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a személyiségükön múlik. Sasaki akármennyire 
tűnik rámenősebbnek és lazábbnak, nagyon sok-
szor jön zavarba, folyamatosan pirul, moderálni 
próbálja magát, és rajong Miyanóért. Még úgy 
is, hogy viszonylag hamar szerelmet vall, nagyon 
visszafogja magát, igazi vágyódó típus, aki nagyon 
kedves és figyelmes, remek barát marad. Miyano 
pedig hiába tűnik gyengébbnek, sokkal higgad-
tabb, megfontoltabb típus, akiben lassabban ala-
kulnak az érzelmek, pontosabban idő kell neki, 
amíg realizálja azokat. Mindeközben biztosít min-
ket arról, hogy nem gondolná magát uke típusnak, 
illetve határozottan kiáll a véleménye és az érzel-
mei mellett, ha már biztos a dolgában. Nagyon 
szerethető párost alkotnak, már-már túlságosan 
édes kémiával, az pedig külön imádat, ahogy a BL 
motívumokat megbeszélik, illetve kifigurázzák a 
saját történetükkel.
 Lényegében arról szól a 12 rész, hogy mi-
ként élik meg az egymás iránti rajongásukat, ki 
gyorsabban, folyamatosan, ki lépésről lépésre; el-
képesztően cukik. 

sem leli sok örömét, konkrétan zavarja, ha mások 
erre tesznek megjegyzést. Számomra mindig ér-
dekes, ha BL rajongó fiúkkal, és belső vívódásuk 
ábrázolásával próbálkoznak az alkotók, kedvelem 
azt a természetességet, ahogy ezt megjelenítik. 
Miyano egyébként aranyos srác, aki annyira nem 
is igyekszik titkolni hobbiját, mert nagyon kedves 
barátokkal van megáldva. Persze sokat dob ma-
gabiztosságán egy bizonyos érdeklődő senpai.
 Sasaki Shuumei egy évvel idősebb, menő 
srác, aki egyszer segít Miyanónak megvédeni az 
egyik osztálytársát pár bajkeverőtől. Már ekkor 
megtetszik neki az elszánt, aranyos fiú, és szépen 
lassan összebarátkozik vele. Mivel Miyano tény-
leg igazi rajongó, aki már a gondolattól is boldog, 
hogy mással is megoszthatja kedvenceit, nagyon 
hamar Sasaki „manga dílere” lesz, és szívesen köl-
csönadja kedvenceit a rendkívül érdeklődő srác-
nak. A BL olvasása egyfajta közös hobbivá és talál-
kozási ürüggyé válik…
 Na és hogy ebből a nagyon egyértelmű fel-
állásból miként vetkőzik le a sablonokat, az főleg 

 A Sasaki to Miyano (avagy Sasamiya - Ho-
rimiya után szabadon) a most záródó téli szezon 
egyik legjobb és legkedveltebb sorozata. Mindig 
öröm, ha jól működő, igényes BL adaptációt ka-
punk, pláne ha az egyik legjobb érkezik. Így a Sasam-
iya is könnyedén vándorolhat kedvenceink közé, 
hiánypótlóan aranyos és romantikus hangulatával.

Fudanshi sztori

 Ha már emlegettem a Horimiyát, egy ap-
rócska összehasonlítást tennék még vele: mindkét 
anime igyekszik felfrissíteni a szerelmes középis-
kolások sablonját, és a ballagás előtti évek vidám, 
barátságokkal teli hétköznapjait. Persze más-más 
tempóban, arányban és pár típussal, de hasonlóan 
kedves manga adaptációként.
 A Sasamiya még a BL-ek között is egy lassabb, 
ártatlanabb, érzelmesebb alkotás, ami igyekszik 
nagyon kifinomult mozdulatokkal előbújni a klisés 
keretei mögül. Hiszen jól ismerjük a fiúiskola vagy 
a senpai-kouhai, vagány-szelíd, magas-alacsony, 
seme-uke sablonokat. Itt minden ilyen külsőségek 
után hamar két szerelmest látunk, akik lassan, de 
biztosan haladnak egymás felé, megélve minden 
kis apró rezdülést és érzelmi változást.
 Miyano Yoshikazu igazi egyéniség, fudanshi, 
tehát imádja a BL-eket, ráadásul úgy, hogy a saját 
szexualitásán nem is igazán gondolkodott még el 
(leszámítva, hogy régen tetszett neki egy lány, ami-
ből levonta a biztos hetero következtetéseket). 
Ráadásul alacsony termetében és lányos arcában 
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tasy-játékok csillámlós kristályszerzős hangeffekt-
jével. És nem, nem giccses! Valahogy az ember 
megszokja és kellemes képi elemnek gondolja ezt 
az effektet, ami hol csak egyféle alakzatot, hol az 
összeset megjeleníti. Ez a tipikus shoujo mangák 
virágos háttere, ami itt is próbálja növelni egy-egy 
pirulás és feszültség hatását. Sajátos látványelem 
még egy aranyos macska, akit teljesen random 
láthatunk, mindig önmagában, hogy egy pillanat-
ra se csökkenjen a cukiságfaktor.
 Mindehhez kellemes, vidám dallamok tár-
sulnak, ráadásul az endinget a seiyuuk éneklik. Jó 
hallani az ilyen duetteket. És ha már seiyuuk, mind 
ismerős nevek: Sasaki szerepében Shirai Yuusu-
ke, Miyanóként pedig Saitou Souma hallható, de 
Matsuoka Yoshitsugu, Uchida Yuuma, Shimazaki 
Nobunaga vagy Ono Yuuki is hozza a szokásos for-
máját.

