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díjra, a 13. és 14. Manga Taishōra (2. és 10. hely), 
valamint a 44. Kodansha Manga díjra a legjobb 
shounen kategóriában. A 4. Tsutaya Comic díj pe-
dig újabb győzelmet hozott a számára.
 

Történet
 
 Adott két szomszédos nemzet, Ostania és 
Westalis, vagyis nagyjából Kelet és Nyugat (is-
merős valahonnan?), melyek békés viszonya elég 
ingatag lábakon áll. Ezért mindenáron meg kell 
akadályozni a háború kitörését. Főszereplőnk, 
Westalis legjobb kémje új feladatot kap a világbé-
ke érdekében: Berlintbe kell utaznia (nem elírás) 
és egy igen befolyásos és veszélyes politikust kell 
megfigyelnie. Azonban a célpont nehezen hozzá-
férhető, így csakis a fia magániskoláján keresztül 
van esély közelebb férkőzni hozzá. Twilight fedő-
nevű ügynökünknek tehát nincs más választása: a 
küldetés érdekében az álcája fenntartásához egy 
héten belül meg kell házasodnia és egy minimum 
hatéves gyereket produkálnia. Egyszerű, igaz? Ez-

 Mivel már a Fantasy Expón is olyan lelkesen 
ajánlgattam a tavaszi szezonos animék közül a Spy 
x Familyt, így várható volt, hogy majd írni fogok 
róla. Akkor azt is sejtettem, hogy az adaptáció si-
keres lesz, arra viszont nem számítottam, hogy 
még a csapból is ez fog folyni. És én még azt hit-
tem, hogy nem szeretem a mainstream dolgokat… 
Számos népszerűségi lista élén és újabb meg újabb 
mémekben láthatjuk viszont a nem éppen átlagos 
családunk történetét (meg persze TikTokon is egy-
mást érik a videók róluk). És azt kell hogy mond-
jam, én kivételesen örülök a sorozat sikerének! 

Manga
 
 Maga a történet az azonos című mangán 
alapul, amelyet Endou Tatsuya ír és rajzol 2019 
óta. A történet kéthetente jelenik meg a Shounen 
Jump+-ban és eddig 9 kötet gyűlt össze belőle. 
Várható volt, hogy anime készül belőle, hiszen 
2021-ben a 8. legkelendőbb manga volt. Az eddig 
is biztató eladásokon pedig az anime-adaptáció 
még nagyobbat lendített.
 
 2019-ben megnyerte a Next Manga díjat a 
webes manga kategóriában. A korábban győzel-
met szerző mangák közül további 3 is kapott már 
anime adaptációt: Wotakoi (2015), Life Lessons 
with Uramichi-san (2017) és a My Senpai is Annoy-
ing (2018). De nem ez volt az egyetlen díj, amire 
jelölték vagy amit meg is nyert. A teljesség igénye 
nélkül jelölték még a 24. Tezuka Osamu kulturális 

zel a felütéssel kezdődik el a Forger család törté-
nete, ahol a tökéletes mintacsalád fenntartásán 
nemcsak az életük, hanem egyenesen a világ sor-
sa múlik. Ám amellett, hogy az újdonsült apa egy 
kém, a gyorsan beszerzett anya is titkolja a főál-
lását (bérgyilkos), ami igencsak megnehezítheti a 
dolgot. A helyzetet az is tovább bonyolítja, hogy 
a frissen örökbe fogadott gyermek is egy esper, 
vagyis képes a gondolatolvasásra. Így míg ő ponto-
san tisztában van „szülei” kilétével, addig a friss há-
zasok semmit sem tudnak a másikról. Egyelőre… 

A család
 
 Loid egy rendkívül profi kém, az álcázás 
nagymestere (és persze nagyon jóképű). Mindig 
egyedül dolgozott, egyedül talán Franky, a kissé 
bolondos informátora volt segítségére a beveté-
sek alatt. Mivel eddig csak magára számíthatott, 
elég nagy stresszt okoz neki, hogy két – látszólag 
ártalmatlan – civil is részese a világbéke megóvá-
sára irányuló küldetésnek. 
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„...a tökéletes mintacsalád 
fenntartásán nemcsak 

az életük, hanem egyenesen 
a világ sorsa múlik.”
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ha egy kis figyelmet fordítunk a részletekre (és 
előkaparjuk a világháborúról szerzett ismeretein-
ket), akkor rögtön látható, hogy a történet alap-
ját a hidegháború ihlette. Két szomszédos ország, 
amelyek nevében benne van a kelet és a nyugat, 
illetve fasírtban is vannak egymással… Ehhez csak 
adjunk hozzá egy Berlint nevű várost és már von-
hatjuk is le a konklúziót.
  Az európai ihletést erősíti az is, hogy Yor 
öccse – aki egyébként szintén rendelkezik pár ti-
tokkal – a 8. részben említi, hogy nemrég egy Hu-
garia nevű országban járt, melynek igencsak híres 

lő gondolataival, és ezt kihasználva igyekszik köze-
lebb hozni őket egymáshoz. Ennek oka pedig nem 
más – mármint azon kívül, hogy Anya egy szerető 
családra vágyik –, mint a James Bond-referenciák.

