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 Nagyon sarkítva, a Koi to Usóról is ki le-
het jelenteni, hogy egy hárem anime. Adott egy 
esetlen, kedves srác, aki rajong Takasakiért, a kor-
mányzat mellérendelte Sanadát, ráadásként meg 
ott van a meleg srác, Nisaka, aki szintén egyedi 
színezetet ad az animének. De hogy jön ahhoz a 
kormányzat, hogy beleavatkozzon a fiatalok pár-
választásába? Az anime a közeljövőben játszó-
dik, ahol az alacsony születési ráta már komoly 
problémát jelent, a kormány erre egy megoldást 
talált: ők rendelik egymás mellé a potenciális 
párokat. Minden egyes gyerekből születésekor 
DNS mintát vesznek és a nagyjából egykorú, na-
gyon hasonló genetikájú embereket a 16. szüle-
tésnapjukra egymás mellé rendelik. Elméletük 
szerint ez az alapja az életfogytig tartó boldog 
családi életnek, ahol a gyerek is harmóniában nő 
fel. Szerelemre nincs semmi szükség. Az animé-
ben elmagyarázzák, hogy az emberek külsősé-
gek alapján lesznek szerelmesek: amikor a fiú di-
cséri a lány melleit, az valójában azt dicséri, hogy 
a lány majd jól fogja tudni táplálni a gyereket.

Nejima ugyanis annyira kedves és ártatlan, és any-
nyira nem veszi észre, hogy a meleg barátja való-
jában mit érez iránta, hogy folyamatosan dicséri 
és bíztatja őt. Ez pedig módfelett zavarba hozza 
Nisakát. Alapvetően ő is „ami a szívén, az a száján” 
típus, ráadásul még akkor sem volt szívbajos, ami-
kor Nejimát egyszer alvás közben találta egyedül 
az osztályteremben, akkor fogta 
magát és szájon csókolta a fiút.

mekhez. Teljességgel antiszociális, alig barátko-
zik emberekkel, ami a szívén az a száján, egyetlen 
dolgot szeret nagyon: a romantikus történeteket. 
Imád szerelmespárokról olvasni, a való életben 
végigkísérni a mindennapjaikat, de nem érez affi-
nitást arra, hogy saját szerelmes történetet írjon. 
Olyannyira nem, hogy a maga részéről teljesen 
rendben van, hogy Nejima szerelmes Takasakiba, 
sőt támogatja is, hogy csókolózzanak, végül ők le-
gyenek azok, akik összejönnek.
 Ha ez még nem lenne elég, ott van még 
Nisaka Yuusuke, aki szintén odavan Nejimáért. Ni-
saka az a tipikus szépfiú, aki nagyon népszerű a 
lányok körében, de őt ez nem érdekli. Korábban 
volt barátnője, de amikor nyilvánvalóvá vált szá-
mára, hogy homoszexuális, akkor szakított vele. 
Sőt, utólag visszagondolva, egyáltalán nem volt 
szerelmes belé. Azóta Nejimát szereti. Nisaka 
alapvetően jól tudja rejteni az érzéseit, nem fel-
tétlen az érzelmek embere, ám módszeresen za-
varba jön, amikor Nejima olyanokat mond neki, 
amik által joggal érezheti, hogy esélye van nála. 

 Tinédzserkorban amikor megéljük az első 
nagy szerelmet, sok tapasztalattal gazdagszunk, 
akár kölcsönös az érzés, akár nem. Ezek a tapasz-
talatok is szükségesek, hiszen sokat lehet erre épí-
teni felnőttkorra, alakítja a személyiségünket. De 
mi van akkor, ha ezt a procedúrát a kormányzat 
megspórolja és párt választ nekünk?

 Nejima Yukari gyerekkora óta ugyanabba 
a lányba szerelmes, ráadásul az érzések Takasaki 
Misaki felől kölcsönösek. Érdekessége az animé-
nek, hogy nem is várat azzal, hogy összejöjjenek. 
Nejima már az első részben szerelmet vall a lány-
nak, ajkuk csókban forr össze. Ám ekkor becsipog 
Nejima telefonja, a kormányzattól kapott üzene-
tet, hogy kiválasztották számára a megfelelő párt. 
Nejima valósággal eufóriába esik, amikor meglát-
ja, hogy a szíve választottját rendelték mellé. Ám 
pár perc múlva megjelenik a kormányzattól két 
ember: Ichijou Kagetsu és Yajima Motoi, akik pa-
pír formájában is közlik vele a döntést. Ám ott egy 
másik lány neve áll. Nejima kétségbeesetten bi-
zonygatja, hogy a telefonjára érkezett üzenetben 
más lány neve szerepel, de Ichijou biztosítja arról, 
hogy tévedés történt, a mellé rendelt lány neve a 
papíron olvasható.
 A páros teljesen ki van borulva, hogy még-
sem lehetnek együtt. Ugyanakkor a fiúnak eleget 
kell tennie a kormányzat által elrendelt kötele-
zettségnek. Találkozik a lánnyal, nevezetesen Sa-
nada Ririnával, akit a kormányzat mellé rendelt 
partnerként. A lánynak nincs sok köze az érzel-
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megoldás a fiatalok problémájára? (Hozzáteszem, 
hogy alapvetően liberálisabb elveket képviselek 
szerelem és párválasztás terén.) Mindazonáltal ér-
dekel, hogy a háttértörténetet mennyire bontják 
ki, így a Koi to Uso konkrétan az első olyan shoujo 
anime, ami arra inspirál, hogy olvassam a manga 
változatát. Kíváncsivá tett a történet, hogy mit 
hoz ki a mangaka a benne rejlő lehetőségekből. 
Érdemes egy próbát tenni az animével.

