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 Fehér bugyik, hatalmas mellek, középiskolás 
fightok… Miért is került címlapra az Ikkitousen? 
Nyilván nem véletlenül, ahogy a cikk alkategóriája 
sem elgépelésből lett szubjektív… Mindjárt kifej-
tem a kis nosztalgiázós franchise bemutató előtt 
és ígérem, a 100. AniMagazin számot nem fogom 
így megtrollkodni!

Magyarázkodás

 Azon gondolkodom, vajon a magazin ol-
vasói közül hányan ismerik, látták az Ikkitousent. 
Hallottatok róla? Kiszúrtátok pl. a 2019-es téli ani-
méket felsoroló chartokon? Téli? Hogy jön ez most 
ide? Nos, igen, idén is érkezett már Ikkitousen ani-
me, de erről is majd kicsit később…
 Biztos vagyok benne, hogy akik nem isme-
rik, nem látták, azoknak a többsége előítélettel, 
fenntartásokkal kezeli ezt a címet, ha összefut 
vele, a borítóival… Mert egy teljesen sablonos, 
harcolós ecchi cuccnak tűnik, aminek az átlaga 
kvázi egyik nagyobb, jelentős anime-listázó olda-
lon sem éri el a 7/10-et, de van, hogy a 6-ot is csak 
nagy jóindulattal. Ez valóban nem túl biztató… 
sokan esélyt sem adnak az ilyen címeknek. Akik-
nek viszont kenyere a műfaj, de valamiért az ilyen 
régebbi darabokat (még?) elkerülték, azokat re-
mélem, kicsit kíváncsivá teszi a cikk.

 És mi a helyzet velünk, akik láttuk már az ed-
digi Ikkitouseneket vagy legalább az első (/egyik?) 
évadot, OVA-t? Igen, mi vagyunk azok, akik ilyen 

sikeresen lent tartják a franchise nézői átlagát, és 
persze azok is, akik jól ismerik, sőt szeretik a kétez-
res évek igazi ecchi feelingjét, így az Ikkitousent is. 
És a kérdés még mindig áll a nem fanok fejében: 
miért is érdemes Ikki-ecchiről beszélni 2019-ben? 
Az AniMagazinban?

 Utóbbi igazi oka az, hogy szerettem volna 
egy elképesztően nyári, fürdőruhás lányos borítót 
a címlapra. Egyrészt, mert már nagyon rég volt 
hasonlóan lenge, másrészt az utóbbi borítókon 
csak fiúk voltak, harmadrészt egyszerűen kérlel-
te az 50. számunk, hogy valami figyelemfelkeltő, 
emlékezetes képpel ünnepeljünk… És mivel a 
meglévő cikkeinkhez nem igazán találtam kellő-
en nyári vagy elég nagy méretű képet és másokat 
sem akartam idevágó cikkírással zaklatni, ezért 
bevillant a fürdőruhás Kan’u figuránk, vele pedig 
egy releváns cikk ötlete (96. oldal). Ráadásul így 
lett egy kvázi „playmate csajos” címlapunk, ami-
nek valamiért én így az 50. számra most nagyon 

tudok örülni (hiánypótló! és különben is illeszke-
dik a hentai témáinkhoz). De ha már lúd, legyen 
kövér: elmélkedjünk kicsit a franchise-ról is!

Dióhéjban

 Ikki Tousen, avagy legendás, hatalmas har-
cos, aki ezer erejével ér fel. Shiozaki Yuji mangája 
bár Japán Kantou régiójában játszódik (csúnyán 
leegyszerűsítve: Tokió és tág környéke), nagyot 
merít a kínaiak legendás Három királyság regé-
nyes története című művéből. Ez azt jelenti, hogy 
a regény hősei, harcosai megfeleltethetőek az 
Ikkitousen egyes karaktereivel, akár jellemüket, 
akár sorsukat, kapcsolathálójukat illetően. Ponto-
sabban, azok a japán középiskolás szereplők, akik 
az úgynevezett magatama fülbevalót viselik, az 
ékszer révén kapcsolatban állnak az adott ősi kí-
nai harcos lelkével, annak erejével. Így lehetséges 
az, hogy harcművészetük shounen fightos, fan-
tasy fényhatásokat ölt. 
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ben, akik elképesztően szexi idomokkal és válto-
zatosan színes frizurákkal rendelkeznek. A nagy 
mellek elsőre egyformának tűnhetnek, de figyel-
ve a részleteket a nagy és hatalmas skála között 
egész jó különbségeket lehet tenni. De a kisebb 
melleket kedvelőknek sem kell aggódni, kicsit ke-
vesebben, de ennyi karakter közül jó páran képvi-
selik a realisztikusabb méreteket is. És essen szó 
a fiúkról is, merthogy vannak! Ők sem kevesen és 
szintén változatos kinézettel, izomzattal, többen 
lényeges szereplőként (pl. Koukin, Sousou vagy 
Saji).