James Bond-referenciák
 
 Hogy micsoda? – kérdezhetné jogosan az 
olvasó, meglehetősen megalapozottan. Anya 
kedvenc sorozatának a neve Spy Wars, mely fősze-
replőjét Bondmannek hívják. Bondman a világ leg-
jobb kéme, aki a sorozatban mutatott epizódban 
épp egy hercegnőt ment meg (Yor fedőneve pe-
dig éppen Tövishercegnő). Mivel pedig magának 
James Bondnak a karakterét 1953-ban alkották 
meg, vagyis a hidegháború elején, így nem csoda, 
ha sok utalás történik rá, hiszen a történet erősen 
merít abból az időszakból. Elég csak arra gondolni, 
hogy amikor gyerekként Anya egy nem nevesített 
szervezet tesztalanya volt – eddig szintén isme-
retlen okokból –, akkor 007-es alanynak nevezték 
el. Az pedig már hab a tortán, hogy a negyedik, 
négylábú családtagot Bondnak fogják elnevez-
ni. És persze James Bond gyakorlatilag a kémek 
kéme, így nem csoda, ha utalnak rá akkor, amikor 
egy „kollégája” a főszereplő.
 

Történelmi ihletés
 
 Maga az anime egy fiktív Földön és két ha-
sonlóan fiktív országban játszódik (Westalis és 
Ostania). De ahogy már korábban is említettem, 

Mind a család, mind pedig a másokra való támasz-
kodás egy teljesen új terep számára. Jó látni, hogy 
néha a pasi viselkedik kicsit tsunderén, nem pedig 
a női karakter. Yor pedig gyönyörű: hol nagyon 
cuki, hol nagyon szexi. Számos humoros pillanatot 
okoz, ahogyan fegyvereket bámul azon filózva, 
hogy milyen könnyedén lehetne gyilkolni velük. 
Egyszerre aranyosan esetlen és badass karakter. 
Anya pedig… na, ő tényleg a csapból is folyik mos-
tanában. Számos mém készült a furcsa arckifeje-
zéseiből, és persze a „waku-waku” is belevésődött 
a nézők (vagy a gyanútlan TikTok-függők) agyába. 
Gondolatolvasó lévén tisztában van mindkét szü-

a Tokar nevű bora, és hát az ember hol máshol 
szállhatna meg, mint a csodálatos Kalpatia nevű 
hotelben? Bizony, ebben a szezonban nemcsak 
a Paripi Koumei rendelkezik magyar említéssel, 
hanem a Spy x Family is. Bár, hogy előbbi pozitív 
dolog-e, azt mindenki döntse el maga. Ráadásul a 
mangaka azt nyilatkozta egyszer, hogy a történet 
valamikor a 60-as, 70-es években játszódik. Vagy 
legalábbis az akkori divathoz igazította a karakte-
rek öltözeteit. Akiket érdekel, hogy a főszereplők 
ruháihoz honnan szerezhette az ihletet, azoknak 
ajánlom ezt a cikket. 

https://www.crunchyroll.com/anime-feature/2022/06/10/deep-dive-spy-x-familys-retro-style-is-both-iconic-and-true-to-history
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a megszólaltatása köszönhető. Ismertebb sze-
repei közé tartozott még Shirayuki (Snow White 
with the Red Hair) és Jabami Yumeko (Kakegurui). 
Eguchi Takuyának személy szerint nagyon szere-
tem a hangját: Loid mellett olyan karaktereket 
szólaltatott meg, mint Kaji Akihiko (Given), Nero 
Vanetti (91 Days), Souei (Tensura) és Rokuya Nagi 
(IDOLiSH7).
 
 Már az opening megalapozza a tör-
ténet hangulatát. A dal címe Mixed Nuts 
(Official Hige Dandism). Bár a szám tekinte-
tében sincs ellenvetésem (egy hangulatos 
popszám), ugyanakkor érdemes egyszer 
nemcsak meghallgatni, hanem megnézni 
is az openinget. A gyerekes, mesekönyvsze-
rű, olykor elmosódott rajzolás mintha Anya 
perspektívájából mutatná a sztorit, hogy aztán 
átváltson a sokkal élesebb és részletesebb foly-
tatásba, ezúttal a szülők szemszögéből. Érde-
kesség, hogy ugyanennek az énekesnek a nevé-
hez fűződik még a Tokyo Revengers openingje is. 

Vinland Saga és az Attack on Titan készítéséhez 
lehet kötni (a harmadik évadig). A rajzolásra tehát 
szerintem nem lehet panasz.
 
