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A Kuroshitsuji, Toboso Yana azonos
címen futó mangájának 2008-ban megjelent animeadaptációja, amelyben betekintést nyerhetünk Ciel Phantomhive és
démoni komornyikja, Sebastian Michaelis
mindennapjaiba.
A viktoriánus Londonban játszódó
történet főszereplője a 13 éves Ciel Phantomhive gróf, aki azért, hogy bosszút állhasson szülei gyilkosain, szövetségre lép
egy démonnal, Sebastiannal. Szövetségük
értelmében, Sebastian felfalhatja Ciel lelkét, amint teljesíti a fiú kívánságát, s addig
komornyikként áll a szolgálatára.
Mindemellett az ifjú Phantomhive-nak,
édesapja nyomdokaiba lépve a családi vállalat, a Funtom játékgyár vezetésében és a
királynő, misztikus gyilkosságok megoldásához kötődő megbízatásainak végrehajtásában egyaránt helyt kell állnia. A tény,
hogy vannak, akik minden áron el szeretnék tüntetni az élők sorából, még inkább
megnehezíti Ciel dolgát.
Ciel a legmagányosabb karakter, akit
valaha képernyőn láttam. Elveszíti a családját; az egyetlen élő rokonával, Madam Red
nénikéjével nem ápol bizalmas kapcsolatot; a házban szolgálóktól elridegült. Egy
rózsaszín reménysugárként bukkan fel a
történetben Ciel menyasszonya, Lizzy, aki
minden erejével azon van, hogy mosolyt
csaljon a fiú arcára. Ám Ciel még neki sem
beszélt a gyilkosság estéje óta történtekről. Egyetlen támaszaként Sebastianra te-
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kinthetünk (aki szerintem szinte a megszólalásig
hasonlít az elhunyt Phantomhive grófra), hiszen
ő az, aki mindig mellette áll és megvédi. Azonban a démoni komornyik sem képes teljesen
betölteni a bizalmas szerepét, hiszen tetteivel, bármennyire tűnjenek is azok önfeláldozónak vagy kedvesnek, mindvégig a
maga malmára hajtja a vizet.

Ciel elhagyatottságában talán az
a legtragikusabb, hogy a történet folyamán
mindvégig emberekkel és természetfeletti
lényekkel van körülvéve, mégsem tud bensőséges kapcsolatot kialakítani senkivel sem.
Alakja lombhullató erdő közepén álló, magányos fenyőként sejlik fel.
Az anime három évadot felölelő cselekményhálózatának labirintusában barangolva nem csak a természetfeletti
gyilkosságokról kerül le a lepel, de a
múlt emlékeinek felbukkanásaiból

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

19

Anime - ajánló
egyre élesebb és tisztább képet kapunk
hőseink tetteinek céljairól, motivációiról.
A szereplőket két nagyobb kategóriába lehet besorolni: természetfeletti szereplők és emberi szereplők.
A természetfeletti szereplők legszembetűnőbb jellemvonása az, hogy emberi
tulajdonságokkal rendelkeznek. Nem
csupán a jó vagy a rossz megtestesítői.
Alakjukban egyaránt megtalálható mind
a két sajátosság, még ha kiélezettebben
és szembetűnőbben is, mint más, emberi
szereplőknél.
Ezt a kettősséget támasztja alá az anime motívumvilágának egyik, egész animét
körülölelő eleme, a fordított ellentét. A
jól megszokott jó angyal és rossz démon
ellentét megváltoztatása még inkább
kihangsúlyozza a szereplők kiélezett emberi természetét. Annak ellenére, hogy
Sebastian egy démon és már ez a könnyed,
egyszavas fajmeghatározás szabad teret
nyit a negatív előítéleteknek, mégis ő a
tökéletesség, az önfeláldozás és a hűség
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megtestesítője. Vele ellentétben bukkan
fel angyali szereplőnk, aki a zűrzavar és a
káosz történetbeli megteremtője.
A fordított ellentét rámutat arra,
hogy egy embert nem lehet egyszerűen
csak jónak vagy rossznak nevezni, hiszen
egyaránt hordozunk magunkon pozitív és
negatív tulajdonságokat. Viszont az egyén
tulajdonságok dominanciája fölötti döntését és ennek a döntésnek a befolyásoló tényezőit az emberi szereplők mutatják be.
Közülük is Ciel és Lizzy karakterét szeretném kiemelni. Az anime két gyerekhőse
kiskoruk óta jóban voltak, mindig együtt
játszottak. Míg azonban a múlt eseményeinek súlya alatt az egyikük helytelen döntést hozva eladta a lelkét és teret engedve
bosszúvágyának elfelejtette, hogy milyen
őszintén mosolyogni, a másik egy vidám,
életerős és sugárzó karakterré vált.
Jó és rossz. Helyes és helytelen. Az
anime nézése során könnyen felvetődhet

