcsát alkotó Futaba féltve szánni való teremtés. Azonban beismerendő általa, hogy hasonló gyámoltalanságból fakadóan, az életszakaszok különböző
próbatételei kapcsán, sokan nem tudjuk eleinte
mederbe terelni az érzelmeinket. Futaba végül
csodálatot kelt, és nem lehet többé fejcsóválva figyelni őt a kétes kimenetelű küldetésének nekiru-

gaszkodása miatt. A kortársak figyelme alól kieső
karaktert mindig fontos reprezentálni a sorozatokban, a szerzőnek azonban sikerült az, ami más
alkotónak alig, mégpedig kicentizett esztétikával
lefesteni az értékeit – önbíráskodóan – megkérdőjelező lány fejlődését. A Taichival pironkodással pátyolgatott szerelmük momentumai minden
olvasóban felidézhetnek saját, kedves emlékeket.
Ívelten alakul ki a két tinédzser kompenzálása, akik
az impulzusok fárasztó kezelésében képtelenek
mások buzdítása és patronálása nélkül boldogulni
a hétköznapok palettáján. Szédítő látni, ahogyan
a jellegzetes vonásaik rögtönzött összecsiszolásában felülkerekednek szituációkon. Futaba
megnyugvást kölcsönöz annak kapcsán, hogy bár-

mennyire is ijesztőnek tűnik a változás, az egyben
kifizetődő is. Jóllehet, eső hiányában a plántálás
csak szikkadást, és nem megújulást okoz. Az egyik
legszívbemarkolóbb jelenetét Toumával karöltve
szolgáltatja, amint az iskola kertjében, a bizonyos
vallomás után megejtik első, kétkedések diktálta
beszélgetésüket, és mintegy feloldozásként tükröt mutatnak egymásnak.
Futaba legközelibb barátja, Masumi nincs
túlzottan szexualizálva, ugyanakkor ő az, aki a cinikusságát pajzsként használva a legelgondolkodtatóbb dilemmákat járja körül a mangában. A Taichi
felfogását meghatározó, búskomor, gyermekkori
élmény megismerésével – amely egy ominózus
fordulatnál telitalálatként nyer új értelmét – a
lány pazarul von párhuzamot a négyesüket érintő,
háttérben meglapuló kérdésekkel. A közös rejtegetnivalóból adódóan a manga legmegrendítőbb
magánbeszélgetései kétségkívül hozzá és Toumához szövődnek. Keserédes a világ visszautasítására alapozott félelmükből származó szolidaritásuk. Akiko színrelépése azonban kisebb katarzist
teremt a fiatalokra nézően. Abszolút találóan
rekonstruálja a lány reményvesztettség táplálta
spekulációját, és segít Masuminak áthidalni a körülményeket.
„That problem is not your problem to bear.
Because everyone is different, you’re never going
to be able to identity with everyone, are you? And
even if you do change yourself to better suit a person, you’ll still be different to someone else.
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If some people dislike you, no matter what you
do, it’s better to ignore them and focus on all the
people you do get along with. Nothing is really
„normal” anyway. Everyone’s tastes are completely different for example. And what people consider amazing varies from individual to individual
too.”
A látszólag töltelékként funkcionáló karakterekkel sikerül olyan témára is fókuszt vetni,
amelyek ritkán fordulnak elő hasonszőrű szériákban. Mami drasztikusan kihangsúlyozza, hogy a
tulajdonképpeni szexuális többség is szenved a
nemi viszonyok sztereotípiáitól. A férfiak és nők
közötti affinitások generálta kettős mércék értelmezésével egészen meghökkentő rávilágításokkal egészül ki a történet, a főszereplők kényes
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viszonyára tökéletesen apellálva. A nemi problémákat hajlamosak vagyunk objektíven kezelni,
holott tagadhatatlanul hordozunk elfogultságot
a férfiak és a nők érintkezését illetőleg. Ahogyan a
homoszexualitást, úgy a nemek korrelációját sem
egyoldalúan közelíti meg a szerző. Sikerül számos
életszagú, nem különben észérvű reakciót felvonultatni Shingo és Kensuke részéről egyaránt.
Seiya a testvére vívódásának tetőfokán kifejezett
oltalmával pedig lehetetlen száraz könnycsatornával szembesülni.
Az Ao no Flag némileg nehéz olvasmány,
megingathatatlanul őszinte, kellőképp lehengerlő. Lenyomat barátságról, szerelemről és mindenről, ami e két impresszió között húzódhat. A
kiindulópont nemes egyszerűségére építve, stílszerűen bontakoznak ki az első bonyodalmak. A

szerző derekasan felülírja a popkultúrában bejáratott szerelmi háromszögek koncepcióját. Nem
helyezi lábujjhegynyi lopakodásra, de nem is fetisizálja az azonos nemű vonzalmak kérdéskörét.
Örvendetes, mert Touma vonatkozásában sikerült meghatározó alkatjegyek nélkül alátámasztania a ténynek, miszerint egy szexuális irányultság
nem maga a személy, hanem csak egy szelete az
emberi mivoltának. Minden egyes karakter, különösképpen Taichi filozófiai monológjait és érzelmi
viharait gondosan szemlélteti. Egy adott helyzetet
több résztvevő aspektusából jár körbe, módfelett
kizökkentve abból az általános meggyőződésből,
hogy képesek vagyunk tekintettel lenni mások
hátterére. Minden egyes cselekmény kifogástalanul következetessé válik a teljes kontextusában.
A múlt és a jelen relációjához fűződően, a manga
negyvennyolcadik fejezetének POV-specialitása zseniális kivitelezés. Az ívvezetés hiánytalanul
komponált, a lassú tempójú kidolgozottság szinten tartja a feszültséget. A humorizáló pillanatok
gördülékenyen tevődnek át a mélyebbre szántó
eseményekre. „Legyen az szerelem vagy jövőtervezés, minden döntés egyben egy opció elhagyását jelenti” – ez a fájdalmas legitimitás ringatja
végig a köteteket, amelyek hiánytalanul magával
ragadnak. Ha szabad kijelentem, gyakorlatilag
évek óta nem volt részem ennyire üdítő mangaélményben. Az elemi kérdések szemléltetésének
tekintetében mesterinek titulálható a nyolc kötet,
de legalábbis etalonként kezelendőnek. A coming
of age manga mindenkihez szól, függetlenül at-

tól, milyen tapasztalatokkal igyekszik boldogulni
a polarizált világunkban.
„Even if you pick, hoping for the best, you
might hurt someone, or yourself, and regret it.
And even if you do gain happiness, you might be
afraid of the next choise that comes, because you
don’t want to lose it. Nevertheless... we continue
to make choices forever.”
Mangaka: KAITO
Műfaj: romantika, shounen, slice-of-life,
dráma
Hossz: 8 kötet
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