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Folytatás a következő oldalon!

1878-ban egy ismeretlen alak 
jelenik meg Tokióban. A körzetben 
éppen nagy a felfordulás, mivel a gyil-
kos Hitokiri Battousai a hírek szerint 
a városban ólálkodik, és a Kamiya 
Kasshin Ryu követőjeként szedi ál-
dozatait. A mestertanonc Kamiya 
Kauru a zűrzavarban találkozik Himura 
Kenshinnel, akiről nem is sejti, hogy 
ő az igazi emberölő. Az első részek-
ben viszont mindenre fény derül. A 
rosszfiúkat Kenshin elveri, illetve elha-
tározza, jó darabig a dodzso területén 
marad. (A szállás ára a következő: a 
szamuráj kard helyett seprűt fog.)

A cselekmény elején történő inci-
dens miatt a dodzso csődbe jut. Tehát 
egyetlen egy tanítványa sem lesz 
Kaurunak. De az élet megy tovább. 
Hamarosan Kenshin és Kauru-dono 
megismerkedik Myoujin Yahikóval, 
egy ősi szamuráj család sarjával, illetve 
a bunyóssal, Sagara Sanosukével. A 
két szereplő lassan beköltözik Kauru 
házába, aminek ő nem nagyon örül, 
viszont legalább nem lesz egyedül 
Kenshinnel, aminek köszönhetően a 
ház megtelik élettel.

2013-ra már az animefanok többsége biztosan felismeri a következő alakot, 
ki egy ócska kimonóban, egy sakabatou-val az oldalán vándorol Japánban, segít 
a bajbajutottaknak, megvédi a gyengéket és megfogadta, hogy soha többet 
nem öl embert. Hát ki másról lehetne szó, ha nem Himura Kenshinről, a Meidzsi-
kor egyik forradalmárjáról? Cikkemben Kesnhiné lesz a főszerep, megpróbálom 
összefoglalni a manga és az anime létrejöttét, megvalósítását. Aki netán még-
sem ismerné a híres szamurájt, annak itt a remek alkalom, hogy megtudja mi is 
történt a szigetországban az elcsendesülő háborúskodás után.

//  Daisetsu

A történet innentől indul be 
igazán. A rendőrség hamarosan tu-
domást szerez Kenshin hollétéről, 
gyakran óhajtanak majd segítséget 
kérni tőle. Ezek után egyre több 
kalandba keveredik a négy barát. 
A számuk idő elteltével nőni is fog, 
hiszen megismerkednek Takani Me-
gumivel, aki múltja miatt (néhány 
rész erejéig) rejtőzködik. Ő lesz 
a csapat ötödik tagja, akkor fog 
Kenshinéknél megjelenni, miután 
a gondjai megoldódnak és a város 
egyik kórházában munkát talál. Har-
colni nem tud, a mókázásnál azért 
jelen szokott lenni, illetve ha valaki 
sérülést szerez, vagy megbetegszik. 
Olyan sokat nem szerepel, így meg-
marad mellékszereplői státuszban. 
A rengeteg epizód során még több 
szereplővel ismerkedünk meg, ezek 
közül is csak néhány lesz visszatérő 
karakter. Himura Kenshin története 
így kezdetét veszi.

Rurouni Kenshin

Az alaptörténet
Mangaka: 
Vatsuki Nobuhiro

Év (manga): 1994-1998

Kötetek: 28

Év (TV sorozat): 
1996-1998

Részek: 94+1

Műfaj: shounen, dráma, 
vígjáték, történelmi, ro-
mantikus

Magyar kiadó: 
Mangafan

Jelenleg lefordított
kötetek: 13

Továbbá megjelent:
8 OVA (1999, 2001, 
2011)
1 Movie (1997)    
1 Special (1998)
Néhány kötet, amik 
kisebb történeteket 
dolgoznak fel a Kenshin 
témában
(Eddig) 1 Live Action 
(2011)

Akkoriban a magazin nem volt 
olyan népszerű, mint manap-
ság, főbb nyereségfor-
rása pedig csak a 
Dragon Ball volt. 
Ekkor jött a nagy
áttörés: egy újabb 
manga, a Rurouni
Kenshin. A képre-
gény igen nagy
sikert hozott a
kiadónak, annyira,
hogy a heti-
lap el-
adott 
példányszáma rögvest
megugrott. Sokak sze-
rint ez a manga tette a 
Shounen Jumpot naggyá, 
amivel egyet is kell érte-
nem, mivel akkoriban 
a One Piece, Na-
ruto, Bleach hár-
mas -  hosszú 
távú főbb 
bevételi 
források - még sehol sem voltak.