mint fanservice a lányoknak, akkor „kibontja” a 
homoszexualitását, és elemzi legalább akkor, ami-
kor ő is megkapja a kormányzat döntését. Tudha-
tó volt-e ez róla, amikor genetikai mintát vettek 
tőle, egyáltalán mennyire veszik figyelembe a sze-
xualitását?
 Mindazonáltal érteni vélem, hogy miért 
van az animének alacsony átlagértékelése. Ahogy 
a shoujo mangáknál szokás, az anime a maga 12 
epizódjával inkább csak reklámként funkcionál. 
Ez a Koi to Uso esetében különösen igaz, hiszen 
a háttértörténetet, az anime mondanivalóját nem 
lehet 12 részben kifejteni. Viszont a manga na-
gyon előrehaladott állapotban van, már túl van 
a 280. fejezeten is, így részletesen bemutathatja 
az egész kormányzati döntés hátterét, és hogy 
hogyan élik meg ezt a fiatalok. Azt gondolom, 
az anime változat a maga nemében nagyon jó, 
annak ellenére, hogy a lezárás inkább nevezhe-
tő zavarosnak, logikátlannak. A magam részéről 
úgy voltam vele, hogy miért is ne lehetne egy jó 
lezárása a történetnek? Miért is ne lehetne ez a 

re erkölcsös. Mennyire veszi felnőttszámba a la-
kosságot? Persze hosszasan lehet elemezni, hogy 
miért mennek szét manapság annyira hamar a 
párkapcsolatok, házasságok, ebben más tényezők 
is szerepet játszanak, de most szorítkozzunk arra, 
amiről az anime szól.
 A háttértörténet ellenére a sorozat ugyan-
olyan romantikus shoujo, mint bármelyik más 
műfajtársa. A helyszín többnyire az a gimnázium, 
ahova a szereplők járnak, a kormányzat pedig te-
vékenykedjen akármit is, a tinédzserek ugyanúgy 
élik a mindennapjaikat, mintha párválasztás terén 
teljes szabadságuk lenne. Ugyanúgy próbálgatják 
a határaikat, ugyanúgy keresik a maguk identitá-
sát, barátságok születnek, és emberi kapcsolatok 
válnak szét. Mégis ez a háttértörténet, és hogy 
nem klasszikus hárem a szokásos idegesítő csa-
jokkal, nagyon érdekessé teszi az animét. Sőt azt 
gondolom, kifejezetten érdekes lehet, hogy Nisa-
ka, mint meleg srác, vajon kit kap maga mellé? Ki-
vel kell leélnie az életét? Ha a mangaka egy kicsit 
is komolyan gondolta Nisaka karakterét, nemcsak 

Vagy ha a formás fenékre, csípőre figyel fel, ak-
kor azt méltatja, hogy majd ki tudja hordani a 
gyereket. De ugyanez megvan fordítva is, amikor 
a lány a fiú fizikai erejét, kiállását dicséri, akkor 
valójában arra figyel fel, hogy ő majd meg tudja 
védeni a gyereket. Tehát hiába van az, hogy a pár-
választási procedúra alapvetően érzelmi alapú, 
valójában ugyanúgy ösztönösen történik meg, 
mint az állatvilágban. Ez nem nagy titok, hiszen az 
ember alapvetően 2-3 évig érez nagy szerelmet a 
választottja iránt, mert ennyi idő kell, amíg a pár 
gyermeket nemz, 9 hónap múlva világra jön, és 
mire a gyerek lábra áll, már nem igényel feltétlen 
napi 24 órás védelmet. Az anime viszont ennek az 
emberi működésnek megy szembe azáltal, hogy 
a szerelmet teljesen kiiktatva, genetikai hasonló-
ságok alapján rendeli egymás mellé a párokat. A 
kormányzat szerint az ember egy intelligens állat, 
tehát az állati ösztönöknél magasabb rendű elvek 
szerint kell, hogy történjen a párválasztás. Viszont 
a politika teljes mértékig elveszi az emberektől a 
választás autonómiáját, kérdés, hogy ez mennyi-
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