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Onara Gorou, 
 avagy gázok által homályosan

Írta: tomyx20 (tomyx20.wordpress.com)

http://tomyx20.wordpress.com


Aki nincs oda a fingós poénokért, az 
bele se kezdjen ebbe a kis animébe. Alig 
meglepő módon nem nekik szánták ezt a 
jó ízlés elleni merényletet. Tiszta szeren-
cse, hogy az én ízlésem egyáltalán nem 
mondható jónak, így megnéztem. Nyuga-
lom, részenként csak 3 perces.

Főhősünk, Fing Gorou a fukuokai 
Mentaiko Gimnáziumban tevékenykedik, 
többnyire, de feltűnik a sorozat folyamán 
sok más fing is (a fing az nem családi név). 
Koherens történetről nem beszélhetünk, 
ezért nézzük, hogy miről is szólnak az 
egyes részek.

Részekről részletesen

1-2. rész: Fiatalokat érintő társadalmi 
problémákat érint. Ezekre, mint ahogyan 
sok nagyotmondónak, Fing Gorounak is 
megvan a válasza.

3. rész: A szerelemről esik szó, itt 
ismerhetjük meg Fing Mayumit, Gorou 
feleségét, aki nyilván egy nő fenekéből 
szivárog a sorozatba.

műfajon hivatott elégtételt venni, nincs is 
annál romantikusabb, mint mikor két fing 
naplementét néz.

8. rész: Megtapasztalhatjuk, mennyire 
komolynak hat egy műtét fingeffektekkel 
megtámogatva.

9. rész: WTF?
10. rész: Az a bizonyos onsenes rész, 

amelyben a fiúk a (valami nagyon morbid 
értelemben) gyönyörű lányokat szeretnék 
megcsodálni, ebben akadályozza meg 
őket Gorou, vagy inkább segíti?
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4. rész: Erről nem nagyon lehet spoiler-
mentesen írni. De a sorozat humora itt éri 
el az egyik tetőpontját.

5. rész: Japánban vannak rajzolós da-
lok, ahogy hazánkban is. Ettől jobban nem 
tudom részletezni a cselekményt, lerajzol-
juk Fing Gorout. A dal pedig hihetetlen. Ezt 
mindenkinek látnia kell.

6. rész: Finghősünk Fing Takahashival 
közös történetében görbe tükröt állít a 
focis animéknek (lásd Tsubasa kapitány).

7. rész: Címszereplőnk háttérbe vonul, 
míg átadja a „történet fonalát”.  Fing Ma-
koto és Fing Tsubasa (amiben feltűnik még 
Fing Kaori is) szerelmi története a shoujo 

11. rész: Megtudhatjuk, hogy mennyi-
re szeret kertészkedni Gorou-san.

A 12. részben, az Onara Warsban meg-
jelenik néhány követ a Fingvilágból, akik a 
földi fingok segítségét kérik egy űrháború-
ban, így hát aura fel, menniük kell.

A záróepizódban az iskolai ballagás-
ként elfingják a himnuszt (azt szokták 
ilyenkor nem? Mármint énekelni), mint a 
Brickleberry utolsó részében a tehenek a 
Mozartot. Itt jöttem rá, hogy a fingós poé-
nok minden nyelven ugyanolyan viccesek, 
mint az „ha egy majom rácuppan a dákó-
ra”. Talán ez lehet a világbéke titka.

Nem csak ennyi! Van hozzá egy 0. epi-
zód, illetve egy táncolós speciál, de azokról 
had ne írjak.

„Főhősünk, Fing Gorou 
(...) de feltűnik a sorozat 
folyamán sok más fing 

is...”



A megvalósítás

A rajzolása szép, jó sok vonalat hasz-
nál, igazából túl sokat is. Az ending pedig 
élőszereplős, egy idolcsapat adja elő fél 
percben. S láthatjuk 3D-ben meganimálva 
főszereplőnket is. Na jó, az animációja a 
legegyszerűbb flash, amit el tudtok kép-
zelni. Ennél 2 dimenziósabb animét nehéz 
lenne találni, de a humorához pont pasz-
szol. Ha valakinek az új Berserk animációja 
nem tetszett, annak is ajánlom, hogy nézze 
meg a sorozatot, megtudja, milyen az ol-
csó animáció.

Nevetnem kéne-e?  
  
Visszatérő poén a helyzethez nem illő 

bölcsesség, parodizálva azokat, akik sze-
retnek nagyot mondani, még ha semmi 
értelme sincs. Ezt lehet komoly társada-
lomkritikaként nézni, legalábbis néhány 

Onara Gorouval is. Többek 
között a Yami Shibai sorozatok 
kötődnek a nevükhöz.

Ki lehetett-e volna 
többet hozni belőle?