A népszerűség nőtt. 1996-
ban Kenshin életre kelt, és nem-
csak a papíron, hanem a tévé-
ben is megjelent. Az ani-
mére sok panaszom nem 
lehet, de van néhány 
furcsasága. Minde-
zek előtt össze-
sítem nektek a 
sorozatot és az 
azt követő 
OVA-kat.

Vatsuki Nobuhiro 1994-ben vágott 
bele a mangába, ami igen nagy sike-
rekkel kecsegtető kezdéssel indult a 
Shounen Jumpnál.

A vándor születése

Egy kardforgató története a Meidzsi romantikus korából

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-18-

Folytatás a következő oldalon!

Ahogy korábban írtam, az anime 
1996-ban indult, s mindössze 2 
évig futott. Utána viszont jöttek 
további részek, ami miatt sokáig a 
tévéképernyőn maradtak barátaink. 
Az anime összesen 94 részes, ezt 
követően pedig rögtön szembeta-
láljuk magunkat egy speciállal, ami 
olyan „bónuszként” jött az utolsó rész 
után. Nem tudott újat mutatni, így 
furcsállom, hogy miért is kellett elkü-
löníteni a többi epizódtól. Mindene-
setre a rajongók ezt csak olyan „lezáró 
résznek” tartják (jogosan, mert a 94. 
részben semmi lezárás nincs).

A ,,The End” előtt egy évvel meg-
kapták a rajongók a történet egyetlen 
movie-ját. A másfél órás film rajzo-
lása nem különbözik jelentősen az 
animéjétől, szinte ugyanaz. Az első ré-
szek környékén játszódhat, ha időben 
el akarjuk helyezni. 

A manga és az anime is több 
részcsoportra osztható. Az első 30 
rész a tokiói mindennapokat foglal-
ja magában, ez alatt megismerked-
hetünk az összes állandó szereplővel. 
Ezt követően jön a kiotói szín, ami egy 
hosszabb egybefüggő történeten 
alapul (rengetek új szereplővel). Ez 
kicsivel több mint 30 rész. A mara-
dék felsorakozott epizódok pedig 
csak kalandozások, úgynevezett 
főellenség nem szerepel bennük. 
Ezek kisebb, egymástól jól elkülönülő 
történetekből állnak. 

Az anime openingjei nekem 
tetszettek. Az endingjei már kevésbé 
- bár hébe-hóba ott is hallani néhány 
szebben felcsendülő dallamot – így 
sokat senki sem veszít, ha ezeket átu-
gorja.  A Kenshinben talán az tetszett 
a legjobban, hogy nincs állandó 
főellenség. Mindenkit előbb vagy 
utóbb legyőznek, ami nem vesz le a 
színvonalból, ráadásul az animét sem 
unjuk meg. A másik dolog, amiért az 
animéről nem lehet leszállni: a humor.  
Ha vannak is benne nagy öldöklések, 
óriási drámák, az anime mégis min-
dig elő tud állni valami poénnal. 
Figyeltem: a 95 rész során összesen 
nem tudtam 10 részt összeszámolni, 
amiben ne lett volna bármiféle vicc. (A 
34. , 78. , 89. részt ajánlom mindenki 
figyelmébe!)

Ahogy a japánokat ismerjük, nem 
meglepő, hogy náluk egy jó animéről  
minél több bőrt szokás lehúzni. Így 
nem hagyhatom ki szamurájunk OVA-
it sem. A 95 epizód során nem nagyon 
találkozunk olyan jelenettel, amelyik 
részletesebben kifejtené Kesnhin 
múltját (ellenségeit mégis a múltja 
miatt ismeri).

Az anime és társai

A legfontosabb információ mégis az 
lesz, hogyan is került a főszereplő 
arcára az x alakú heg. (Aki ettől eset-
leg fellelkesült az ne igyon előre 
a medve bőrére, mivel az anime 
ismerete nélkül az OVA furcsa!) A 
Seisouhen OVA-k – az utolsó 2 rész - 
pedig a történet végleges lezárását 
tartalmazzák. Összességében: az OVA 
4 része az anime előtti, a maradék 2 az 
anime utáni részeket foglalja magába.

