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jük Ushio múltját, ahogyan elvesztette az anyját…
 b. manga: 23-25. fejezet
 c. új anime: 6. rész

9. rész: A szél őrülete (1. rész)
 a. történet: Egy kamaitachi halomra öli az 
embereket, ezért a testvérei megkérik Ushiót, 
hogy a Vadak Lándzsájával végezzen vele…
 b. manga: 40-41. fejezet
 c. új anime: 9. rész

10. rész: A szél őrülete (2. rész)
 a. történet: Ushiónak és Torának meg kell 
küzdenie a kamaitachival. Közben azt is megtud-
juk, hogy az ember mennyire pusztítja a termé-
szetet, és így az állatok élőhelyeit.
 b. manga: 42-43. fejezet
 c. új anime: 9. rész

Opening: Kettő van, az első az 1-6., a második pe-
dig a 7-10. részekhez. Mindkettő másfél perces.
 1. OP: Yuuki no Fighter (Bátor Harcos)
Ushiót és Torát mutatja harc közben, különböző 
yokaiok ellen. Ushio osztálytársai, Asako és Mayu-
ko látható még a megmentendők szerepében.

próbálja megmenteni, de ez sokkal nehezebb fel-
adat, mint gondolta…
 a. manga: 13-14. fejezet
 b. új anime: 4. rész

7. rész: A titokzatos tenger (1. rész)
 a. történet: Egy tengeri yokai lenyel egy 
egész halászhajót. Hőseink barátaikkal együtt le-
mennek a tengerpartra, ahol találkoznak egy ne-
veletlen gyerekkel. Eközben Tora egy régi ismerő-
sével fut össze, aki szívességet kér tőle…
 b. manga: 20-22. fejezet
 c. új anime: 6. rész

8. rész: A titokzatos tenger (2. rész)
 a. történet: Ushio elindul a Vadak Lándzsájá-
val és Tora régi ismerősével, hogy megmentse To-
rát és Asakót az Ayakashitól. Közben megismerhet-

4. rész: Perzselő malomkerék
 a. történet: 6 éve Asako és Ushio beindítot-
tak egy régi vízimalmot, aminek valami lakozik a 
kerekében. Most az a valami kísérti a lányt, hogy 
magával vigye…
 b. manga: -
 c. új anime: -

5. rész: Gamin: Tora a városba megy (1. rész)
 a. történet: Egy építkezésen a munkások ki-
szabadítanak 5 yokai fejet. Ushio összeszólalkozik 
Torával, ezért utóbbi a városba utazik. Ushio pe-
dig kivizsgálja az építkezéses esetet…
 b. manga: 10-12. fejezet
 c. új anime: 4. rész

6. rész: Gamin: Tora a városba megy (2. rész)
történet: A Gamin meg akarja enni Mayukót. Ushio 

 Egy olyan 33 kötetes shounen manga 1992-
ben készült OVA-sorozatára vetünk pillantást, 
mely 2015-ben 39 részes TV-animét is kapott.

Elemzés

1. rész: Ushio és Tora végzetes találkozása
 a. történet: 500 éve egy szerzetes a Vadak 
Lándzsájával egy sziklához szegezett egy yokait, 
majd erre a sziklára ráépült egy templom. Ushio 
véletlenül leesik a pincébe, és találkozik a szerzet-
tel, kinek energiája gyengébb szellemeket vonz a 
fiú otthonához…
 b. manga: 1. fejezet
 c. új anime: 1. rész

2. rész: Ishikui, a kőevő
 a. történet: Az egyik tanár régi holmikat 
adományoz annak az iskolának, amibe Ushio és 
yokaija, Tora járnak, köztük egy kőszobrot is. Ezu-
tán egy szörny elkezdi kővé változtatni az iskolás 
lányokat…
 b. manga: 2-4. fejezet
 c. új anime: 2. rész

3. rész: Hyou, a pecsétmágus
 a. történet: A pecsétmágus, Hyou épp em-
berevő szörnyeken üt rajta, mikor meglátja Torát 
a TV-ben, és Japánba utazik, hogy megölje. Mi kö-
zük lehet egymáshoz?
 b. manga: 15-19. fejezet
 c. új anime: 5. rész
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 Tipikus ’90-es évekbeli shounen volt, csak az 
anime túl korán indult, ezért hamar beérte a man-
gát, így befejezetlen maradt. A mangája 1990-től 
hat éven keresztül futott, míg az OVA 1992 szep-
temberétől egy éven át. Még legalább 3 évig kel-
lett volna tartania, hogy megvárja a mangát, de 
az OVA formátum – ami azt jelentette akkoriban, 
hogy egy félórás rész egy VHS-en jelent meg ha-
vonta – ezt nem támogatta. A művet jegyző Pas-
tel Stúdió egyébként főleg OVÁ-kban utazott 
(Mermaid Forest).

