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Glass no 
Kamen

Írta: Catrin

Garasu no Kamen, Glass Mask, azaz 
Üvegmaszk. Shoujo anime színész 
lányokról, színházról, filmiparról, 
sikerekről, bukásokról, egy hosszú útról 
egy álom eléréséhez.



A 13 éves Kitajima Maya imád színész-
kedni, rajong a színházért, a filmekért, fo-
lyamatosan ezekről ábrándozik. Édesany-
jával szűkösen élnek, egy kínai étteremben 
dolgoznak. Igen, még Maya is, tanulmányai 
mellett. Így hiába tehetséges a lány, sem-
milyen kilátása nincs a színészet irányába. 
Legalábbis ezt gondolhatnánk, de rög-
tön az első pár epizód rácáfol erre, mivel 
Mayát hatalmas szerencse éri. Tehetségé-
nek és kitartásának tanúja lesz Tsukikage 
Chigusa, egy híres visszavonult színésznő, 
akit azonnal elvarázsol a lány zsenialitása. 
Elhatározza, hogy színész növendékévé 
fogadja és méltó utódjává neveli.

A nagy szerep, mely Chigusát ikonná 
tette és minden színésznő álma, a kurenai 
tennyo, azaz bíbor istennő. A darabot Chi-
gusa visszavonulása óta nem játszották, 
de most elérkezettnek látja az időt, hogy 
a tehetséges fiatal lányok közül kiválassza 

részletek, kulcsjelenetek, félepizódok 
erejéig, de előfordul az is, hogy egy rész 
folyamatosan egy előadásról szól. Persze 
ilyenkor sem csak a színpadképet kapjuk, 
tanúi lehetünk, mi zajlik a színfalak mö-
gött, milyenek a közönség reakciói, és mi 
játszódik le a színészek fejében. Legjobb 
alakításukat akkor nyújtják a lányok, ha 
teljesen átszellemülnek. A történet címe, 

vagyis az üvegmaszk is Maya képességére 
utal: minden szerepre képes átlényegülni.

Az évek múlásával már nemcsak szín-
padon, hanem forgatásokon is bizonyítani-
uk kell, de a színház sem merül feledésbe, 
az marad igazi megmérettetésük színtere.
Bár Maya jeleneteinek nagy része a szín-
játszás körül forog, további szükséges 
életszeletek alapozzák és formálják a lány 
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a szerepre legalkalmasabb növendékeket. 
Maya legfőbb riválisa a gazdag, színész 
családban nevelkedő, szintén tehetséges, 
Himekawa Ayumi lesz, kinek profizmusával 
nehéz felvenni a versenyt.

A cselekmény főként Maya tanulására, 
fejlődésére, eredményeire koncentrál, me-
lyet saját erején kívül, Chigusa hol kegyet-
len, hol szeretetteljes nevelése és Ayumi-
val való rivalizálása egyenget. Színésznővé 
és felnőtté válásuk mellett megismerhet-
jük barátaikat, növendék társaikat, rivális 
társulatokat, a színház és színjátszás vilá-
gát, az ezekhez kapcsolódó erőfeszítése-
ket, próbákat, versenyeket és magukat a 
darabokat. Japán és nyugati történeteket 
egyaránt színpadon láthatunk a Glass 
no Kamenben (több klasszikus címmel is 
találkozhatunk, pl. Kisasszonyok, Üvöltő 
szelek, Koldus és Királyfi stb.). Ugyancsak 



jellemét. Édesanyja elutasító magatartása 
és betegsége, középiskolai tanulmányai, 
barátai és irigyei, valamint a szerelem. 
Shoujo főhősnő révén szinte elmaradha-
tatlan a romantikus szál, ami kezdetben 
a szerepek mellett teljesen másodlagos 
a fiatal lány számára. Ez az arány később 
annyiban változik, hogy jobban felismeri a 
szerelemmel kapcsolatos érzéseit, melyek 
egyre erősebbek lesznek, de igazán fontos 
a színészet marad a számára. Pontosabban 
megtanulja az érzéseit és a munkáját kü-
lönválasztani.

