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 Mostanában egyre több webtoont kezdtem 
el olvasni, és sikerült Balura is átragasztanom ezt a 
jó szokásomat (remélem, ő is örül ennek – „Nem.”). 
Vagy legalábbis sikeresen rávettem a Boyfriends 
elolvasására, és ennek apropóján készült el az első 
collab cikkünk is.

Kiindulópont

 Főszereplőink egyetemisták, akik mind kü-
lönböző szakokra járnak. Goth és Prep harmadéve-
sek, ráadásul gyerekkori barátok, akik a koliban is 
egy szobában laknak. Prep szeretne már magának 
egy pasit fogni, de olyan szerencsétlen, hogy ész-
re sem veszi, amikor egy másodéves srác flörtölni 
próbál vele. Míg Gothnak mindenféle megerőlte-
tés nélkül sikerül megszereznie egy aranyos gólya 
telefonszámát. Ezután randi randit követ, és az 
ember egyszer csak azt veszi észre, hogy már vé-
gére is ért az első évad röpke száz fejezetének.

Boyfriends

 Fontos az elején leszögezni, hogy a web-
toon négy olyan srácról szól, akik poliamor kapcso-
latba kerülnek egymással. Ez magyar fordításban 
többszerelműséget jelent, és olyan kapcsolatot 
takar, amely ugyan nem monogám, de etikus és 
konszenzusos, valamint minden részt vevő félnek 
tudomása van róla és hozzá is járul. A történet 
ügyesen kerüli ki a romantikus történetek unásig 
ismételt – és mégis változatlanul népszerű – kli-

séjét, vagyis a párok közötti kommunikáció teljes-
séggel figyelmen kívül hagyását. Itt a karakterek 
őszintén megbeszélik egymással a problémáikat, 
érzéseiket és gondolataikat. Nem kell képzeletbe-
li harapófogóval kihúzni belőlük, hogy mi is a ba-
juk, vagy éppen egyre idegesebben végigkövetni 
azt, ahogy azért vesznek össze, mert nem képesek 
nyíltan kimondani valamit, amit adott esetben fél 
perc alatt tisztázni lehetne. Helyette inkább kvázi 
heteket vagy akár hónapokat nyűglődnek miatta. 
Szóval szerencsére itt erről szó sincsen, ugyan-
akkor romantikából és aranyos jelenetekből egy-
általán nincsen hiány. De lássuk is, hogy kiknek a 
történetét követhetjük végig, ha adunk egy esélyt 
ennek a webtoonnak!

Jock, nerd, prep, goth

 Ha a romantikát nem is, a karaktereit 
sztereotípiákra építi a Boyfriends, olyannyira, 
hogy szándékosan nem kaptak nevet sem a sze-
replők, ezzel is elősegítve azt, hogy könnyebb le-
gyen azonosulni velük. 
 A jock „izompacsirta” egy magas, kigyúrt 
atléta, akinek mindene a sport, negatív tulajdon-
ságai pedig a beképzeltség, szeszélyesség és az 
ostobaság lehetnek. A spektrum másik végén he-
lyezkedik el a nerd „kocka”. A nerdektől távol áll a 
sport, de mániákusan tudnak rajongani bármiért, 
főleg az intellektuális tevékenységekért. Általá-
ban visszahúzódóak és különcök, illetve a sablon 
sokszor a nem vonzó vagy taszító jelzőt is kapcsol-
ja hozzájuk.
 A prep „ötletem sincs, hogy lenne ez ma-
gyarul” kifejezés az egyetemre felkészítő iskolák 
diákjainak szubkultúrájából jön. Jellemzően ezt a 
fizetős sulit a gazdagabb, elit társadalmi réteg en-
gedheti meg magának, így van miből költeniük a 
tipikus divatra is: matrózblézer, ing, kockás pulcsi, 
chino (nadrág); ezeket a webtoonszereplőnkön is 
megfigyelhetjük. Ezzel szemben a goth „gót” nem 
alkalmazkodik, csak önmagát próbálja érvényesí-
teni, és tetőtől talpig feketébe öltözik.
 Elsősorban az amerikai középiskolákhoz 
köthetők ezek a sztereotípiák, de a különböző 
szubkultúrákban sem ritkák. 2017-ben készültek 
el az első mémek, amik a karaktereket a jock–nerd, 
illetve a prep–goth skálákon helyezik el. 

Inkább nyugati filmekhez vagy animációs soroza-
tokhoz találunk ilyen diagramokat, de animékhez 
is akadnak. A webtoon pedig ezeket a kliséket vet-
te alapul, és még extra tulajdonságokkal, hobbik-
kal és egy komplex személyiséggel ellátva őket, 
készített belőlük imádnivaló karaktereket.
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Jock, Nerd, Prep és Goth

