
Írta: A. Kristóf
bazár a Japán folklórból

NURARIHYON NO MAGO
manga



< Tartalomjegyzék AniMagazin / 046

manga ajánló

Bevezető
 
 Ezúttal egy olyan mangát ajánlok olvasásra, 
amely már véget ért, tehát úgymond letett vala-
mit az asztalra. A manga már 2012 decemberében 
befejeződött, lassan 10 éve, azóta két anime so-
rozat (első és második szezon) készült belőle, így 
tehát nem lennék meglepődve, ha egyes olvasók 
ismernék a művet ebben a formájában. Ennek 
ellenére számukra is ajánlom a mangát, mivel a 
története nemcsak részletesebb, de egyéb olyan 
élményeket nyújt, amelyeket az anime nem tar-
talmaz. Ez természetesen kétirányú út, mivel itt 
olyan dolgokra gondolok, amelyek a két médium 
stílusából adódnak. 
 Maga a történet átlagos vagy talán sokkal 
helyesebb lenne, ha azt mondanám, hogy nagy-
szerűen illeszkedik a műfaj kereteibe. Ezzel véle-
ményem szerint nincs semmi gond, senkinek nem 
kell panaszt benyújtania azért, mert azt kapta 
meg, amit kért, de erről részletesebben a továb-
biakban.

A történet világa

 A történet középpontjában a yokaiok áll-
nak, ami önmagában nem egy meglepő dolog, 
hiszen mint a japán folklór legismertebb elemei, 
rengeteg mangában és animében felbukkannak. 
De mi is az a yokai? 
 A yokait gyakran démonokként fordítják, ez 
azonban teljes mértékben hibás. Egyrészt azért, 

mert a yokai sokkal több, mint amit a nyugati (áb-
rahámi vallások szerinti) démon jelentése magá-
ban foglal, másrészt pedig azért, mert a yokai a 
velejéig gonosztól a csintalanon át, a passzívtól 
egészen a segítőkészig mindenféle szellemet/lét-
formát magába foglal. Ez nem újdonság, még az 
anime és manga megjelenése előtt papírra vetett 
történetekben is a yokaiok egy színes társaság. 
Színes mibenlétük pedig nem csupán a már emlí-
tett személyiségükből ered, hanem a formájukból 
is: annyi féle yokai létezik, amennyit csak el tud-
tak képzelni a japán alkotók. Ez nyugati szemmel 
igencsak meglepő vagy fura, de ha észben tartjuk, 
hogy sokáig (és igazság szerint még manapság is) 
a sintó vallás volt a domináns hit Japánban, ak-
kor érthetővé válhat ez a szabadság, amit a japán 
folklór élvez. Gondolok itt arra, hogy ameddig az 
ábrahámi vallások abszolút determinisztikusak 
(van pokol, menny és valami a kettő között, de az 
nem biztos), addig a sintoizmus és a buddhizmus 
is (mely később került Japánba) elképesztően sza-
bad kezűek ilyen téren. Ezt nem szeretném to-
vább bontani, mert már messzire barangoltam a 
cikk témájától. Végezetül annyit, hogy a sintó val-
lásban egy forgalmas út menti kő is lehet „szent”, 
így talán nem csoda, hogy a Japán folklór annyira 
színes, mint bármelyik isztambuli nagy bazár.
A történet főszereplője Nura Rikou, aki 1/4 részt 
yokai, tehát a nagyapja egy teljes jogú yokai, aki a 
Nura klán jelenlegi vezetője. Így Rikou élete nem 
könnyű, a stigma, amit a yokai vér nyom az életé-
re, komoly terheket rak a vállára. Terhek, melye-

ket a történet elején nem akar elismerni, később 
azonban elfogadja őket, és elhatározza, hogy jót 
csinál a rosszból: tehát nemcsak átveszi a klán ve-
zetését, hanem jómódorra is tanítja a klánba tar-
tozó yokaiokat. 
 Ezzel egy mondatban sikerült megfogal-
maznom, hogy miért átlagos vagy legalábbis jól 
ismert a manga története. A fiatal vezető, aki ko-
moly nehézségek után a rossz sorsát jóra fordítja, 
mindenki számára ismert Shakespeare Hamletje 