a kérdés, hogy mégis mi a jó és mi a ros�sz? Mikor lehet egy döntés helyes és mikor
nem? Bűn-e az, ha a bűntelenség megóvásának érdekében bűnt követünk el?
Jótett-e az, ha önnön célunk elérése érdekében cselekszünk jót? Tengernyi kérdés
és megannyi gondolat zúdulhat végig a
néző fejében, s szerintem ez a Kuroshitsuji
egyik legfőbb tulajdonsága. Elgondolkodtat. S nem csak elgondolkodtat, de szabad
teret nyit arra, hogy az adott eseményt
több szemszögből is megvizsgálhassuk
és ezáltal lehetőséget ad, hogy a történtek beavatottjaként alkossunk véleményt
szereplőinkről, megérthessük tetteiknek
miértjeit és hogyanjait.
Az anime elgondolkodtató attribútuma könnyedén fonódik össze humorosságával, amelynek fő forrása a szereplők jellemében rejlik. Ez mutatkozik meg abban
a jelenetben is, amikor hőseink a Hasfelmetsző Jack ügyében nyomozva felkeresték a temetkezési vállalkozót. Undertaker
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viszont csak egy feltétellel volt hajlandó
kiadni a birtokában levő információkat:
nevettessék meg. Ciel döbbenten állt a
furcsa kérés előtt, olyan arcot vágva,
mint egy kisgyerek, akitől elvették a cukorkáját. Madame Red hullajó pletykája
és Lau fergeteges favicce
sem volt képes megnevettetni Undertakert. Ez
volt az a pillanat, amikor a
háttérből figyelő Sebastian
előrelépett és mindenkit kiküldött
az üzletből. Hosszú csönd következett, aztán hirtelen! Az ajtó
előtt döbbenten várakozók arcára még nagyobb döbbenet
ült ki, amikor Undertaker nevetése megrázta a földet, s
ennek következtében még az
üzlet cégére is a földre zuhant.
A dark fantasy műfajkategóriába tartozó anime katartikus
élményt ígérő története mellé
varázslatos képi- és hangvilág
társul.
Az események helyszínei
tökéletes hangulati aláfestést nyújtanak az események
számára, a természeti környezet igazodik az adott
jelenetek,
szereplők
hangulatához. A vidámabb
jelenetekhez
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élénk színek és napsütéses táj társul, míg
a sejtelmességet, titokzatosságot a köd,
a rejtélyek megoldását a ködszakadás
szimbolizálja. A bánat és a megvilágosodás hírhozója az esőzés, a feszültséget
és olykor félelmet keltő elem a fény tűz-,
vagy villámkénti felragyogása, esetleges
kihunyása.
A hangvilág sokszínűsége által, a zene
egyetemes nyelvén hivatott kifejezni
mindazon érzéseket, amelyeket nem lehet
szavakba önteni. Mindegyik évadhoz egy
gyorsabb ütemű opening és egy lágyan
hullámzó ending társul.

A Kuroshitsuji az animék világának az
az ékköve, amely szerteágazó cselekménye, összetett szereplőgárdája, kettős
szimbólumvilága, elgondolkodtató és humoros ismérve, valamint szemet gyönyörködtető képi és dobhártyát bizsergető
hangvilága által könnyen belopja magát a
nézők szívébe.

Hossz: 1. évad: 24 rész. 2.
évad: 12 rész. 3. évad 10
rész. + OVÁk, specialok.
Műfaj: akció, vígjáték, démonok, fantasy, történelmi,
shounen, természetfeletti
Stúdió: A-1 Pictures
Értékelés (1. évad):
MAL: 8.06
ANN:
Anidb: 7.44
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