2011-ben ismét felhozták a 
Kenshin-témát. Kapott (újabb) két 
OVA-t, ami újra a kiotói színt jeleníti 
meg, összefoglalja az eseményeket. 
A rajzolása persze sokkal szebb. Ennek 
ellenére is csak rosszat olvastam, hal-
lottam az animéről, hiszen gondoljunk 
csak bele! Mit is írtam korábban? ,, Ezt 
követően jön a kiotói szín, ami egy 
hosszabb egybefüggő történeten 
alapul…” Így gondolhatjátok milyen is 
lett az OVA, ami össz-vissz 2 részben 
próbál összefoglalni 30 részt. Ez egy 
rajongónak csupán nosztalgiázásra 
elég, szórakozásra kevésbé… 

  2012-ben Live Action készült Va-
tsuki munkájáról, ami sok dicséretet 
kapott. A film sikeréről, adatairól 
most nem írok. A cikkem az animéről 
szól, ez okból kifolyólag a film ré-
szletezését mellőzöm. Egyet azért 
megsúgok: 2014 nyarán jön a film 
folytatása.

Ennek a hiánynak a kiküszöbölé-
sére gyorsan készítettek néhány 
OVA-t. Ez jó húzás volt, mert az anime 
után még mindig maradtak kérdések, 
amiket az OVA szépen tisztáz. Persze 
itt rögtön észrevehetünk jó pár vál-
tozást. A legszembetűnőbb a rajzolás, 
a karakterek realisztikusabb ábrázo-
lást kaptak. A sorozat készítői szeren-
csére Vatsuki rajzolását pontosan meg 
tudták valósítani. Így csak az OVA-k 
grafikája szokatlan elsőre. Ez az egyik, 
a másik, hogy – a horror kedvelői örül-
hetnek – az OVA-k sokkal véresebbek. 
Ehhez képest az animében „egy csepp 
vér sem folyt”, ezért ezeket csak 
erősebb idegzetű nézőknek ajánlom. 
Denem csak a horror kedvelőinek tu-
dok jót mondani, hanem a romantika 
megszállottjainak is; a 4 rész során 
több romantikával találkozunk. 

Kenshin társai

Kenshin az ovából

Kenshin a filmből

http://anipalace.hu
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Szerencsére Kenshin kalandjai 
2007 óta Magyarországon is meg-
vásárolhatók. Ebben segít a Manga-
fan kiadó, ami jelenleg 13 kötetet 
fordított már japánról magyarra. Az 
eddig megjelent 13 kötetből nekem 
is megvan jó pár, így össze tudom egy 
minimálisan hasonlítani az animét és 
a mangát. Rá kellett jönnöm arra, 
hogy az animében vannak karakterek, 
amik a mangában nincsenek. Illetve az 
eseményekből olykor vagy elvettek, 
vagy hozzátettek. Az anime tehát 
nem követi pontosan a mangát. Még 
nem tartok azon a szinten, hogy ki-
jelentsem melyik a jobb, a manga vagy 
az anime, ahhoz legalább 10 kötet-
re volna szükségem (ott meg még 
nem tartok). Ezért nem válaszolom 
meg nektek; a kettő közül melyikbe 
érdemes belevágni. Még egy dolog 
a mangával kapcsolatban: a mangát 
azért is ajánlott elkezdeni, mivel olyan 
információk is szerepelnek benne 
(Vatsuki véleménye, karakterszüle-
tések), amikről fogalmunk se lenne, 
ha nem tartanánk kezünkben valame-
lyik példányt. A manga elfogadható 
áron kapható: 2000 Ft/db.   

Anime vs manga Végezetül azt kell mondanom: a 
Rurouni Kenshin egy igazi remekmű. 
Az animét nyugodtam ajánlom bárki-
nek, aki szereti a shounen-fightot, 
és nem riad vissza az előforduló töri 
leckéktől és az azokban hallható 
kacifántosabbnál kacifántosabb 
szervezetnevektől. Szerencsére iga-
zán történelemhű, engem csak az 
lombozott le, hogy Himura Kenshin 
valójában sohasem létezett. A manga 
szereplői kitaláltak, az események, 
fegyverek viszont valósak. 

Aki mégis belevág, az egy több 
napon, héten át tartó animézésbe fog 
belekezdeni. (Nagyon remélem; az 
első rész után nem az lesz a vélemé-
nyed, hogy ,,Oro?”.) Annyit garantálok: 
sokat fogsz nevetni és izgulni Himura 
Kenshin történetén, ami Japánban 
már igazán klasszikussá nőtte ki 
magát. 

A legújabb magyar 
kiadás

Shishio Makoto 
 Az egyik főgonosz
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