 Jock mindenféle sportot űz, hivatalosan a 
focicsapat tagja, de a kosár is a szenvedélye. No, 
meg a tánc, többek között K-pop-táncokkal szerzi 
a követőit Tik Tokon. Ám közben a játékkonzollal 
is jól bánik. A sztereotípiával ellentétben egyálta-
lán nem beképzelt vagy öntelt, inkább jófiúponto-
kat gyűjthetne.
 Nerd kissé visszahúzódó és félénk tud lenni, 
pedig igazából ő a leginkább nyitott mindenféle 
újdonságra, és ő a legperverzebb is a csapatban. 
A haját varázslatos sebességgel tudja átfeste-
ni, mintha maga is egy animekarakter lenne. De 
annyira weeb, hogy nemcsak animét néz, hanem 
K-popot is hallgat, és még a játékokkal is boldo-
gul. Nem úgy, mint a párhuzamosan végzett szak-
jaival.
 Prep az az igazi extrovertált meleg srác, 
akit csak el tudunk képzelni. Imád shoppingolni, 
és apuci révén meg is teheti, az elegáns öltözék 

pedig elengedhetetlen számára. Ő unszolja a 
többieket programokra, ő viszi a csapatot pride-
ra, ugyanakkor néha olyan, mint egy nagyra nőtt 
gyerek.
 Goth kicsit ridegnek tűnhet elsőre, de talán 
a leggondoskodóbb négyük közül. Művészeti suli-
ba jár, úgy félévente mondjuk ötször, a tanulás va-
lami földöntúli dolog számára. Gamer, Tweechen 
(webtoonbeli Twitch) streameli a játékokat, illetve 
a közös animézés sincs ellenére. Lélekbeli macska, 
és utálja a napfényt. Kell ennél több?

Referenciák

 Mivel a történet napjainkban játszódik, szá-
mos utalás található benne különböző népszerű 
bandákra, játékokra – hogy csak néhány példát 
említsek. 
 A TWICE (a webtoonban 2WICE) példá-
ul az egyik legnépszerűbb koreai lánybanda.  
A Sixteen tehetségkutató valóságshow után 
2015-ben debütáltak kilenc taggal. Nerd és Jock 
is nagy rajongója a 2WICE-nak a webtoonban, így 
többször előkerül a zene az epizódokban. A 9. fe-
jezetben a Like Ooh Ahh, a 20.-ban a Cheer Up, a 
48. fejezetben pedig a Fancy szól a háttérben. Az 
51–52. fejezet teljes egészében egy 2WICE-kon-
cert, ami előtt egy kis eseményt is szerveztek: ran-
dom dance különböző számokra, mint a TT, Signal 
vagy a Likey. A koncerten pedig – a koreográfiából 
és Sana ruháiból ítélve – a 2021 júniusában kiadott 
Alcohol-Free-t nézi meg Nerd és Jock élőben.

 De a gamereknek is tartogat néhány re-
ferenciát ez a webtoon: visszatérő játék a Super 
Smash Friends (avagy Super Smash Bros), a 65. 
fejezetben pedig bemutatják a játékokhoz a leg-
kevésbé sem értő Prepnek az Anime Crossingot, 
ami kísértetiesen hasonlít az Animal Crossinghoz 
dizájnban és funkciókban is.

 Rögtön az első fejezetben előkerül még 
egy anime is, a Pretty Planet Idol Puri, ami a 8. fe-
jezetben még visszatér egy jelenet erejéig. 
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A szakértők szerint a PreCure lehet, ám az egyet-
len animében elhangzó mondat inkább a Sailor 
Moonra hajaz, egyébként pedig PriParát is tar-
talmazhat nyomokban (nem hivatalos források 
szerint). Továbbá van benne egy utalás A kis hab-
leányra is, egész pontosan egy retelling (azaz új-
rafeldolgozás), amit Goth rajzol – természetesen 
négy főszereplőnkkel a főszerepben.

Személyes élmények

Yuuko

 Nagyon megszerettem ezt a történetet, 
gyakorlatilag pár nap alatt ki is olvastam. Egy 
kellemes BL webtoont kerestem, ami remek ki-
kapcsolódást nyújthat egy fárasztóbb nap után, 
és erre a célra tökéletesen meg is felelt. Először 
kicsit meglepetésként ért a poliamor kapcsolat 
benne, mivel mindenfajta előismeret nélkül vág-
tam bele a sorozatba. Ugyanakkor nagyon örülök, 
hogy rátaláltam, mert egy nagyon aranyos törté-
netről van szó.

Balu

 Engem azért nem ért váratlanul, hogy né-
gyen fognak járni, mert Yuuko valahogy úgy ve-
zette fel nekem, hogy cuki poliamor BL-t olvas. 
Ám pont ez volt benne érdekes, még nem nagyon 
találkoztam ehhez fogható koncepcióval. (A há-

remaniméket most ne vegyük ide, az más tészta.) 
Engem végig lekötött az epizodikus szituációival, 
egyszer csak azt vettem észre, hogy elrepült az a 
száz fejezet, úgyhogy várom a folytatást, szeren-
csére már be is jelentették. Különösen élveztem a 
2WICE-referenciákat meg a macskás jeleneteket. 
A végén egyhangúlag megszavaztuk Gothot best 
boynak, és a mindenféle „Melyik Boyfriends-ka-
rakter lennél?” tesztek alapján pedig mindket-
tőnknek – ki gondolta volna – Nerd jött ki (bár 
szerintem rám jobban illik a leírás, mint Yuukóra). 
Röviden tehát: imádtam és ajánlom.

Cím: Boyfriends.

Alkotó: Refrainbow

Hossz: 100 fejezet (1 évad)

Státusz: folyamatban, de nincs cliffhanger

Nyelv: angol

Értékelés: 9.37

Magyar fordítás: eddig 12 fejezet 
TESZT: Te melyik karakter vagy? 

https://mobile.wattpad.com/story/295831636-boyfriends-magyar-ford%C3%ADt%C3%A1s
https://webtoon-official.quizzes.cx/which-boyfriends-character-are-you

