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amit határozottan érdemes megnézni, független 
attól, hogy Natsume kalandjai felkeltették-e ér-
deklődésünket vagy sem, hiszen egy gyönyörű, 
megható történet, szintén a youkai és ember kap-
csolatáról, amivel kényelmesen meg lehet ágyaz-
ni a Barátok könyvének, mert ez a rövidke kis 
film (egyébként az egykötetes Hotarubi no Mori 
e mangából adaptálták a történetet) bőven elég, 
hogy felmérjük igényeinket Midorikawa legendá-
riumával szemben.

Látogatásaik célja leginkább az, hogy visszakap-
ják nevüket egy könyvből, ami még Reikóé volt, 
és ami most Natsume tulajdonában áll. Ez a könyv 
a Barátok könyve, amibe a talpraesett nagyi még 
fiatal korában összegyűjtötte a youkaiok neveit, 
általában oly módon, hogy kedvtelésből kihívta és 
legyőzte őket, vagy furfanggal kicsalta, kierősza-
kolta tőlük. 
 Ha a látogatók nem lennének elegek, Nat-
suméhez társul szegődik egy erősebb youkai is, 
akit Madarának hívnak (s Nyanko-senseinek be-
céznek), és aki alakot tud váltani. Leginkább egy 
macska formájában nyaggatja Natsumét, és ve-
deli a szakét, ám veszély esetén bestia alakját 
öltve, harcias testőrként védi a fiút. Bár Madara 
látszólag kapzsi, önző, valamint feltett szándéka, 
hogy Natsume halála után megszerezze magának 
a könyvet, ezáltal pedig a hatalmat számos you-
kai felett, mégsem vinné rá a lélek, hogy elárulja 
a fiút. Annak ellenére sem, hogy az, legnagyobb 
bánatára, sorra adogatja vissza a könyvből a neve-
ket, ha tulajdonosuk felbukkan és kéri.

 A mangaka, Midorikawa Yuki rendszerint 
önálló történeteket mesél el fejezeteiben, amik 
közt a központi karaktereket leszámítva nem épít 
különösebb összefüggést. A fent leírtakat tulaj-
donképpen a fejezetek elején, dióhéjban maga 
is kifejti, ami néhány kötet után már egy kissé fá-
rasztó, de azért meg lehet szokni.
 Midorikawa felelős az Into the Forest of Fi-
reflies’ Light című, háromnegyed órás animéért is, 

véletlen balesetek folytán. Ebben némileg közre 
játszhat az is, hogy képtelen kortársaival mély em-
beri kapcsolatokat ápolni, ugyanis Natsume olyan 
lényeket lát (youkaiokat - a japán folklór különféle 
alakjai, Balu a 65. számban megjelent cikkében fu-
tólag már említette őket, jelen anime kapcsán is), 
amiket az átlagember nem szokott. Ezek a lények 
pedig rendre gondoskodnak róla, hogy ha nem vi-
gyáz, körülötte mindenki futó bolondnak nézze őt. 
 
 Nem csoda hát, hogy magánya beárnyékol-
ja életét, és hogy képességét, melyet nagyanyjá-
tól örökölt, inkább átokként, semmint áldásként 
éli meg. Nagyanyja, Reiko már jó ideje nem él, de 
ez nem szab gátat a környék youkaijainak, hogy 
meglátogassák az ifjú Natsumét, és kettejüket 
újra meg újra összetévesszék (hiába, külsőre és 
szagra is hasonlítanak).

 Ha valaki megkérne, hogy soroljak animéket, 
amik elé ha leül a kisgyerek, apu-anyu és leülnek a 
nagyszülők is, mind úgy érezhetik, hogy kellemes 
időtöltésben volt részük, hát nem lenne hosszú a 
lista. A Natsume Yuujinchou (angolul: Natsume’s 
Book of Friends) azonban minden bizonnyal rajta 
lenne. De mi tesz valamit ennyire univerzálissá?

