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Folytatás a következő oldalon!

Mielőtt külön-külön szót ejtenék 
a mangákról, nézzünk pár általános 
infót róluk. A magyar kiadójukat már 
említettem, külön érdekesség, hogy 
ezekre a történetekre létrehoztak 
egy Maxxx gyűjtőnevet, ezzel is 
jelezve az eltérő műfajt. A fordí-
tásuk, szerkesztésük, tehát a kiadás 
jól sikerült, szép, igényes, nem volt 
vele problémám. Ahogy a rajzolás is 
tetszett, kötetenként más, mivel az 
alkotók sem ugyanazok, de összessé-
gében egyszerűbb, nem túl részletes 
képeket kapunk. A mangák mind 
egy kötetesek, lezárt, romantikus 
történetekből állnak, és 16 éven 
aluliaknak nem ajánlottak. Utóbbiból 
következik, hogy mivel a yaoi műfaj 
képviselői, így tartalmaznak szexjele-
neteket, de természetesen a lájto-
sabb, könnyed fajtát, nemi szervekre 
se számítson senki.

A cikk a Goodinvest Kft. vagy más néven Fumax kiadó három boys’ love 
mangáját ismerteti. A Magányos csillag, a Vázlatok és A tiltott szerelem szigete 
mangák nem hiányozhatnak a hazai yaoi rajongók polcáról.

//  Catrin

Elsőként ezt a mangát adták ki 
nálunk 2008 decemberében. Az ere-
deti kiadás 2007 őszén jelent meg, 
Ogami Yuno készítette kimondottan 
a nyugati közönség számára. Négy 
fejezetből áll, valamint egy a mangaka 
által írt utószóból. 

Itthon kiadott 
                         yaoi mangak

Közös jellemzők

Cím: L’Etoile Solitaire
Hossz: 
1 kötet (4 fejezet)
Év: 2007
Mangaka: Ogami Yuno
Kiadó: June Comics Pi-
ace Series
Magyar kiadás:
- Cím: Magányos csillag
- Év: 2008
- Kiadó: Maxxx
- Fordító: Kálovics
Dalma

Cím: Croquis
Hossz: 
1 kötet (7 fejezet)
Év: 2004
Mangaka: Takanaga 
Hinako
Kiadó: Rutile Sweet
Magyar kiadás:
- Cím: Vázlatok
- Év: 2010
- Kiadó: Maxxx
- Fordító: Kálovics
Dalma

Cím: Sakoku Renai
Hossz: 
1 kötet (7 fejezet)
Év: 2007
Mangaka: Duo Brand
Kiadó: 
Comic Magazine LYNX
Magyar kiadás:
- Cím: A tiltott szerelem 
szigete
- Év: 2010
- Kiadó: Maxxx
- Fordító: Kálovics 
Dalma

A L’Étoile Solitaire cím egyben a 
mangában megjelenő bár neve is, 
melyben a két főszereplő találkozik. A 
történet teljesen sablonos yaoi sztori.

célpontját képező japán szálloda 
fiatal, gyakorlatlan vezérigazgatója, 
Kurahashi Yuki. Kettőjük egymásra 
találásának pedig számos akadálya 
van: Micah mennyasszonya és sze-
mélyi titkára, Yuki szállodájának 
érdekei, és persze a kérdés, hogy 
Micah csak kihasználja könnyen jött 
érdeklődésüket vagy tényleg érez 
valamit iránta? Legyünk őszinték, en-
nél a mangánál ez egyértelműen nem 
kérdés. Az biztos, hogy a romantikus 
BL rajongói szeretni fogják a fiúk tör-
ténetét, a hozzám hasonló lájtosabb 
érdeklődők pedig túl sablonosnak és 
bizonyos dolgokat nyálasnak tartanak 
majd, de a manga így is kedves, köny-
nyed kikapcsolódást nyújt.

A kiadásról tudni kell, hogy ez a 
három közül a leghosszabb kötet és 
formailag/méretileg is kicsit nagyobb. 
A következő két mű már egyenméret-
ben készült.

