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tarit valamikor a XIII. század elején. Ha ő ezt nem 
tette volna meg, akkor ma jóval kevesebbet tud-
nánk a Heian-korról. Mivel a mű keletkezése és az 
általa bemutaott időszak között nem telt el sok 
év (~100), így hitelesen mutathatja be az esemé-
nyeket. Híres feldolgozása a Yoshikawa Eiji tolmá-
csolásában készült változat (1950), angolul The 
Heike Story címen kapható, magyarul sajnos nem 
jelent meg.

A Heike anime

 Történelmi kalandunk mesélője, vezető-
je, egyben a mi kísérőnk egy Biwa nevű kislány. 
Habár kitalált karakter, a neve sokatmondó, hi-
szen a biwa egy húros hangszer - régen ezzel ad-
ták elő a Heike történeteit a közönségnek, így 
ő maga személyesíti meg a hangszert, amiből 
egyet magával is hord. Apja meggyilkolása után 
Taira no Shigemori birtokára kerül, aki befogad-
ja a lányt, így akaratlanul is történelmi pillanatok 
szemtanúja lesz. 

míg utóbbi egy 2010 óta futó manga. De ide te-
hetnénk a Nobunaga Concertót is, ami egy 2009 
óta futó manga. 
 Lehet, kicsit túlragoztam, szóval térjünk 
vissza cikkünk tárgyához, a Heike Monogatarihoz 
és az általa bemutatott Heian-korhoz.

Réges-régen!

 A már említett Genji Monogatarit vagy Genji 
szerelmeit bizonyára többen ismerik, mivel sokan 
a világirodalom első regényének tartják, és nem 
mellesleg egy szerelmi történet (AniMagazin 17.). 
Ellenben a nyugaton kevésbé ismert Heike Mono-
gatari egy háborús színpadra invitál bennünket, 
ahol politikai befolyás, főúri intrika és persze vé-
res csaták uralják a cselekményt. Meglehetősen 
más a műfaj, habár némi politika és intrika a Gen-
jiben is megtalálható, csak míg az Genjire és hódí-
tásaira fókuszál, a Heike inkább a szamuráj klánok 
közti ádáz küzdelemre, amiben nem mellesleg Ja-
pán sorsa a tét. 
 Akaratlanul is összehasonlítást tettem a két 
mű között, de mit tegyünk, ha mindössze kb. 200 
év választja el őket.
 A Heike Monogatari eredete jóval homá-
nyosabb, mint korábbi társáé, nem lehet tudni 
ki vagy kik írták, és azt sem, hogy mikor. A jelen-
legi irodalomtudomány úgy véli, hogy a XII-XIII. 
században szájhagyomány útján terjedő történe-
teket Fujiwara Yukinaga, Shinano tartomány kor-
mányzója jegyezte le és írta meg a Heike Monoga-

 Történelmi anime nagyon sok van, de jó 
- akármennyire is szubjektív ez a szó -, annál ke-
vesebb. Ami pedig valamitől egyedibb - legyen az 
hangulat, történetvezetés vagy korrajz -, abból 
még kevesebb. Ebből a felsorolásból, most hagy-
juk ki a történelmet csak érintőlegesen felhasz-
náló animéket, foglalkozzunk csak azokkal, amik 
ténylegesen egy korszakot/annak egy intervallu-
mát vagy egy adott eseményt szeretnének bemu-
tatni. Sőt, specializáljuk jobban ezt a halmazt és 
szűkítsük le a történelmi regényekből készült ani-
meadaptációkra. Szinte alig találunk néhányat, és 
ebben is megkülönböztethetünk újabb kori, mint 
az Aoi Bungaku Series vagy annál régebbi regé-
nyeket, mint a Genji Monogatari, de ilyen cikkünk 
tárgya, a Heike Monogatari is. Ezekre ráadásul 
még az is jellemző, hogy abban vagy közel abban 
a korban íródtak, amiben játszódnak. Persze olyan 
címek is vannak, mint a Kitsutsuki Tanteidokoro 
vagy az Uta Koi, amik bár remekbe szabott törté-
nelmi animék, jóval később íródtak, mint amiben 
játszódnak. Előbbi egy 1999-es regényt adaptál, 