 A történet, pontosabban történet-füzér 
(mert epizodikus animéről van szó) középpontjá-
ban egy fiatal fiú, Natsume Takashi áll, aki magának 
való különcként tengeti napjait. Bár a rendes, tisz-
telettudó gyerekek, diákok mintaképe lehetne, 
aki igyekszik szüleinek (jelen esetben nevelőszü-
leinek) semmiben sem a terhére lenni (néhol már 
kínos, hogy mennyire idealizálják ezt a képet Ja-
pánban), nem lázadozik, nem iszik, nem lóg a have-
rokkal, és a lányok szoknyája alá sem zuhan 
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 Ilyen tekintetben (természetközeli és felet-
ti folklór orientáció, epizodikus forma összekötő 
protagonistával) leginkább olyan animékhez le-
hetne hasonlítani, mint a Mushishi vagy a Monono-
ke, bár a Mushishi mushijai titokzatosabbak, mint 
az itteni youkaiok, a Mononoke pedig (főleg ani-
mációban) elég sajátos módon festi meg az aya-
kashik és emberek ártalommal teljes kapcsolatait. 
Mindkettő jóval sötétebb hangulatú mű, mint az 
inkább nyomokban ghiblis Natsume Yuujinchou, 
ám akinek az egyik tetszett, érdemes listára ven-
nie a többit is. (A Mushishiről Strayer8 írt remek 
ajánlót a 27-es számba, a Mononokéről pedig Yuu-
ko a 64-esbe.  

ja a béke, a béke viszont jelentheti, hogy valakik 
ideje itt és most a végéhez érkezett.
 A gondos, segítő munka persze előbb-
utóbb címszereplőnknek is megtérülni látszik (hat 
évad, plusz OVA-k és két film alatt illik fejlődni), 
Natsume lassan, de biztosan egyre közelebb en-
ged magához másokat. Bár sokáig titkokat őriz, 
nyomasztja a magányosan eltöltött évek súlya, és 
nem túl szociális alkat, Midorikawa valahogy mégis 
talált egy kellemes középutat karaktere számára, 
aközött, hogy az rideg és közömbös legyen mások 
problémái iránt, illetve aközött, hogy ragaszkodni 
kezdjen látogatóihoz: segíteni próbál (gyakran a 
saját kárára is), mégsem vár érte semmit cserébe, 
legfeljebb egy kis nyugalmat. 
 Egyik kedvenc epizódomban egy félénk 
youkai keresi fel Natsumét, akinek a nevét tartal-
mazó lapot Reiko egy fa ágára tűzte, és azt mond-
ta neki, hogy csak ötven év elteltével kaphatja 
vissza. Így a fiú, néhány segítőjével elindul megke-
resni a fát, közben pedig azon elmélkednek, hogy 
miért űzhetett a kis youkaijal ilyen gonosz tréfát 
a nagyanyja. Mivel Reikót és motivációit kizárólag 
emlékfoszlányokból és a legyőzött youkaiok be-
számolóiból ismerjük meg, a róla alkotott képhez 
bizony nem fáj, ha olykor kapunk némi árnyalást. 
 Az OP-ok és ED-ek többnyire rendben van-
nak, számomra a második és ötödik évadok ED-jei 
voltak különösen kellemesek (Kourin - Aishiteru és 
Aimer - Akane Sasu). Az évadok minősége nem túl 
ingadozó, mindbe került olyan történet, ami na-
gyon tetszett és olyan is, ami kevésbé érintett meg. 

 A Natsume Yuujinchou, bár idővel elkezd 
építeni egy-egy évadon átívelő cselekményszálat 
is visszatérő karakterein keresztül, ezek (főleg, 
hogy a mangában sok fejezet sorrendje más, mint 
az adaptációban) nem túl hangsúlyosak, javában 
az epizodikus forma jellemző, amiben a történe-
tek szinte kivétel nélkül arról szólnak, hogyan se-
gít Natsume egy-egy youkaion, akinek épp szüksé-
ge van rá. 
 Ezek a történetek gyakran aranyosak és 
meghatóak, továbbá rendre átszövi azokat egy 
érdekes kettősség érzése is. Egyrészről egy álmos 
délután hangulata, aminek derekán gyerekként 
felfedező útra indult az ember az erdő szélén - 
egy kellemes, nosztalgikus mese érzete, amiben 
a csoda a mindennapi élet része. Másrészről pe-
dig a tapasztalás gyümölcsének íze, ami gyakran 
konklúzióként bontakozik ki a japán folklór szá-
mos alakján és azok ügyein keresztül - ez pedig so-
sem igazán reményvesztett, de gyakran költőibb 
és melankolikusabb íz, hiszen a konfliktust felvált-