Ráadásul a fülbevalók színe erőszinteket is 
jelöl… Most azon ne akadjunk le, hogy mit 
keresnek a kínai hadvezérek a japán közép-
sulisok fülbevalójában.
 Nos, akik képben vannak a három ki-
rályság korszakával vagy regényével, azok-
nak ezek az ismeretek biztosan plusz él-
ményt, fanservice-t, szórakozást nyújtanak, 
de akik velem egy cipőben járnak, és a Sun 
Ce, Cao Cao vagy Liu Bei nevek maximum 
csak rémlenek, azoknak nem igazán segít 
az Ikkitousen cselekménye ténylegesen 
átérezni az eredeti kínai felállást. De ag-
godalomra semmi ok, megleszünk nélkü-
le.
 Említettem előbb, hogy shounen 
fightos, azért szögezzük le, hogy túltolt 
ecchi jellege miatt seinen magazinban 
fut, így már a nagyobb fiúknak szól, de 
senki ne számítson igazán komolyan ve-
hető, orbitális nagy seinenkedésre. 

 Az Ikkire a sok ecchi zuhatag, móka és laza-
ság között persze bőven jellemző az agresszió, a 
karakterdráma, a történet igenis komolyan veszi 
magát az egyes pontokon… de ezek hangulata 
sokkal inkább kimeríti a shounen fightokból meg-
szokott stílust. Az egésznek meg tudjuk jól, hogy 
nem sok tétje van.
 Kicsit konkrétabban: adott nekünk Kantou-
ban hét iskola, amelyek egyes diákjai harcolnak 
egymással a már említett kínai hadvezérek spi-
ritualitása és végzete miatt. Hiába birtokolják a 
férfi lelkeket, vegyesen lány és fiú diákok vívják az 
összecsapásokat, különböző harcművészeti tech-
nikákkal és fegyverekkel. Minél nagyobb erőt bir-
tokol valaki, annál látványosabb dragonball aura 
lengheti körül 1-2 megmozdulásnál, nem beszél-
ve a támadásokról. És akkor még a három sárkány 
erőt birtoklóról nem is beszéltem… Egyik közülük 
a kissé lökött, bocsánat szeleburdi Sonsaku Haku-
fu, aki nem csak szép lány, de hatalmas erővel is 
rendelkezik. Végzete meghódítani (vagy mondjuk 
inkább úgy, hogy), egyesíteni a hét iskolát, amihez 
nyilván a többieknek is lesz egy-két szava.
 És akkor álljunk is meg itt egy pillanatra és 
térjünk át a többi szegmensre, mivel nem célom 
az egyes évadokban lévő fight menetet, ellensé-
gek és barátságok alakulását, valamint a tényle-
ges karaktereket és antagonistákat bemutatni. 
Azért ennyi felfedeznivaló igazán jár az esetle-
ges nézőjelölteknek. Rengeteg karaktert kapunk 
ugyanis… ráadásul mindegyik évadban! Termé-
szetesen többnyire gyönyörű diáklányok képé-
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rült jót mosolyognom rajtuk, várnom az onsenes 
jeleneteiket (*fürdő-fétises*), shippelnem Kant és 
Gentokut…
 És mindez hogy mutat 2019-ben? Lássuk:

Western Wolves

 Mikor kiötlöttem ezt a gyönyörűséges 
Kan’u címlapot, rá kellett jönnöm, hogy utoljára 
én 2013-ban néztem Ikkit, azóta pedig két OVA 
is kijött, RÁADÁSUL LEGUTÓBB IDÉN JANUÁR-
BAN?! Először azt gondoltam, hogy jó is lesz pó-
tolni, és írok egy ajánló cikket erről a Western 
Wolves cuccról, ha már ennyire friss. De az az igaz-
ság, hogy nem nyűgözött le annyira, hogy külön 
cikket szenteljek neki… Az előtte lévő 2014-es Ex-
tavaganza Epoch történetvezetése és sztorija job-
ban tetszett. Főként mert úgy ültem le elé, hogy 
úristen, egyik karakter nevére sem emlékszem 
már Kan’un kívül, és csak látásból rémlenek úgy 
ahogy… és mi is volt a sztori? Harc, kínaiak? 