https://animagazin.hu/magazin/17/#downloads
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jellegű történetekbe is belevághatta a fejszéjét, 
ami jó döntésnek bizonyult. A Heike rendezése jól 
sikerült, az anime eleji csapongás - vagy éppen a 
hiányos történelmi tudásunk miatti zavar - után 
hamar magára talál a cselekmény, mi is képbe ke-
rülünk, ezáltal élvezhetőbb is lesz a sorozat. 
 Ne feledkezzünk meg a seiyuukról sem, 
hiszen igazi sztárparádét villant a sorozat. Biwát 
Yuuki Aoi, Taira no Shigemorit Sakurai Takahiro, 
Taira no Tokukót Hayami Saori, Minamoto no Yo-
ritomót Sugita Tomokazu, Minamoto no Yoshitsu-
nét pedig Kaji Yuki szólaltatja meg. 

az forgathatja a fejét, hogy most akkor mi zajlik, 
meg ki kicsoda, kinek a kije, mi miért van stb. Nyil-
ván a japánok értik, de az anime előtt minden más 
nézőnek is jól jöhet egy kis előismeret.
 A karakterek szerethetők, nem lóg ki senki, 
habár a Minamotókból többet is láthattunk volna, 
ők elég semlegesek lesznek mindenki számára, és 
inkább agresszornak tűnnek a Tairákkal szemben. 
Biwát érdemes kiemelni, mivel mindenképp ő a 
központi karakter, egy nagyon kedvelhető, okos 
lány, érett viselkedéssel, aki hiába látja a jövőt, 
nem szól róla, így nem is befolyásolja az esemé-
nyeket és a karaktereket. Biwa szerepét tekintve 
természetfeletti elem ugyan, de mégsem az, hi-
szen mint „mesélő”, csak tudja, mit mesél.
 Akit érdekel még ez a kor, az olvassa el Ja-
magucsi Szangótól a Szamurájok hajnala című re-
gényt is, ugyanezt az időszakot mutatja be, csak 
inkább a Minamotók szemszögéből.

 A Heike Monogatari vizualitása nagyon 
szép: pasztell és annál néha kicsit élénkebb színei 
és egyszerűbb, részletszegényebb rajzolása jól 
passzol a történelmi környezethez. Gyönyörűen 
jelennek meg az évszakok és a ruhák. Az animá-
ció is teljesen a helyén van, bár a csata ábrázolá-
sok nem az anime erősségei, de nem is ezen van 
a hangsúly. Szép munkát végzett a Science Saru 
stúdió, mindenképpen érdemes kiemelni a ren-
dezőt, Yamada Naokót is. Sokan ismerhetik őt a 
K-On! vagy a Koe no Katachi kapcsán. A KyoAni 
tragédia után Yamada elhagyta a stúdiót, így más 

Ezt tessék szó szerint érteni, Biwa képessége, 
hogy ha egyik szemét letakarja, akkor belelát a jö-
vőbe, bár az események bekövetkeztének konkrét 
körülményeit, annak idejét és helyét nem tudja. 
Igaz, nem mindent látunk, amit Biwa, mégis elő-
revetíti a történet drámai és tragikus eseményeit. 
Az animében megismerkedünk a Taira klán pro-
minens tagjaival: Kiyomorival, Tokukóval, Shige-
morival és három fiával. Go-Shirakawa, valamint 
Takakura császárokkal. De feltűnik Minamoto no 
Yoritomo, Yoshitsune és még sokan mások, akik 
ekkor számítottak valamit, és nem a rizst term-
esztették. Az anime első harmadában már-már a 
Taira idillt ismerhetjük meg, főleg Shigemorival a 
központban. A második harmadban már jönnek a 
viharfelhők, és egyre jobban részesei lehetünk a 
politikai helyezkedésnek, a lehetséges háború ve-
szélyének. A vége pedig már a drámai végkifejlet, 
a Minamotók előretörését és Japán történelmé-
nek fordulópontját láthatjuk.