 Seiyuuk esetében is van összefüggés a fen-
tebb említett sorozatok közül néhánnyal. Taneza-
ki Atsumi nevéhez fűződik még Anya Forgeren kí-
vül Hatori Chise (The Ancient Magus’ Bride), Vivy 
(Vivy) és Inui Sajuna (Sono Bisque Doll wa Koi wo 
Suru) szerepe is. Hayanami Saorinak, vagyis Yor 
hangjának a One Piece Wano történetszálának ta-
lán a legmaradandóbb karakterének, Yamatónak 

 Összességében bár a mangaka felhasznál-
ta a történelem egyes motívumait a történethez, 
nem vette azt szó szerint át. Ugyanakkor mindez 
ad egy plusz réteget a sztorihoz, amiben el lehet 
merülni és elemezgetni a kapott információmor-
zsákat mélyebb összefüggéseket keresve. Nekem 
azért a manga világfelépítésének a következté-
ben van egy tippem a történet befejezésének egy 
részletéhez. De lehet, nem nekem lesz igazam, és 
mégsem fog átvitt értelemben leomlani az – itt 
csak jelképes – berlinti fal. Mindenesetre én meg-
tettem a tétjeimet, és hála ennek a cikknek, nem 
is fogom majd tudni letagadni. (De ha bejön, ak-
kor meghívhattok valamire. :D)
 

Megvalósítás
 
 Az anime a CloverWorks és a Wit Studio kö-
zös projektje. Előbbi nevéhez fűződik többek kö-
zött a Darling in the Franxx, a Horimiya és a múlt-
kori címlapon lévő Sono Bisque Doll wa Koi wo 
Suru. Míg utóbbit a The Ancient Magus’ Bride, a 

Az ending Hoshino Gen Comedy/Kigeki című szá-
ma, nagyon aranyos, kellemes hangzása van. Meg-
valósítás tekintetében Anya áll a középpontjában. 
Nagyon tetszik, ahogy egyik jelenet átváltott a kö-
vetkezőbe, nem mondanám azért eredetinek, de 
kreatívnak mindenképpen.
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akadályozni, Yor szeretné elkerülni a feltűnést, 
hogy tovább folytathassa „munkáját”, míg Anya 
egy családra vágyik. Mivel mindannyian titkolóz-
nak a másik előtt, felmerül a kérdés, hogy vajon 
meddig tudják fenntartani a tökéletes család álcá-
ját. Ha pedig minden kiderül majd, képesek lesz-
nek együtt maradni?
 Nos, kiderül a folytatásban, legyen az akár 
a következő évad(ok), akár a manga. Anime eseté-
ben egész pontosan majd a Part II-ben követhet-
jük tovább a nem túl átlagos családunk történetét. 
Ugyanis „jó” szokás szerint két courre lett bontva 
az első évad, amit majd remélhetőleg még több 
fog követni. Éppen ezért nem értettem, hogy 
miért kellett a 12. rész elejére egy összefoglalót 
beszúrni… Mindenesetre elvileg az őszi szezon-
ban folytathatjuk a világ megmentését, bár abból 
őszintén szólva még nem sokat kaptunk a sok SoL 
jelenet mellett.

 Összességében én nagyon élveztem a soro-
zatot, a főbb karakterek egyrészt szimpik, más-
részt pedig Loid és Yor nagyon jól néznek ki, Anya 
pedig rendkívül aranyos lett. Az alapötlet nagyon 
érdekes, ugyanakkor én egy kicsivel több akciót is 
szeretnék – és nem csak Anya iskolai életét – de 
biztos vagyok benne, hogy ami késik, nem múlik. 
Aki csak a hype miatt kezd bele, az lehet, a vé-
gén csalódni fog. Ugyanakkor akinek felkeltette 
a figyelmét maga a történet is, az bátran kezdjen 
neki, mert egy nagyon szórakoztató sorozatról van 
szó. 

Míg a küldetés… 
míg a gyilkolás… el nem választ

 
 A karakterek dinamikája nagyon izgalmas. 
Kémünknek nincs tapasztalata a kötődéssel, bér-
gyilkosunknak nemcsak a romantikával, hanem az 
emberekkel sem, míg esperünknek úgy általában 
egy családdal. Tehát minden megvan ahhoz, hogy 
a karakterek képesek legyenek egymás segítségé-
vel érzelmileg fejlődni. A kérdés már csak az, hogy 
tényleg ez-e a sorozat célja? Számos humoros és 
aranyos slice of life jelenetnek lehetünk tanúi a 
sorozat alatt. Végignézhetjük ahogy a furcsa csa-
lád összecsiszolódik, és megküzdenek a felmerü-
lő problémákkal. Sokat lehet nevetni vagy éppen 
mosolyogni a jeleneteken. Ugyanakkor egy-egy 
elejtett mondat vagy eseménysor gyorsan pofán 
tudja csapni az embert emlékeztetve arra, hogy a 
hidegháború – még ha csak fiktív is – nem igazán 
móka és kacagás. Mindhárom karakternek meg-
vannak a maga céljai: Loid a háborút akarja meg-
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