
AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-10-

Folytatás a következő oldalon!

Az első kötet még 2007 
májusában jelent meg, nálunk pedig 
a 2007-es Nyári Animeconon debü-
tált (elsőként külföldön). Tehát még 
a fiatal magyarországi mangapiac 
egyik hírnöke volt, amit a Delta Vi-
sion hozott el hozzánk. Alkotója a 
japán származású, de némethonban 
élő Ishiyama Kei (Keiko), aki nem más, 
mint Kujiradou Misaho - a Princess Ai 
rajzolója - testvére (helló Tokyopop 
kapcsolat). Ishiyama a Grimm előtt a 
Wings című japán antológiában pub-
likált, de komolyabb munkája nem 
volt. Ishiyama jelenleg Düsseldorfban 
él férjével és két kutyájával. Ebből 
adódóan a manga inkább OEL-nek, 
global mangának tekinthető.

    A rajzok szépek és jól kidolgo-   
    zottak (látszik, hogy a testvérek rajz-

stílusa hasonlít egymásra). A jól
  adagolt történetek és az érzel-  

           mek széles körű érzelmi spektru-
   ma (bár aránylag könnyedebb,   

                   sok benne a humor és a fan-
            tasy elem) jót tesz a törté-
                   neteknek. Annyit azért
                               hozzá kell tenni, 
                                    hogy a panelek
                                                     néha 

túlzsúfoltak, de a pergős események 
és a terjedelmi korlátok (egyik kiadás 
sem éri el a 200 oldalt) ezt szüksé-
gessé teszik.

A fordítás német nyelvből 
készült – bár maga a mangaka ere-
detileg japán nyelven írta, és az lett 
lefordítva németre – és mondhatni 
jóra sikeredett, azt a hangulatot és 
stíluselemeit is jól használja, amit a 
nyelv adhat hozzá egy képregényhez. 
Szerencsére a neveket lefordították, 
így talán a történetek még jobban 
élvezhetőek.

A grafikai megoldások jók és 
szépek, pont olyan, amit szívesen 
megmutatunk másnak, hogy: „Nézd 
ilyen egy manga, ilyen szép a rajzolá-
sa.” A kötetet japán stylban kell olvas-
ni, tehát jobbról balra. A fekete-fehér 
és a színes oldalak is szépek és tiszták. 
A borítók is szépek, látványosak; az 
aranyszínű betűk is megmaradtak, a 
kötése pedig erős és strapabíró.

Maga a történet nagyon egye-
dien van tálalva, Ishiyama már-már 
szemtelenül friss szemmel nyúlt a 
mesékhez és írta át őket úgy, ahogyan 
azt egy más kultúrkörből származó 
ember tudja. 

Idén 200 éve, hogy kiadták a Grimm meséket. Jacob és Wilhelm Grimm (akik a köztudatban
egyek) által összehordott mesék annyira belénk ivódtak, annyira ismerjük és szeretjük őket, 
hogy erről bárki bármikor tud valamit mondani. Emellett mindenkit megszólítanak: a kisgye-
rektől a nagyszülőkig mindenki talál valamit, amiért szívesen veszi újra és újra kézbe eme tör-
téneteket. A mesék az idő folyamán számos változáson estek át, rengeteg feldolgozást éltek 
meg és még fognak is. Ezek a történetek oly mélyen ágyazódtak be a tudatunkba, hogy 
eszünkbe sem jut, hogy gyakorlatilag ezek az első irodalmi emlékeink. Grimmet olvasni 
vagy nézni mindig jó elfoglaltság, igaz ez a most bemutatásra kerülő mangára is, mely 
eddig talán nem látott módon gondolja újra az ismert meséket. 

A 
manga
egyébként
adaptáci-
ós képre-
gény, de 
nem tel-
jesen a-
daptál, ha-
nem újraír,
egyes for-
dulatok meg-
változnak, pont
úgy, ahogyan az
egy Maksa-híra-
dóban történik.

Az első kötet
tartalmilag és kivite-
lezésben is nagy-
szerű. 