 Az biztos, hogy az egyébként is imádnivaló 
mangához sikerült egy nagyon precíz, hűséges és 
hangulatos adaptációt készíteniük.

Kivitelezés

 Az anime a Studio Deen munkája, ami már 
gyakorlott BL sorozat gyártó: a Junjou Romantica, 
Sekaiichi Hatsukoi és Super Lovers évadok nekik 
köszönhetők. Utóbbi címmel pedig még a ren-
dező is közös: Ishihira Shinji már a kétezres évek 
eleje óta készít animéket, és ezek szerint nem ez 
volt az első BL munkája. A Sasamiyánál nagyon rá-
feküdtek a szép, mangahű karakterdizájnra és a 
hangulatteremtésre. Persze az animáció és a hát-
terek is jól sikerültek, csak sokszor egyszerűbbek, 
ugyanakkor ez nem öltött sem zavaró, sem minő-
ségromboló mértéket.

 Ami talán a látvány legfeltűnőbb eleme, 
hogy rengetegszer, szinte folyamatosan, minden 
érzelmes pillanatnál, belső monológnál vagy néha 
csak a hangulat kedvéért, pasztell színekben csil-
logó háromszögek, körök, négyzetek, időnként 
virágok lebegnek és repülnek a képernyőn. A ka-
raktereket keretezve vagy csak a háttérben, fan-

idillit nemcsak a főszereplők könnyed, rózsaszín 
közege miatt említem, hanem szumma a homo-
szexualitás ábrázolása miatt is. Ez nem az az ani-
me, ami kiemelné a vele járó problémákat, és az 
elfogadás, felvállalás témája is könnyedén alakul 
benne. De valahol épp azért szeretjük az ilyen mű-
veket, mert pontosan ezt reméljük, várjuk ezektől 
a helyzetektől. Hogy ez a szerelem is ennyire egy-
szerű és természetes.

 Ha valaki tart tőle, hogy a romantika túl 
lassú benne, az készüljön fel rá, hogy főszereplő-
ink csak a legutolsó részben jönnek össze, az első 
csók, Miyano vallomása, a tényleges kezdet, mind-
mind a sorozat végére marad. De annyira szép és 
mókás utat járnak be addig, folyamatos lépések-
kel, hogy egy percig sem érezzük, hogy ez már 
szerencsétlenkedés vagy túlzás lenne. A Sasamiya 
pontosan ezt az izgatott tiniszerelem ívet mutatja 
be, olyan aprólékos odaadással, amit más hasonló 
BL vagy romantikus sorozattól még nem láttam. 
Nem igazán kedvelem a nagyon csöpögős és nyá-
las dolgokat, de az a vicc, hogy bármennyire is 
hangzik ilyennek ez a történet, annyira természe-
tesnek és kedvesnek hat, hogy nem érződik sem 
soknak, sem ripacsnak. Még giccsesnek sem mon-
danám, pedig a megvalósítás egy-két elemének 
kiemelésével talán lesznek, akik megkérdőjelezik 
ezt az állításomat... De oké, aláírom: valamekko-
ra cukormérgezés garantált! Pláne ha Sasaki után 
nekünk is nassolni támad kedvünk.

