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YuruYuri
Írta: Venom



“Akariiiiin~! Haaaai! YuruYuri hajimaru 
yo!”

Hangzik fel Akari köszöntése minden 
epizód elején, legtöbbször némi csavarral 
fűszerezve, pl. egy háttérben leszálló UFO-
val vagy Télapóval, érzékeltetve, hogy itt 
bizony kéretik minden komolyságot hát-
rahagyni és élvezni a teljes agymenést. 
Mert az lesz, nem is akárhogy! Mert ez a 
YuruYuri!

Oké, kezdjük az elején. Az megvan 
mindenkinek, hogy mi az a “Yuri”? Gondo-
lom igen, de azért gyorsan vegyük át: a 
yuri egyfajta kategóriája azoknak a man-
gáknak/animéknek, ahol a központi téma 
(vagy legalábbis érintőlegesen) két vagy 
több lány illetve fiatal hölgy egymáshoz 
való vonzódása. Legyen az romantikus 
vagy szexuális, a lényeg az azonos nemű 
kapcsolaton van. Persze ez végtelenül 
leegyszerűsítve, de szerintem ebből min-
denkinek lejött, hogy miről is beszélünk. 
Vannak humoros, drámai, romantikus és 
erotikus (és ezek keverékei) yuri regények, 

készül belőle, aminek sike-
rét mi sem bizonyíthatja 

jobban, mint hogy 2011-
ben elnyerte a legjobb 
anime TV sorozat díját 
a rangos Kobe Awar-

ds-on (a számtalan más 
közönségdíj és seiyuu 
díjak mellett). A YuruYuri 

azóta is rendszeresen feltű-
nik a top10-es listákon, legyen az legjobb 
komédia, legjobb yuri sorozat vagy a leg-
szerethetőbb karakterek versenyén.

Na, de miről is van szó? A YuruYuri 
története lényegében ennyi: egy csapat 
13-14 éves lány befoglal egy üres iskola 
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mangák, animék, melyek 
egyaránt készülnek mind 
a két nemnek. És mi az a 
“yuru”... nos, talán úgy for-
díthatnánk, hogy “laza” vagy 
“nyugis”. Ebből már sejtheti-
tek, hogy a YuruYuri nem 
a dráma vonalat fogja 
erősíteni, és bizony ez 
egy borzasztóan szelle-
mes yuri komédia, melyet 
nem szabad és talán nem 
is lehet egy percig sem 
komolyan venni.

Bakkin bakkin, Buckingham

A YuruYuri írója és rajzolója Namori, aki 
19 évesen már publikálhatta is a műveit a 
Comic Yuri Hime magazinban 2008-ban. 
A manga annyira sikeres lett, hogy két év 
múlva már be is jelentették, hogy anime 

klubházat (a volt tea ceremó-
nia klub házát) és suli után 

mint “klubfoglalkozás” 
egymást szórakoztat-
ják, néha teljesen fá-
rasztó hülyeségekkel. 

Amikor pedig nem a 
klubházban lustálkod-
nak, akkor vagy valame-
lyiküknél játszanak vagy 

nagyokat kirándulnak. Lényeg, 
hogy próbálják elütni az időt, hogy 

ne unatkozzanak és teszik mindezt úgy, 
hogy a néző gurul a röhögéstől… vagy 
fogja a fejét.

A főhősnő Akaza Akari, akiről renge-
teget lehetne mesélni, mint például azt 
hogy… meg azt is hogy… jah és persze… 
De ennyit is Akariról, ugorjunk a sorozat 
igazi sztárjára Toshinou Kyoukóra, a sző-
ke, hiperaktív, bajkeverő, perverz, önző 
és néha teljesen elmebeteg kiscsajra, aki 
forgószélként rázza fel a barátai minden-
napjait. 



Kyouko mellett nincs unalom, mindig van 
valami a táskájában, amivel feldobja a 

csapat napjait, jó és rossz értelemben 
is, mert bizony imád “trollkodni”, bár 
legtöbbször ez visszacsap rá, de sosem 
adja fel. Funami Yui a csapat “villámhárí-
tója”, csendes, megfontolt, megjelené-

se kissé fiús, magas, sportos és Kyouko 
legjobb barátja. Igazi “tsuk-

komi”, aki a többi lány őrü-
leteire cinikus válaszokkal 
reagál és próbálja kordában 
tartani a csapatot (jól titkol-
va, hogy valójában nagyon 
is élvezi Kyouko őrületeit). 