„...a történetek gyakran ara-
nyosak és meghatóak, továb-
bá rendre átszövi azokat egy 
érdekes kettősség érzése is.”

https://animagazin.hu/magazin/27/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/64/#downloads
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hemeral Bond, a Midorikawa felügyelete alatt író-
dott light novel alapján) az első három nap alatt 
több bevételt hozott, mint Japánban a teljes mo-
zis futása idején.

 Miért is szól tehát a Natsume Yuujinchou 
annyi mindenkinek? Valószínűleg leginkább azért, 
mert mélységesen emberi történeteket mesél a 
természetfeletti eszköztár segítségével, és mert 
még ha gyakran szomorkás is kicsit, közben azért 
ujjaival vigasztalóan megcirógatja a lelket: mindig 
vár egy új nap, új rejtélyekkel, kalandokkal és talán 
új barátokkal is, ha nyitott szívvel jársz!

a falra másztam) fokozzák az érzést, hogy ez egy 
kellemes, családbarát anime, mentes a sokkoló 
erőszaktól, az ecchitől és egyéb, sokszor hatásva-
dász kellékektől
 Ami meglepő, hogy bár Natsume jár isko-
lába (emlékszem, a Chainsaw Man protagonistá-
ja például nem járt, és ez sokkal radikálisabbnak 
tűnt számomra egy mangában, mint a töményte-
len gore), a tanulmányai egyáltalán nem kapnak 
jelentőséget, még ürügyként is legfeljebb elvétve 
bukkannak fel, hogy kortársai műsoridőhöz jussa-
nak. De ez nem is baj, hiszen ott van neki az élet 
iskolája.
 Natsume történetei nyugaton talán meg 
sem közelítik a battle shounenek népszerűségét, 
azért mégis akadnak rajongói. Bár a sorozat epi-
zódjait imdb-felhasználók valamilyen furcsa okból 
megpróbálták szervezetten lepontozni (nyilván 
szúrta a szemüket, hogy jobban állt, mint valami 
egyéb, amit ők preferáltak), Kínában a 2018-as 
film (Natsume’s Book of Friends the Movie: Ep-

 Az első négy évad a Brain’s Base stúdió (Spi-
ce & Wolf I-II, Baccano!, Durarara!!, Penguindrum, 
To Your Eternity) által dédelgetett projekt volt, 
majd az ötödik és hatodik évadokat magával vitte 
Omori Takahiro rendező, aki elhagyta a stúdiót, 
hogy létrehozzon egy újat: Shuka néven. 
 A Shuka az említett két Natsume évadot 
és a Durarara folytatását leszámítva, 2015-ös in-
dulása óta szinte semmi egyebet nem tudott fel-
mutatni, de legalább minőségbeli romlással sem 
vádolhatjuk, és persze türelmetlenül várjuk a he-
tedik évadot.

 Bár angol szinkron nem elérhető, kárpótol-
jon minket, hogy Natsume eredeti hangját maga 
Kamiya Hiroshi adja (Levi, Koyomi Araragi, Yato), 
és igazán könnyű megszokni. A zene kellemes ál-
mos atmoszférát teremt, főleg az olykor felcsen-
dülő harmonika melodizálásával. Az animáció vál-
lalható, főleg, hogy nincs szükség nagy látványra, 
a lágy tónusok pedig (amiktől a Bleach esetében 
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„...emberi történeteket mesél
a természetfeletti eszköztár

segítségével, és mert még ha 
gyakran szomorkás is kicsit, köz-

ben azért ujjaival vigasztalóan 
megcirógatja a lelket...”

https://myanimelist.net/anime/4081/Natsume_Yuujinchou
https://anilist.co/anime/4081/Natsumes-Book-of-Friends