Grimm mesék
//Isk
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Található benne két nagyon 
ismert történet (Piroska és a farkas 
valamint a Jancsi és a Juliska), egy 
közepesen ismert mese (Raponc

vagy más néven Aranyhaj), 
valamint két kevésbé ismert tör-

ténetet is tartalmaz (Tizenkét 
vadász és a Két fivér). Egyet-

len baj van vele, de az is
csak nyomdai, hogy

a második oldal jobb
sarka túl nagy, így

vissza kell egy ki-
csit hajtani, leg-
alább is nálam.
A második kö-
tet kicsit rosz-

szabbra sikere-
dett, mint az el-

ső, és eggyel keve-
sebb történet talál-

ható benne (ott 
5, itt 4). Több

 viszont ennél az is-
mertebb mese: a 

Hófehérke, a Csizmás 
kandúr és a Békakirály, 

mellettük kapott helyet 
ráadásként egy kevésbé 

ismert, a Táncos-dalos kis pacsirta.
Bár azt lehetett hinni, hogy a két köte-
tet fogja követni még jó pár újabb is, 
de úgy tűnik a második kötetre elfo-
gyott a lendület (Csizmás Kandúrnál 
érezhető ez leginkább, de már a 
Jancsi és Juliska is csapottan lett befe-
jezve). De nézzük miben is mások ezek 
a történetek.

Az ifjú szürkebundásnak felnőtté vá-
lási próbaként egy szűzlány felfalását 
irányozza elő rutinos apja, de szegény, 
szexuális felvilágosítás híján, ironikus 
módon éppen a nyúlszaporaságú 
kecskecsaládtól kénytelen tanácsot 
kérni. A Piroska széttépésére kitervelt 
találkozás azonban ezidáigig számára 
ismeretlen érzéseket szabadít fel 
benne, ami kissé felborítja eddigi 
letisztult világlátását (mely két fő 
komponensből, az evésből és alvásból 
áll), így a történet végére (letudva 
a nagymama és a vadász kötelező 
kűrjeit) protagonistánk a felnőtté 
válás egészen más módjára lel rá. Ez 
a kötet nyitótörténete, és egyben 
a legötletesebb és leghumorosabb 
is, felsorakoztatva a manga eszköz-
tárának szinte összes vizuális esz-
közét.

A manga annyit csavar az alap-
sztorin, hogy Piroska és a farkaskölyök 
egymásba szeret.

Ebben a feldolgozásban Jancsi 
a boszorka olcsó szexuális játékszere 
lesz. Tenyérbemászóan narcisztikus 
ifjú, akit húgával együtt szülei annak 
rendje és módja szerint elvesztenek 
az erdőben, miután már képtelenek 
négy száj etetésére. Apu tehát kiviszi 
őket az erdőbe, ahol a gyerekek egy 
házhoz érnek. Jancsi azonnal áta-
vanzsál kitartott selyemfiú státuszba 
Hildegard vidéki kúriájában. De az ígé-
retesnek induló történet sajnos elég-
gé összecsapott lezárásban részesül.

Az aranyhajú leány történeté-
nek eleje kicsit in medias res-re hason-
lít, az elrablás hamar lezajlódik, és utá-
na történik egy elég nagy időugrás.

Nagy csavar a törté-
netben, hogy itt nem egy
kislány lett elrabolva, hanem
egy fiú. Szükségszerű a falusi lány
érkezése a toronyba zárt Raponc 
elhagyatottságának megtöréséhez, 
majd némi aranyhajon folytatott kö-
télmászás és lelepleződés után a bo-
szorkány haragja indukálta végkifejlet.

Eme történet finom humor-
ral ábrázolja azokat a megpróbálta-
tásokat, amelyet az embernek el kell 
viselnie az életben. A Tizenkét vadász 
egy kevésbé ismert Grimm mese 
adaptációja, melyben apja utolsó 
kívánságát teljesítve az újonnan meg-
koronázott király az előre kijelölt arát 
választja szerelme helyett, aki aztán 
vadásznak öltözve próbálja visszanyer-
ni a kedvese szívét. A kötet legroman-
tikusabb darabja feltehetőleg a bisho-
unenekért rajongó lányok fiatalabb 
korosztályának szívét is rabul ejti.