És végül Yoshikawa Chinatsu, 
avagy China-chan, a látszólag tö-

rékeny, romantikus, kedves kislány, aki 
halálosan szerelmes Yuiba, de valójában 
talán még Kyoukónál is pervezebb, nem 

is beszélve arról, hogy a cuki külső mögött 
egy pszichopata rejtőzik… persze ezeket 
igyekszik titkolni, de néha előtör belőle, a 
többiek legnagyobb döbbenetére.

vannak azzal, hogy ők egy manga/anime 
szereplői, sőt az egyik manga fejezetben 
még le is ülnek YuruYurit nézni DVD-n, 
amit viccesen kommentálnak is. Persze 
röpködnek az utalások más animékre, szin-
te mindenki kap egy kis fricskát a Dragon 
Balltól a Magical Girl sorozatokig. Az első 
két szezon még egy kicsit színházi keretet 
is kapott, ami a második sorozat fináléjá-
ban csúcsosodik ki, egy teljesen abszurd 
Hófehérke előadásban. Minden rész elején 
Akari köszönti a nézőket és a többi szerep-
lő is kiszólogat, kommentálva a következő 
epizódot… erre mondják, hogy a 4. fal tel-
jes ledöntése. 

Namori humora szerintem szimplán 
zseniális, kevés ilyen szellemes mangakát 
ismerek, aki folyamatosan képes újabb 
és újabb sziporkázó poénokat kitalálni 
az önismétlés nélkül. Nem csak az olcsó 
komédiára hajt, hanem néha kifejezetten 
intelligens nyelvi és társadalmi humort is 
belecsempész a sorozatba. 
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A kezdeti négyesfogathoz lassan to-
vábbi lányok is csatlakoznak, a nagyon 
buta, de lelkes Sakurako és legjobb barát-
nője, a kissé tsundere Himawari, továbbá 
Ayano, a suli diáktanácsának elnökhelyet-
tese, aki fülig bele van esve Kyoukóba, de 
ezt sosem merné bevallani, bár annyira 
egyértelmű, hogy Kyoukón kívül minden-
ki tudja. Ayano legjobb barátja Chitose, 
aki szintén a pervezek táborát erősíti. Bár 
kedves és aranyos, de a fantáziája nagyon 
élénk és a legkisebb “yuri” utalásra is azon-
nal robban az orrából a vér (amit aztán a 
többiek nem győznek feltörölgetni).

Nai nai, Niagara!

Mint az látható, a szereplők egy picit 
sem átlagosak és a humor forrása legin-
kább az egymás közti, néha teljesen ab-
szurdba átcsapó beszélgetéseiken alapul. 
De a YuruYuri nem áll meg itt, bár inkább a 
mangára jellemzőbb, de az animéből sem 
hiányzik, hogy a lányok teljesen tisztában 



Nagyszerűen parodizálja a yuri és a magi-
cal girl sorozatok kliséit. Nagyon jól ráérez 
arra is, hogy pl. mikor lesz már kicsit sok 
Kyouko őrületéből, a történet ilyenkor 
néha pár fejezetre átfókuszál másik karak-
terre, hogy aztán később frissülten vissza-
térhessen az eredeti sémához. Így szinte 
sosem válik unalmassá. A szereplők is fo-
lyamatosan fejlődnek, idővel mindenkiről 
újabb dolgok derülnek ki, és néha még 
egy pici komolykodás is belefér… csak 
azért, hogy utána a végepoén nagyobbat 
csattanjon.

2011 és 2016 között 3 szezon futott le, 
kiegészülve egy hosszabb és két rövidebb 
OVA-val. 

A sorozat rajza szinte egyetlen szóval 
leírható: cuki. Színes, szagos, vidám, néha 
kifejezetten igényes animációval páro-
sítva, így kellemes nézni, bár sokan pont 
emiatt ódzkodnak tőle, avagy a “nekem ez 
már túl moe” kifejezés gyakran elhangzik 
a YuruYuri kapcsán. Ne higgyetek nekik, a 
gyerekes látvány egyáltalán nem gyerekes 
tartalmat rejt. Aki a “yuri” tartalom miatt 
aggódik, az se féljen, ez bizony nem egy 
romantikus sorozat, itt a leszbikus szere-
lem (ha ezt annak lehet egyáltalán nevez-
ni) bizony leginkább csak a humor forrása. 
De vissza a külsőségekhez, egy kis érdekes-
ség, hogy míg az első két szezont a Doge 
Kobo stúdió készítette, a harmadikat és a 
OVA-kat már a TYO animation szállította, 
ez látható több tekintetben is. TYO kicsit 