Mindeközben szórakoztató, jófej barátok veszik 
őket körbe, akik szintén nem szerves részei a 
BL attitűdnek. Arra gondolok itt, hogy a meleg 
főszereplők mellett, gyakran kvázi mindenki más 
is meleg ezekben a történetekben... Persze itt is 
működik a fanservice, és a manga alapján lenne 
egy másik páros is, amit majd az OVA fog jobban 
bemutatni, de mellettük vannak itt mókás hete-
ro fiúk is. Nagyon szép ellensúlyként és ebben az 
idilli közegben szinte a legreálisabban működnek 
a barátnőikkel kapcsolatos megjegyzéseikkel, 
megjelenítve egy kicsit a fujoshik rajongását is. Az 
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 Harusono készít egyébként egy spin-off 
mangát is a Sasamiyához. Abban Sasaki osztály-
társa, Hirano és az ő szobatársa, Kagiura a fősze-
replők. Románcukat valamennyire már a Sasamiya 
fejezeteinél, pláne extráinál is láthattuk, de ezek 
az animéből kimaradtak. Valószínűleg róluk fog 
szólni a DVD kiadáshoz érkező OVA, ami várható-
an július 27-én jelenik meg.
 A mangához két drama CD album is meg-
jelent, továbbá még két album, az animéhez kap-
csolódva.

 Végezetül ajánlom minden BL és romanti-
ka kedvelőnek a Sasamiyát, nagyon édes alkotás, 
amiben pont az a jó, hogy milyen visszafogottan, 
milyen lassan, és elképesztően aranyosan közeled-
nek egymáshoz a szereplők. Talán más BL animé-
nek még nem is sikerült ezt ennyire hangulatosan 
és részletesen megjelenítenie. A páros kémiája, né-
hány jellemzője pedig leginkább talán HuaLianére 
emlékeztet a TGCF-ből, a danmei rajongók örömére.

gatja a száját vagy arcát, nagyon egyedi, színesítő 
elem. Ráadásul a szereplők, miután összejönnek, 
az ilyen megnyilvánulásaikat ki is beszélik, amivel 
a mangaka kedvesen, de kicsit ki is figurázza eze-
ket a megoldásokat.
 A manga rajzolása precíz, tényleg olyan, 
mint az animében, vonzó karakterdizájnnal. Külö-
nösen szépek az alkotó színes borítóképei.
Kedvelem a piercingek és a hajfestés megjelení-
tését is. Ez animében még jobban is működött, 
hogy a színesebb hajak ténylegesen festett fri-
zurák, még ha a japán fiatalokra ez nem is igazán 
jellemző.

málva. Persze a manga elvileg még fut, így akár 
még egy sorozatra elegendő alapanyag is össze-
jöhet... Érdemes az anime után ezeket a fejezete-
ket elolvasni, ha szeretnénk a kapcsolatukból még 
néhány jelenettel gazdagodni (ne várjuk az intim 
jelenetek fokozását, de a karakterek világosan 
kommunikálják egymás felé vágyukat és hozzáál-
lásukat). Az mindig a legmókásabb, hogy a srácok 
a BL ismeretük fényében igyekeznek kikerülni a 
nem előnyös megoldásokat és kliséket.
 Amit kritikaként talán még megemlítenék 
(és ez az animében még feltűnőbb lett), hogy a 
mangaka túl sokszor adja a szereplők, pláne Sa-
saki szájába/fejébe a „kawaii” jelzőt... De tényleg 
rettentően sokszor, mintha nem lenne más gon-
dolata, csak aztán eltűnődik egy kicsit az ember, 
és tükröt állít maga elé... Nekem legalábbis rá kel-
lett jönnöm, hogy én is megunhatatlanul képes 
vagyok ismételni a páromnak célzott „decukivagy” 
és hasonló jelzőket. Hehe.
 Viszont más agyonismételt húzása, mint pl. 
az a szokás, ahogy Sasaki-senpai állandóan takar-

Manga

 Eredetileg Sasaki és Miyano története 
2016-ban indult a Pixiven, Harusono Shou web-
mangájaként. Azóta persze nagy sikere lett, és 
nyomtatásban is megjelent, eddig 8 kötetnél jár, 
ami 42 fejezetet és extrákat takar. Az anime egy-
egy epizódban nagyjából 2-3 fejezetet adaptált, 
elég lassan, szinte minden párbeszédet, monoló-
got, panelt megjelenítve. Így maradt még kb. 10 
fejezet Sasamiya cuki kapcsolatának haladásáról... 
(pontosabban inkább csak aranyos slice of life ele-
meiről). Reméljük, később ezeket is láthatjuk ani-
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