Nem. Ha az anime humo-
rával akarnék élni, itt be is fe-
jeztem volna a bekezdést, de 
inkább megindokolom. Annak 
ellenére, hogy egy fing tör-
ténetéről beszélünk, néhány 
epizód csak szimplán paródia, azaz például 
állatszereplőkkel vagy bármi mással is elő 
lehetett volna adni őket, úgyhogy ezen 
is látszik, hogy már több fingspecifikus, 
illetve fingásorientált történetet nem 
sikerült volna kihozni belőle vagy erőlte-
tetté vált volna (az meg veszélyes, ha a 
fingást erőltetik). Ellenben egy böfögéses 
koncepciójú alternatív történetet szívesen 
megnéznék.

Mint jelkép

Nem tudom, hogy Fing Gorou kabalafi-
gura-e, mint a Toei Perója, a Ghibli Totoró-
ja, a Morinaga Kukucskája vagy maga Hello 
Kitty, de ha kicsit gonosz lennék azt mon-
danám, simán lehetne az ILCA stúdió ikon-
ja. Nem azért, mert fing, amit csinálnak, 
hanem egy ennyire triviális (ki ne fingott 
volna már), mégis egyedi karaktert kár 
így kihasználatlanul hagyni. Sőt, Japánban 
szerintem még keletje is lenne a Fing Go-
rós plüssöknek vagy babzsák-foteleknek. 
De milyen jó lenne például egy olyan okos 
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epizódját, amelyek komoly 
témákat parodizálnak ki, amit 
nem mindenki tud poénra ven-
ni. Bár ez így furcsán hangzik, 
azért lehet belőle tanulni is. 
Pédául ne okoskodj, ha nem 
vagy okos.

A fingás 50 árnyalata

A magyar változatban 
legalábbis minden részben a 
szellentés egy szinonimájával 

is megismerkedhetünk, ami nem feltétle-
nül nélkülözhetetlen része életünknek, de 
legalább választékosabban tudunk majd 
káromkodni, ha kedvünk úgy tartja.

Kik csinálták?

Az ILCA stúdió végezte ennek a műnek 
a munkálatait, akik rövid részes TV animé-
ket szoktak készíteni, ahogy tették azt az 

„néhány epizód csak 
szimplán paródia, azaz 
például állatszereplők-

kel vagy bármi mással is 
elő lehetett volna adni 

őket...”



telefon alkalmazás, ahol fingokat lehet 
gyűjteni. Senki se tudná többé letagadni, 
hogy tőle büdös a tanterem, vagy egyes tá-
volsági buszokon még túlélő mód is lenne.

Hogy ez a magyar 
TV-ben lemenjen

Ha jól tudom, Japánban ezt gyerekek 
által is megtekinthető idősávban korhatár 
nélkül sugározta a televízió, ami eléggé 
mutatja a kultúrák közti különbséget. Ma-
gyarországon például a szülők már az első 
héten betiltatnák, Amerikáról már inkább 
nem is beszélek.

Ajánlom-e valakinek?

Nézzük csak, erősen rétegműnek ne-
vezném. Humora is elég egyedi. De meg-
tudhatjuk belőle, hogy hogyan is szellent 
az ember. Aki még nem látta, gondol-
hatná, hogy a minimalista animáció azért 
van, hogy a mondanivaló letisztultabban 
jöhessen át mindenféle figyelemelterelő 
látványosság nélkül. Ez viszont csak félig 
igaz, odáig, hogy minimalista az animáció, 
csakhogy azért, mert flash, ami nem túl 
sok teret enged a részlet gazdag animáció-
nak. Mint a történetből már talán sejthető, 
nagyon elborult az anime humora, így aki 
ezt nem igazán kedveli, annak nem biztos, 
hogy át fog jönni kellőképpen egy-egy rész 
tanulsága/csattanója. A titka viszont ab-
ban rejlik, hogy nagyon amatőrnek tűnik, 
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de mégsem az (át vannak gon-
dolva a részek történései, már 
amennyire). Habár még csak a 
6. részig van felirat (magyar és 
angol is), megfelelő tudatálla-
potban még a későbbi részek 
is szórakoztatóak lehetnek. 
Hiszen erre találták ki a you-
tube-ot. Úgyhogy én azt mon-
danám, hogy mindenki maga 
döntse el, hogy kíváncsi-e rá.

Sayo-onara!

források:
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youtube.com
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„Nézzük csak, erősen rétegműnek nevezném. 
Humora is elég egyedi. De megtudhatjuk belőle, hogy 

hogyan is szellent az ember. (...) nagyon elborult az 
anime humora, így aki ezt nem igazán kedveli, annak 

nem biztos, hogy át fog jönni kellőképpen egy-egy rész 
tanulsága/csattanója.”
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