A L’Étoile Solitaire cím egyben a man-
gában megjelenő bár neve is, melyben 
a két főszereplő találkozik. A történet 
teljesen sablonos yaoi sztori. Az egyik 
fél a határozott és hideg Amerikából 
érkező, szállodákkal üzletelő Micah 
Remmington, a másik a felvásárlás

,

Magányos csillag

http://anipalace.hu
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2010 áprilisában jelent meg Ma-
gyarországon, hazájában pedig 
előszőr 2004-ben, alkotója a yaoi 
fanok körében népszerű Takanaga 
Hinako. A kötet három rövid külön-
álló történetet tartalmaz. Az első és 
leghosszabb a Vázlatok sztorija, 4 fe-
jezetből áll és két egyetemista 
köré épül. Nagi és Kaji kicsit 
szerencsétlenkedős, de aranyos törté-
netet kaptak. Kaji festőnek tanul, Nagi 
pedig részmunkaidőben modellkedik 
a leendő művészeknek... A naivitás 
és a romantika mellett Nagi másik 
munkája által enyhén pár transzvesz-
tita életébe is bepillantást nyerünk. 
Fejfogásra adhat okot a főhősök bu-
gyuta hozzáállása és elképzeléseik, de 
szerencsére ezt kiküszöbölik. Ezután 
következik Az első szerelemről sztori, 
mely két fejezetből áll és közéjük 
ékelődik a kötet harmadik szössze-
nete a Kívánj egyet!. Utóbbi tényleg 
nagyon rövid, de lényegretörő alkotás 
egy csillagász klub tagjairól.
Picit nyálas, de néha nagyon is szük-
séges optimista elképzeléssel, tömör-
sége ellenére ez is jól sikerült. De a 
kötet igazán jó története számomra 
az első szerelmes, mely nem véletlen 
van kettétörve. Ez egy drámaibb, 
kicsit komolyabb alkotás. Bár szintén 
szerencsétlen és peches, de érdekes 
és persze nagyon hatásvadász sztori. 
A két fejezet a két fél szemszögéből 
dolgozza fel ugyanazt a középiskolás 
élményt, melyre felnőttként em-
lékeznek vissza. Igazán találó. Az első 
fejezetét a mangaka egy magazin 
számára készítette, de a folytatását 
kifejezetten ebbe a kötetbe szánta, 
ezzel is húzva az olvasók idegeit. 

A Vázlatok után nem sokkal 2010 
szeptemberében jelent meg a Maxxx 
harmadik mangája. A történetet 
2007-ben a DUO BRAND. készítette, 
mely Akatsuki Haruka és Watanabe 
Nobuyoshi csapatneve. A történet 
7 fejezetből áll és a középkori Edót 
állítja szembe a mai világgal egy 
érdekes háttérsztorival. Gyilkossági 
esetek, Aki és Kuga nyomozása, múlt-
béli emlékek és kérdések valamint a 
régi és modern találkozása gazdagítja 
a mangát. A szereplők közti vágy, 
titkolózás, kíváncsiság és kilátásta-
lanság, valamint az egyedibb sztori 
enyhén a klisék fölé emelkedik, de a 
krimi és az akció ellenére lényegét 
tekintve egyszerűbb történet marad. 
Persze ilyen hosszúság mellett ez nem 
meglepő és ez a kötet is hozta a kellő 
kikapcsolódást. Az olvasó amellett, 
hogy szorít a pasiknak, kíváncsi az 
események hátterére… mit keresnek 
mai modern emberek és fegyverek a 
középkorban? Vagy ahogy a címben 
lévő sziget is sejteti, mit keres a régi 
Edó a mai korban?

A kötet végén szerepel még a 
Pengeélen című 3 fejezetes rövid po-
énáradat a mangakák kard fétiséről, 
ami igazán szórakoztatóra sikerült. 
Találkozhatunk itt a shinsengumi, a 
Három muskétás, A Gyűrűk Ura vagy a 
One Piece kardjaival és persze pikáns 
utalásokból sincs hiány. Plusz ebben 
a mangában is található egy rövidebb 
utószó.

Összességében ezek a kötetek 
nem egetrengetőek, de hozzák, amit 
egy kellemes boys’ love-tól elvár az 
ember. Szerintem jó, hogy kiadták

Vázlatok
itthon is, nem vagyok nagy yaois, de 
örülök, hogy a gyűjteményemben 
tudhatom ezeket a köteteket. Aján-
lom másoknak is a beszerzésüket, 
hátha később újabb alkotásokat is 
kiadnak magyarul. Sajnos a Fumax 
egy ideje már nem frissítette a 
manga palettáját, pedig szívesen 
vennék még ezt-azt.

A tiltott szerelem szigete

http://anipalace.hu