Bár a történet kiszámítható, könnyed 
és időnként túlzó vagy gyerekes, mindig 
izgalmas és szórakoztató marad. Az ember 
feszült, izgatott, szurkol a lányoknak. Sze-
rencsére igyekeztek a készítők a realitás ta-
laján megmaradni, így nem kell hajmeresz-
tő jelenetektől tartanunk és szerencsére 
a drámai és vígjáték elemek is kiegyensú-
lyozottan kerülnek elő. A bonyodalmakat, 
problémákat hamar átvészeljük, sosem 

fordul át a cselekmény huzamosabb ideig 
komor, negatív hangulatba. Végig a fejlő-
désen és a kitartáson van a hangsúly. Így 
hiába veri meg Chigusa párszor Mayát vagy 
Maya hiába szenved időnként önmaga ke-
resésével, nem tudunk rájuk haragudni, 
ezek a jelenetek minimálisak. Külön öröm 
Ayumi jellemének összetettsége is, méltó 
főhősnő párja Mayának. Tisztelik egymás 
tehetségét, tanulnak egymástól. Ayumi el-
sőre egy elkényeztetett, furkálódó rivális-
nak tűnhet, de hamar világossá válik, hogy 
egy rendkívül pozitív és korrekt karakter, 
aki tudásának köszönhetően hol megelőzi, 
hol követi Mayát. Chigusa őt kezeli profi-
ként, Mayát pedig zseniként, de mindket-
tőjüknek sokat kell tanulnia.

Az említett romantikus oldalért főként 
két karakter felelős (de a szerelem több 
formát is ölt a történet alatt, elég Chigusa 
múltjára és a kurenai tennyo szerepre gon-
dolnunk). Egyikük Sakurakouji Yuu, Ayumi 
növendék társa és Maya barátja. A fiú sze-
relmes Mayába, de elég gyenge, mellékes 

tinirománc az övék. A másik romantikáért 
felelős karakter Hayami Masumi, a Daito 
szórakoztatóipari vállalt alelnöke, akit 
annyira lenyűgöz Maya tehetsége, hogy 
titokban támogatni kezdi őt és névtelen 
rajongóként lila rózsákat küld neki. A lány 
meglátva a névtelen leveleket és a neki 
küldött különleges virágokat, elnevezi első 
rajongóját muraszaki no bara no hito-nak 
(lila rózsás ember), akire rendkívül kíváncsi 
és nagyon hálás is neki. Valójában ismerik 
egymást és nem jönnek ki jól. Maya nem 
kedveli Masumit arrogáns stílusa és a vál-
lalat egyes tevékenységei miatt, ugyanak-
kor támogatásra számíthat tőle. Masumi 
pedig, mivel tíz évvel idősebb, még később 
is gyerekként kezeli Mayát, ráaggasztja a 
chibi-chan (kicsike/kicsi lány) becenevet. 
Később kettejük érzései átformálódnak, 
Masumi rajongó titkát pedig egyre nehe-
zebb megtartani, ez ad egyfajta tipikus 
szappanoperás románcot az animének. 
Összességében Masumi bár Ayumihoz ha-
sonlóan néha ellenségesnek tűnik, szívén 
viseli Maya sorsát és sokat vívódik miatta.

Melyik animét válasszuk?

Természetesen, aki eléggé bátor, az 
szépen sorban mindegyiket, de tekintsük 
végig a képekből már kikövetkeztethető 
választási lehetőségeket.

A sztori eddig négyféle animét kapott, 
melyeknek eltér a stúdiója, a látványa 
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(főként minőségben és hajszínekben), a 
zenéje (OP-ED párosok gyengébbek, hátt-
érzenék tetszetősek), a seiyuui (bár vannak 
átfedések, más szerepben visszatérő han-
gok) és a hossza, de az ismertetett karak-
terek és történet változatlan (kivéve az 
utolsó feldolgozást, ami parodisztikusan 
közelíti meg a történetet).

A legelső anime 1984-ben készült, 23 
részes tévésorozat, melyből az utolsó epi-

zód csak egy összefoglaló rész. A cselek-
mény a lányok filmes jövőjével kapcsolatos 
szál kezdeténél szakad félbe, a romantika 
minimális, csak éppen alakuló szerepbe ke-
rült. Retro fanoknak kötelező véget. Mivel 
ez szintén jelentős pont a történetben, így 
jó lezárást nyújt. A hangulat kicsit sötétebb 

egyszerű, de nagyszerű rövidebb 
animékre, tegyenek vele egy próbát, 
jó ismerkedés a Glass Mask világával.

A harmadik anime 2005 és 2006 
között futott, 51 részes lett. Ennek 
köszönhetően ez viszi legtovább a 
történetet. Az első fele szinte telje-
sen megegyezik a retro sorozattal, 
néha kicsit részletesebb, lassabb, 
valahol pörgősebb, a hatása talán 
enyhébb, békésebb, de történeti-
leg teljesen ugyanolyan. A második 
felére érik be igazán ez az anime, 
itt válik ténnyé a benne rejlő sok lehető-
ség, Mayáék “csatája”, önálló képzése, 
karakterfejlődése, már-már nővé érése. A 
romantikus szál is erősebbé válik, a végére 
sokkal hangsúlyosabb lesz, így amellett, 
hogy csodálhatjuk a kurenai tennyo nö-
vendékek próbatételeit, Maya és Masumi 
kapcsolatának alakulá-

sáért is izgulhatunk. A történet ismét nyi-
tott kissé túlzó és szimbolikus zárást kap, 
amivel próbálták kicsit engesztelni a néző-
ket. Döntse el mindenki maga, mennyire 
sikerült ez a készítőknek. Ettől függetlenül 
ez a legkomplexebb feldolgozás, így aki 
komolyan érdeklődik a történet iránt, ezt 
mindenképp nézze meg. Hamar elrepül az 

a tartalmas 51 rész, és még a megva-
lósítása is modernebb, ha úgy tetszik 
“piacképesebb” az előzőeknél, pedig 
már ez a sorozat is 10 éves.