Piroska és a farkas

Jancsi és Juliska

Raponc

Tizenkét Vadász
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Az első kötetben talán ez 
a kevésbé ismert mese marad 
leginkább hű az eredetihez. Ugyanak-
kor ez a kötet leghosszabb története 
is. Két fejezetre van osztva és jól visz-
szaadja az alapmese fő pontjait.
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Ishiyama nem sokat változtat a 
történeten, az elkergetés megmarad, 
ahogyan a törpék is. A csavar ott ta-
lálható, hogy Hófehérke és az egyik 
törpe, Lámpácska egymásba szeret, 
de végül belátják, hogy egyikük em-
ber, a másik egy törpe, így szerelmük 
soha nem teljesedhet be. De azért 
happy end lesz, mert bár nem lehet-
nek egymáséi, mindkettő megtalálja a 
maga kis boldogságát... (Ja igen, van 
a történetben egy fájdalmas poén. 
Amikor már el lett temetve Hófehérke 
jött egy herceg... a jelenet folytatását 
nézzétek meg a mangában.)

Drasztikusabban nem változik 
meg az alapszituáció egyikben sem. 
A békakirálynál inkább a párkapcsolat 
felépítésre és a kapcsolati dinamikára 
kerül a hangsúly a mangában. A kis-
pacsírta pedig egy kellemes, romanti-
kus, szép alkotás maradt.

1987-ben jelent meg a Grimm 
legszebb meséi című sorozat (グリム
名作劇場; Gurimu meiszaku gekidzsó 
és 新グリム名作劇場; Sin Gurimu 
meiszaku gekidzsó), mely 47 részből 
állt, és a nyolcvanas években hazánk-
ban is bemutatták. Később VHS-en 
majd pedig DVD-n is kiadták.

Kiadtak egy visual novel játékot 
is 2010-ben Absolute Grimm Maze: 
The Seven Key to Maiden’s Paradise 
címmel, amiben Henrietta Grimm tör-
téneteit követhetjük nyomon.

Valamint ott van Yuki Kaori 
Ludwig Kakume mangája, mely egy 
gótikusan átalakított Grimm fantasy 
világot hozott létre.

Ezenfelül kiadták a Csizmás 
Kandúr kalandjait, illetve a Csizmás 
Kandúr a világkörült nem oly rég 
DVD-n is.

A Csizmás Kandúrba néhány 
természetfeletti-horrorisztikus alko-
tóelemet sző bele a mangaka, maga a 
kandúr pedig direkt emblematikusra 
sikeredett: tipikusan az a fajta manga-
karakter, amiből rengeteg franchise 
babát/kitűzött, stb. lehetett volna 
gyártani.

Jacob Grimm (1785-1863) és Wilhelm Grimm (1786-
1859) a híres, német mesegyűjtő és nyelvtudós testvérpár 
1812-ben adta ki a Kinder- und Hausmärchen (Gyermek- és 
házi mesék/regék) 1. kötetét, mely 86 történetet tartal-
mazott. A kötet elején a fivérek figyelmeztetésként írták, 
hogy a mesék durvák, és felolvasásuk után a gyermekekkel 
szükséges lehet megbeszélni a történeteket. Később a dur-
vaságok miatt a sztorikat finomították. Mesegyűjteményük 
végleges nyelvi, művészi megformálása Wilhelm érdeme. 

A 2. kötetet 1815-ben adták ki, melyet testvérük Lud-
wig Emil illusztrált, és ez 70 történettel örvendeztette meg 
olvasóit. Eközben sok más alkotásuk, gyűjtésük is megjelent 
(pl. német mondákról, rovásírásról, nyelvekről). A Kinder- 
und Hausmärchen 3. 1822-ben debütált, és már csak 14 
történetet tartalmazott, sikere is jóval elmaradt a két előző 
kötettől. A könyv kiadásával lezárult a Grimm fivérek roman-
tikus korszaka, ettől kezdve átnyergeltek a komoly felnőtt 
úriemberek világába, és már csak masszív nyelvtudománnyal 
foglalkoztak. 

Csizmás kandúrKét fivér

Hófehérke

Békakirály és Táncos-dalos 
kispacsírta

Néhány további anime-
manga feldolgozás

Kis infó az eredetiről
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