rad, ellenben például a Dragon Ball-lal, ahol vissza 
tud húzódni a haj.
 Itt még nincs meg a történetív, nem látni, 
merre halad a cselekmény, mint a későbbi válto-
zatban. Csak van az aktuális ellenfél, akit le kell 
győzni. Az állandó szereplők is csak Ushio, Tora, 
Mayuko és Asako, rajtuk kívül csupán Asako szülei 
szerepelnek egynél több történetben (sem Ushio 
apja, sem Hyou).

Yokaiok

Ishikui: Kétfejű százlábú, ami a saját világába ránt-
ja az embereket, majd lassan kővé változtatja és 
megeszi őket.
Tsubura: A forgó dolgokban rejtőzik.
Gamin: Öt emberevő fej, a Hitobah törzs tagjai, 
akik a kontinensről vándoroltak Japánba. Hizaki 
Mikado, Mayuko őse lepecsételte őket a Kana-
me-ishi kővel.
Ayakashi: A tengeren meghalt emberek lelkéből 
létrejött, egy mérföld hosszú tengeri kígyó. A vízi 
yokaik gyűjtőneve is.
Umizato: Úgy néz ki, mint egy szerzetes, jobb ke-
zében bot, hátán pipa (négyhúros kínai lant). A 
tengeren él. Néha egész hajókat nyel el.
Kamaitachik: Pengék vannak a kezükön. Hárma-
sával járnak, az első elgáncsolja az embert, a má-
sodik megvágja, a harmadik ellátja a sérülést.
Akaname: Kosznyaló, aki a fürdőszobában és a 
fürdőkádban található szennyeződéseket hosszú 
nyelvével távolítja el.

 A sorozat koncepciója az volt, hogy 3 rövid 
történettel felvezetik a szereplőket, aztán jön 3 
hosszabb, kétrészes történet, köztük egy fillerrel, 
hogy 10 rész legyen, a végén pedig egy extrával 
zárták az egészet.
 A 4. rész tehát filler, úgyhogy azoknak is 
újdonságként szolgál, akik csak az új sorozatot 
látták.
 A 10. rész után jelent még meg egy Comi-
cally Deformed Theater, ami a karaktereket Super 
Deformed alakban ábrázolta, 3 darab 8-9 perces 
szegmensből és 2 AMV-ből állt. Visszatért az ösz-
szes szereplő, valamint egy új yokai is megjelent, 
Akaname.
 Érdekes, hogy habár OVA, azaz TV-ben nem 
vetítették, mégis van a közepén eyecatch, amit a 
reklámszünet kezdetén és végén szoktak használ-
ni az animés TV-sorozatoknál.

 A főszereplő páros eleinte meg akarja ölni 
egymást. Tora a lándzsa miatt nem tud elbánni 
Ushióval, ezért hogy kivárja a megfelelő alkalmat, 
amikor már nincs a fiú közelében a Vadak Lán-
dzsája, elkezd együttlógni vele. Közben a fiú apró 
gesztusai (kérés és köszönés), ereje és bátorsága 
miatt egyenlő félként kezd tekinteni rá. Ushio pe-
dig azért kedveli meg szőrös társát, mert az vala-
hogy mindig megmenti vagy őt, vagy a barátait.
 Ushio haja megnő a lándzsa használata köz-
ben, és erősebbé válik. Ez egy shounen klisé, annyi 
eltéréssel, hogy mikor elveszti az erejét, és vissza-
változik, kihullik a hosszú haja, és csak a rövid ma-

 2. OP: Kemono no Yari (Vadak Lándzsája)
Egy nagyobb harcot mutat be Tokióban, sok yokai 
ellen. Felvillannak benne a következő jelenetek: 
Mayuko sírása; az egyik kamaitachi, Juro szeme; 
az Ishikui által kővé változtatott Asako és Mayuko.

Ending: Kettő van ebből is, az első az 1-6., a máso-
dik a 7-10. részekhez.
 1. ED: Dear My Best Friend (Kedves Legjobb 
barátom)
3 perces. A szokásos állóképek Ushióról és Torá-
ról, mivel az ő barátságukról szól. Asako és Mayu-
ko is felbukkan benne.
 2. ED: Dareka ga Omae wo Neratteru (Vala-
ki célba vett)
2 és fél perces. Ushio és Tora motorozik az éjsza-
kában.

Források: 
ushioandtora.fandom.com

wikipedia

http://ushioandtora.fandom.com/