 A történetet igazából mindenki ismerhe-
ti a történelemkönyvekből (vagy a wikipediáról). 
Az anime főleg a Genpei-háború előtti hatalmi 
játszmát, valamint magát a háborút mutatja be, 
főként a Tairák és a császári udvar szemszögéből. 
Bár az összecsapásokból nem látunk sokat, legin-
kább a Dan-no-Ura csatába nyerünk betekintést, 
ami a háború záróütközete. Az animében Biwa 
szemén keresztül csendes szemlélői leszünk az 
eseményeknek, habár a történetvezetés kissé 
csapong, így aki nincs képben a történelemmel, 
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Hossz: 11 epizód
Premier: 2021 ősz

Studió: Science SARU
Forrás: könyv
Műfaj: dráma

Téma: történelmi, szamuráj

székbe, ő volt Antoku császár. Ez a lépés olaj volt 
a tűzre a Minamotókkal szemben, így az amúgy is 
negatív viszonyban elkerülhetetlen lett az újabb 
fegyveres összecsapás. Az 1180 és 1185 közötti 
harcok Genpei-háború néven váltak híressé, mely-
nek következtében a Tairák elvesztették uralmu-
kat Japán felett, létrejött a Minamoto sógunátus, 
melynek első vezetője Minamoto no Yoritomo 
lett, és ezzel beköszöntött a Kamakura-korszak. 
Ennek előzményeit és a háború végét mutatja be 
a Heike Monogatari.

 Egy nagyon különleges animét kaptunk a 
Heike Monogatarival, ami sajnos csak 11 részes 
lett, még 1-2 részt szívesen megnéztem volna be-
lőle - és jót is tett volna neki -, amiben plusz infók 
hangozhattak volna el, ezáltal talán a történel-
met nem ismerőknek is jobb élmény lehetne. Min-
denképp az tavalyi év egyik remek színfoltja, ami 
kötelező a történelmi animék kedvelőinek.

teljhatalmuk volt, míg két feltörekvő szamurájcsa-
lád, a Tairák (Heike) és a Minamotók (Genji) meg 
nem elégelték a dolgot, és folyamatos konfron-
tációkba, harcokba keveredtek a Fujiwarákkal. 
Ilyen volta a Hōgen-lázadás 1156-ban, ami főleg 
a császári öröklés miatt robbant ki a már említett 
két család, valamint a Fujiwarák között. Dönteni 
kellett Go-Shirakawa és Sutoku között, ebben pe-
dig még a szamurájklánon belül is megosztottság 
uralkodott. Taira no Tadamasa Sutoku oldalán állt, 
míg Taira no Kiyomori és Minamoto no Yoshitomo 
Shirakawát támogatták. Az uralkodó végül Shira-
kawa lett, de Kiyomori és Yoshitomo nem tudtak 
együtt irányítani, aminek a Heiji-lázadás lett az 
eredménye 1159-1160 között. A Minamotók és a 
Tairák összecsaptak a hatalomért, aminek a láza-
dás lett a csúcspontja, a végkifejlet pedig a Tairák 
győzelmével ért véget. Taira no Kiyomori a család 
vezetője elkezdhette kiterjeszteni a hatalmát, ám 
később már csak a háttérből irányított. Fia meg-
születése után Go-Shirakawa császárt félreállí-
totta, majd még gyermek fiát tette az uralkodói 

A zenére sem lehet egy rossz szó sem, az aláfestő 
zenéket főként tradicionális hangszerekkel adják 
elő, ami nagyon jól passzol értelemszerűen. Külö-
nösen hatásosra sikeredett Biwa jelenete, amikor 
épp énekel az adott eseményről - természetesen 
biwa hangszerrel -, mintha egy színpadi darabot 
néznénk. Az opening kedves, vidám dallam, az 
ending viszont nagyon elvont zenei keverék. 

A Heike történelme

 Mivel az eredeti művet nem olvastam, így 
annak felosztását sem ismerem, de most inkább a 
történelmi korszakról beszélnék. Repüljünk vissza 
a 858 és 1185 között lévő Heian-korba. Ekkor a leg-
befolyásosabb család a Fujiwara volt, akik az ud-
vart és az államszervezet különböző intézményeit 
is sikeresen irányításuk alatt tartottak, egészen 
a legfelsőbb szintig. Hivatalosan régensi család 
volt, akik a gyermekkorú császár helyett uralkod-
tak, de mindig gondoskodtak arról, hogy a felnőtt 
császár hamar „nyugdíjba” vonuljon. Gyakorlatilag 

https://myanimelist.net/anime/49738/Heike_Monogatari
https://anilist.co/anime/138714/Heike-Monogatari/

