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JOJO-ÚTIKALAUZ
Dolgok, amiket a JoJo’s Bizarre Adventure-ről tudni érdemes
Part 1 – Általános tudnivalók
Írta: HigashiKata

anime bemutató
A JoJo’s Bizarre Adventure elkötelezett rajongói idén nagyon el lesznek kényeztetve: az eredeti mangasorozat 6. etapja is animés feldolgozást kap − év végi Netflixes premierrel. Ki sem hűlt
a Jojolion manga helye az Ultra Jumpban, Araki
Hirohiko hamarosan hozzálát a folytatáshoz (Jojolands címmel), plusz érkezik egy hivatalos spin-off
is. Ennek örömére itt az ideje tartani egy áttekintőt, első körben a sorozat általános tudnivalóiról.
Új belépőknek és anime-only olvasóinknak különösen ajánlott!

ben kapott egy gyenge-közepes OVA adaptációt
a szebb napokat is látott Studio Pierrot által.)
Utóvégre a HnK számlájára nemcsak a túlzott tesztoszteron-mérgezés és macsó szájkarate
volt írható. A légzésre túlzott hangsúlyt fektető
Hamon a szellemi elődből ismert gyilkos harci
technika, a chakrába oltott kung funak is felfogható Hokuto Shinkenből - a JoJo több főhőse is
részben Kenshiro tulajdonságaiból épült. Az abszurditás, az erőszak és a folyamatos „kalandozás”
pedig mindkét alkotás esszenciális része.

Eredetileg egy Hokuto no
Ken rip-offnak szánták

Kezdetben trilógiának készült

Kevesen tudják, de a JoJo’s Bizarre Adventure eredetileg egy már bejáratott sorozat
pótléka lett volna. 1986 végén ért véget ugyanis
a Hokuto no Ken (angolul Fist of the North Star)
manga verziója. Az erőszakos animesorozatok letéteményesét és a macsó férfiasság ottani pátriárkáját nehezen akarta a Weekly Shounen Jump
szerkesztősége elengedni, ezért megkérték az akkor már öt éve a kiadónál güriző Araki Hirohikót,
hogy készítsen egy erre hajazó szériát.
A bizalom nem volt légből kapott, ugyanis
Araki már korábban is írt a Weekly Shounen Jumpba hasonlót: az 1984-es Baoh Raihousha (Baoh,
the Visitor) a B-kategóriás horrorok színvonalán
igyekezte megnyerni a közönségét, és bőven
megfértek benne Terminátor-utánzatok és agresszív indián sámánok is. (Nem mellesleg 1989-

Bár a Joestar-vérvonal (kép a következő oldalon) történetei közt van némi kontinuitás, a felütésükben és hangulatukban rejlő különbségek
okán felfogható egyfajta antológia-szériaként
(aki így tesz, azt szokta a rajongói közösség „part
skipper”-nek csúfolni), amiről bővebben a mellékelt táblázatban olvashattok.
Ez a fajta szétszórtság az utólagos bővítgetésekből fakadt. Araki Hirohiko ugyanis a JoJo
előtt nem dolgozott nagylélegzetű sorozaton.
Korábban évente jelentkezett kisebb horderejű
történetekkel a Weekly Shounen Jump hasábjain, amiknek nagy része egyetlen mangakötetben
is elfér. (2001-ben az olasz Star Comics legalábbis így adta ki.) Ezen szisztéma nyomán a JoJónak
is három évet tervezett adni a mangaka, amely
„egy-év-egy-történetív” alapon működött volna.
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Megjegyzés: A cikk írásakor nem álltak rendelkezésre érdemi információk a Part 9 „JOJOLANDS” kapcsán,
ezért jelen egyszerűsített táblázatban nem került feltüntetésre.
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Az eredeti tervek szerint az első és a harmadik rész függött volna össze szervesen egymással,
a második történetív pedig egyfajta köztes kikapcsolódásnak készült.

„Az eredeti tervek szerint az első
és a harmadik rész függött
volna össze szervesen
egymással, a második történetív
pedig egyfajta köztes
kikapcsolódásnak készült.”
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Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Stone
Ocean volt az utolsó manga, ami a Weekly Shounen Jump égisze alatt jelent meg, heti 18-20 oldal/fejezet alapon. Az ezt követő részek már az
Ultra Jumpban láttak napvilágot, ennél lényegesen ritkább megjelenési gyakorisággal, közel 40
oldal/fejezet nagyságrendben. Mivel a 7. etap a
Phantom Blood, a 8. pedig a Diamond is Unbreakable alternatív átiratának számít, ezeket a szériákat nem mindenki kezeli a kánon részeként.