nyújt és mivel nem sok szerepük 
volt eddig, így azt is nehéz rá-
juk fogni, hogy pl. Kyouko 
teljesen úgy hangzik, mint 
XY animéből valaki. Akari 
(Mikami Shio-
ri) csipogó 
nyávogása, 
K y o u k o 
(Ootsubo 
Yuka) orrhan-
gú hadarása, 
Yui (Tsuda Mina-
mi) halk rekedtes 
hangja mind mind hi-
hetetlenül karakteres és 
eltalált. 
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változtatott a formulán, kevésbé harsány 
színvilágot és visszafogottabb animációt 
hoztak, amiről erősen megoszlik a rajon-
gók véleménye. Nehéz ítéletet hozni, hogy 
melyik stúdió YuruYurija a jobb, de akiknek 
inkább az erőteljes vizuális és verbális hu-
mor a nyerő, azoknak a Doge Kobo verzió 
fog tetszeni, a “moe” rajongóknak pedig a 
TYO animation lesz a tuti. 

Ami mellett viszont nem szabad el-
menni, az a színészek játéka. A stúdió talán 
szándékosan is, de szinte teljesen isme-
retlen, még kezdő seiyuukat választottak 
a főszereplőknek és ez nagyon érződik. 
Mármint kimondottan pozitív értelemben. 
A négy hölgy valami elképesztő alakítást 

„Nagyszerűen parodizálja a yuri és
a magical girl sorozatok kliséit (...) A szereplők is 
folyamatosan fejlődnek, idővel mindenkiről újabb 

dolgok derülnek ki...”
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Chinatsu (Ookubo Rumi) pedig olyan 
parádésan vált az édes kislány és a perverz 
pszichopata között, hogy egyből díjat is 
dobtak a hölgy kezébe (amit egyébként 
Mikami Shiori is megkapott egy évvel ko-
rábban).

A többi szereplőhöz már egy kicsit 
ismertebb hangokat válogattak, de ők is 
természetesen fantasztikusat alakítanak, 
kiemelve Ayanót (Fujita Saki), akinek a 
rendszeres szóviccei és “TOSHINOU KYOU-
KO!!” kiáltásai azóta legendássá váltak.

Jah, és a zene! Pontosan olyan el-
mebeteg dalokat dobtak össze hozzá, 
amiket egy ilyen agyament sorozattól 
elvárhatunk. Debil, de mégis fülbemászó, 
na és azok a címválasztások, mint pl. a „Yu-
riyurarararayuruyuri Daijiken” vagy a „Yes! 

bad komolyan venni, mert játszik a néző-
vel, erősen kifigurázva a már megszokott 
kliséket. Aki viszont csak a “yuri” miatt vág 
bele, az lehet csalódni fog, mert itt bizony 
nem lesz dráma, sem romantika, vagy ha 
mégis, akkor biztos lehetünk abban, hogy 
bizony Kyouko van a háttérben! 

Kötelező darab mindenkinek, akit nem 
rémiszt el a látszólag nagyon kislányos 
téma, garantáltan jól fog szórakozni rajta!
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YuYuYu☆YuruYuri♪♪”... igazi felejthetet-
len örökzöldek. Az előadók maguk a fősze-
replők, illetve azok színészei, akik poénból 
még egy bandát is összedobtak “Nanamori 
Chu☆Goraku Bu” néven. Azt hiszem ezzel 
mindent elmondtam. 

Duba duba, Dubai!

A YuruYuri hatalmas siker szerte a vi-
lágon, a mangából már millónál is többet 
adtak el, készült hozzá két mellékszál is, 
“Reset!” és “Oomuroke” címekkel. Ha vala-
ki tényleg a teljes élményre vágyik, akkor 
javaslom a manga és az anime párhuzamos 
követését, ugyanis a manga pár jelene-
tet az animéből kibővít (vagy utalgat rá), 
hogy teljes legyen a “meta humor”. Egy a 
lényeg, ezt a sorozatot egy percig sem sza- Cím: YuruYuri

Év: 2011
Hossz: 3 évad, 12 rész/évad

Műfaj: vígjáték, iskola, 
shoujo ai, slice of life

Stúdió: Doga Kobo, TYO 
Animation

Értékelés:
MAL: 7,69 / 7,93 / 8,03
ANN: 7,53 / 7,61 / 7,62
Anidb: 7,27 / 7,4 / 7,51