és a Disney Oroszlánkirálya óta. Most azonban ar-
ról szeretnék beszélni, hogy ez mégis miért nem 
rossz dolog, miért nem olyasvalami, amiért el kel-
lene hagyni a mangát.
 Nos, első sorban azért, mert a régi kerékvá-
gás működik, mindenki szereti az ilyen típusú tör-
téneteket! Vagy kicsit másképp mondva, a régi és 
bevált módszer nemcsak régi, de valóban bevált 
is. („Én csak azt mondom, Pelikán elvtárs, a nem-
zetközi helyzet egyre fokozódik.”)



< Tartalomjegyzék AniMagazin / 047

manga ajánló

Még egyszerűbben, a manga egy közismert, köz-
kedvelt és bizonyítottan eladható kategóriába 
tartozik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az író 
és alkotó stábja nem fektetett bele semmi erőfe-
szítést, kreativitást vagy humort, ahogy az ilyen 
műveknél sajnos elő szokott fordulni. Sőt ebben 
az esetben ennek az ellenkezője az igaz. Itt Terry 
Pratchett szavai jutnak az eszembe: „a jól ismert 
történeteknek mindenki ismeri az elejét és a vé-
gét, ami fontos, amiért az emberek olvassák őket, 
az a két pont között történik”.
 Összegezve, a manga egy jól ismert és gaz-
dag műfajba tartozik, ennek ellenére nem egy sab-
lonos, íz és szín nélküli alkotás, hanem olyan, ame-
lyik teljes mértékben kihasznál minden előnyt, 
amit a műfaj nyújt.

 A „fontosabb szereplők” fejezetet most ki-
hagyom, helyette inkább még egy záró gondola-
tot osztanék meg az olvasóval. Korábban említet-
tem a hasonlóságot a Hamlet, az Oroszlánkirály 
és a manga között. Nos, ez egy erősen általáno-

sított hasonlóság, a manga sokkal inkább hajaz az 
Oroszlánkirályra, mint a Hamletre. Ez nem amiatt 
van, hogy gyenge minőségű lenne, hanem mert 
a Hamlet egy egyedi alkotás a művészet történe-
lemben. A manga története relatíve egyszerű és 
könnyen érthető, akárcsak az Oroszlánkirályé, így 
az olvasó számára nem fog jelentős gondot okoz-
ni a mű, ugyanakkor nem is túl sablonos vagy át-
látható. Tehát olyan alkotás, mely jól egyensúlyoz-
za a cselekmény folyamatosságát, így a történet 
kibontakozásának sebessége se nem túl gyors, se 
nem túl lassú

A manga rajzstílusa

 Ez az a fejezet, ahol csak dicsérni lehet/
szoktam a mangát. Ugyanakkor általában olyan 
mangákat szoktam olvasni/javasolni, amelyek 
megérdemlik az ember idejét. Nem szeretném 
fölöslegesen szaporítani a szót, a képek a cikkben 
magukért beszélnek, amit viszont mindenképp ki 
szeretnék emelni, az a yokaiok megrajzolása. Ez 
az, ami különösen megragadta a figyelmemet. 
Nem csupán látványos, de kreatív és figyelemre 
méltó is. Ha másért nem is, pusztán ezekért a raj-
zokért érdemes átlapozni. 

A manga utóólete

 Mint azt már a bevezetőben is említettem, 
a manga elég kedvelt volt a rajongók sorában ah-
hoz, hogy két 24 részes animét készítsenek belőle. 
Így habár nem kapott folytatást vagy spin off-ot, 

mégis egy közkedvelt és ismert alkotásról van szó. 
Emellett a mangának és az animének is készült hi-
vatalos angol fordítása, melyet Észak-Amerikában 
forgalomba is hoztak. 
 A manga és az animék magyar felirattal is 
megtalálhatóak a különböző rajongói oldalakon. 
Így tehát könnyen és széles körben elérhető a mű 
bárki számára. 
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