A ’Standek’ időközben
kerültek beemelésre
A Phantom Blood és a Battle Tendency lassú tempója, túlmagyarázott harcai és a Hamon
(egyes fanfordítások ’hullámtörés’-ként hivatkoznak rá) harci technika túlgondolása miatt nem váltotta be Japánban a hozzá fűzött reményeket. Mivel anno 1989-ben Araki tovább nem tervezett a
szériával, kicsit engedve a szerkesztői nyomásnak
a Stardust Crusaders-t igyekezte kommerszebbé tenni. A Standek (egyes fanfordításokban ’Árnyőr’, Netflix fordításában ’Álló’) koncepcióját az
Ushiro no Hyakutarou „védelmező lelkei” alapján
találták ki. Bár 1989-es debütálása óta meghatáro-

zása sokat finomodott az elmúlt évtizedekben, a
Standek nagy általánosságban így jellemezhetők:
használójuk pszichéjét reprezentáló természetfeletti lények, melyeket többnyire csak a többi
Stand-használó láthat. Az válik Stand-használóvá,
akinek felmenője vagy saját maga megsebesül egy
ősi idegen eredetű nyílhegytől, és nem hal bele
kínok kínja közt. Minél erősebb a Stand a használója által, annál kisebb hatótávolságban tudják
használni azt. A távvezérelt Standeket leszámítva
a Stand és használója szoros szimbiózisban élnek
egymással, vagyis az egyikük halálával a másik is
vele pusztul. Mivel a Standeknek köszönhetően
a harmadik rész meglepően jó fogadtatásban részesült, a harmadik történetív nem egy, hanem
közel három évig futott. Ezután pedig a mangakának nem volt szíve faképnél hagyni a franchise-zá
érett szériát, és folytatta azt. A JoJóban innentől
minden csata az ellenfél Standjének kiismerésén
és annak legyőzésén múlik. Igaz, a Steel Ball Runban szerepet játszott az úgynevezett Spin (’kipörgés’ talán, hivatalos magyar fordítás nincs rá) is,
ami az aranyháromszög elméleten alapuló (nem
hivatalosan a Naruto Rasenganját másoló) „végtelen örvénylés” képességet foglalta magában.

„...anno 1989-ben Araki tovább
nem tervezett a szériával, kicsit
engedve a szerkesztői nyomásnak a Stardust Crusaders-t igyekezte kommerszebbé tenni.”
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L’influenza italiana –
„Az olasz hatás”
Minden ember szívcsücskében van egy ország, amit már-már sajátjaként szeret. Arakira
Olaszország volt ilyen roppant hatással. Még a
JoJo alapjainak kidolgozásakor utazott el oda először, és rajzaihoz az akkor látott ókori római képzőművészetből, később nagy divatcégek fotóiból
szerzett inspirációt. Ennek köszönhetően vesznek
fel karakterei olyan nyakatekert pózokat egyes jelenetekben és a borítókon.
Habár a JoJo’s Bizarre Adventure az elmúlt
34 évben roppant sokat változott, a mangaka

itáliai kötődése más formákban is visszaköszönt,
nemcsak részben olasz származású karaktereken
keresztül.
Ennek a szerelemnek volt a csúcspontja a
Golden Wind, ami a Battle Tendency-vel ellentétben mindvégig Olaszországban játszódott, a karakterek zöme hangzatos olasz ételek után kapta
a nevét, és jelen cikk írásakor ez az a történetív,
amit a nemzetközi rajongótábor imád. (Na jó, Japánban nála jobban csak a Stardust Crusaders-t
szeretik.)
Az ország felé tanúsított tisztelet nem
maradt viszonzatlan, ugyanis az olaszok körében
roppant népszerű mindmáig, és a mangaka rend-

szeresen szervez kiállításokat alkotásaiból az országban. Persze Franciaország mellett…
Első körben legyen elég ennyi, a következő
részben a széria animeadaptációi kerülnek gorcső
alá. Ugyanis nemcsak a David Production próbált
életre kelteni azt… TO BE CONTINUED
A cikkben szereplő információk főként a JoJo’s Bizarre Wiki oldaláról származnak.

Cím: JoJo no Kimyou na Bouken
Angol cím: JoJo’s Bizarre Adventure
Japán: ジョジョの奇妙な冒険
Studió: David Production
Forrás: Manga
Műfaj: akció, természetfeletti,
kaland, vámpír, shounen
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