A negyedik féle anime válto-
zat valójában több kisebb vígjáték 
animét jelent. Ugyanis 2013-ban 
gondoltak egyet, és újra elővették a 
történetet, melyből először 3 perces 
epizódokból álló, másodszor pedig 
egy 52 perces gag animét készí-
tettek. A megvalósítás picture dra-
mákra jellemző, tehát minimális az 
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a színkezelés miatt, de a rajzolás kidolgo-
zottságát tekintve sokkal szebb a régi 
sorozatnál. A romantika elhanyagolható, 
a tempó pedig lassú, inkább Maya színpa-
di érzéseire fókuszál. A változtatásoknak 
köszönhetően igazi, “ovás”, komolyabb 
hangulata lett. Akik kíváncsiak az ilyen 

1998

darab, nagyon hangulatos és egyedi shou-
jo. Hiába a nyitott zárás, így is elégedett 
érzést nyújt.

A második animére 1998-1999 
között került sor, egy három részes OVA 
formájában (hossza körülbelül 6 tv résznek 
felel meg). Rövidségéből adódóan a sztori 
sokkal hiányosabb, továbbá kicsit hamar-
abb, az egyik meghatározó előadás után ér 



több éves kihagyás nem újdonság a Glass 
Mask történetében, előfordult, hogy 4-5 
évig nem jelent meg kötet, majd évenként 
több is, behozva a lemaradást. Érdekessé-
ge még a kiadványoknak, hogy a mangaka 
több mindent átrajzol az egyes kötetek-
ben a magazinban megjelentekhez képest, 
sőt kihagy jeleneteket, lerövidíti a fejeze-
teket. Teszi mindezt azért, hogy ne legyen 
annyira túlhúzott a sztori, mint a havonta 
megjelenő formátumnál.

Csak remélhetjük, hogy hamarosan vé-
get ér a manga, és minden esély megvan 
rá, hogy készüljön majd belőle egy komp-
lex anime változat is.
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animáció, a sztori pedig totálisan elborult, 
jól kifigurázza a Glass no Kamen karaktere-
it és stílusjegyeit. Csak a cím kedvelőinek 
érdemes megnézni, mások a 90%-át nem 
úgy értenék, ahogy kéne.

Neverending manga

Szándékosan a végére hagytam a do-
log szépséghibáját, bár az előzőekből már 
nyilvánvalóvá vált: Mayáék története még 
befejezetlen, nemcsak animében, hanem 
mangában is. Ugyanis a Glass no Kamen 
egy idén 40 éve futó manga, egy never 
ending shoujo, aminek a lezárása kilátás-
talan. Pontosabban 2009-ben nyilatkozta 
a mangakája, hogy a végéhez közeledik. 
Miuchi Suzue az elkövető neve, aki 1976 
óta álmodja ezt a történetet. 2008-ig a 
Hana to Yume manga antológiában futott 
havonta a képregény, majd átköltözött 
a testvérmagazinba, a Bessatsu Hana to 
Yuméba. Eddig 49 kötetet élt meg, az 
utolsó 2013-ban érkezett, az 50. kötet 
kiadását azóta is halasztgatják, pedig már 
több kötetnyi is összegyűlt azóta. Bár ez a 

Glass no kamen
Hossz: 23 rész

Év: 1984
Stúdió: Eiken

MAL 7.53

Glass no kamen OVA
Hossz: 3 rész

Év: 1998-1999
MAL 7.35

Glass no kamen (2005)
Hossz: 51 rész
Év: 2005-2006

Stúdió: Tokyo Movie Shinsa
MAL 8.23

Glass no kamen desu ga
Hossz: 3 rész

Év: 2013
Stúdió: DLE

MAL 5.8

Glass no kamen desu ga to Z
Hossz: 14 rész

Év: 2013
Stúdió: DLE

MAL 6.14

Glass no kamen desu ga the Movie
Hossz: 1 rész

Év: 2013
Stúdió: DLE

MAL 5.91

Műfaj: shoujo, romantika, 
dráma, vígjáték

2005

2013