Ebből adódóan a férfiak és nők közötti harc és 
agresszió szerves része a történetnek (itt pedig 
egy másik cikkünk jutott eszembe, a Vandread 
ajánló (17. oldal). Ezt kimondottan kedvelem is az 
Ikkitousenben: nem csinálnak ügyet a nemekből, 
könnyedén leverik egymást, nem számít, hogy 
fiúk vagy lányok, csak harcosok.
 Műfajának köszönhetően a szexualitás is 
bátran megjelenik a történetben. Persze itt nem 
a részekben uralkodó arányú ecchi pózőrködés-
re vagy szokásos(an szerencsétlen) poénokra 
gondolok, hanem tényleges kapcsolatokra vagy 
vonzalmakra 1-2 karakter között. Ezekből persze 
minimális kerül tálalásra, inkább az első évadok-
ban, és nem mentes a cím a szexuális agressziótól, 
nemi erőszaktól, fétisektől sem. Az évadokon át-
nyúló karakterkapcsolatok viszont, hiába vannak 
ennyien, megmaradnak a barátok és ellenségek 
szintjén… felvállalva néhány vonzalmat, heteró 
és leszbikus vonalon is. Igen, jellemző még a cím-
re, hogy számos páros, ship alakítható, a lányok 
pedig sokszor nem csak tapogatós ecchi játékkal 
játszanak rá a leszbikusságra, hanem ténylegesen 
kimondják, elismerik érzelmeiket.
 Egy ilyen felállás után mit nyújt nekünk 
ténylegesen az Ikkitousen? Elképesztően sok fe-
hér bugyi villantást, bunyó és fegyverek okozta 
szakadó ruhákat, hullámzó és meztelen (mellbim-
bós!) kebleket töménytelen mennyiségben. Ecchi 
poénokból is kapunk ugyan, de vígjátékként nem 
domborít annyira a cucc, mint amilyen shounen-
kedéssel komolyan tudják venni a harcokat. Nagy 

ritkán karakter halál is megesik, de a főbb 
szereplők barátságának és erejének alaku-
lását végigkísérhetjük az összes évad és ova 
során.
 Ha eddig még nem lett volna nyilván-
való: én is egyike vagyok azoknak, akik nem 
tartják sokra az Ikkitousent, de valamiért 
mégis kellemes nosztalgiával és valamekko-
ra ecchire nyáladzással gondolok vissza rá. 
Kan-sant pedig nem véletlen vet-
tük meg figuraként, amiről a 
másik cikkben nyilatkozom. 
Ezek miatt is próbálok ob-
jektívebben hozzáállni eb-
ben az erősen szubjektív cikk-
ben. Szóval, még ha a történet elég 
egy kaptafa, helyenként unalmas, 
kínos, komolyan vehetetlen is, és 
még ha nem is zsánerünk nézni az 
orrba-szájba mellfanservice-t, még 
akkor sem mehetünk el amellett, 

hogy ez a franchise 
maradéktalanul hozza, 

amit várhatunk tőle. Akár 
a kétezres évek feelinget 

az ecchi kezelésével és ka-
rakterdizájnjával, akár a sok 
karaktert mozgató, valahol 
kreatív kapcsolathálóját, akár 
a férfiak-nők arányát nézzük a 
fightok során… Valahol, vala-

mennyire még számomra is 
szerethető lett jó pár ka-
rakter. Persze közel sem 
rajongás szintjén, de sike-
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nem igazán tudom, érdemes-e ajánlanom, hogy 
az elejétől nézzetek bele ebbe a franchise-ba. De 
hátha van, aki ilyet még nem látott és próbálkoz-
na vagy ismeri, és így vagy úgy, de kellemesen 
gondolt velem vissza rá… Az biztos, hogy a maga-
zin címlapjával rendkívül elégedett vagyok. :)

Timeline

 A cikk végére pedig itt egy lista az eddig 
megjelent mangákról és animékről, hogy láthas-
suk: Ikkitousenre van igény, illetve ezt a címet is 
még ki tudja, meddig fejik. A manga folytatás még 
fut, az animéknél pedig felhívnám a figyelmet az 
elképesztően kreatív címadási metódusra. Nem is 
értem a Shuugaku OVA címére mi lehet a magya-
rázat...
 Természetesen kiadtak belőle nem egy vi-
deojátékot is, harcművészes, shounenes, bocsánat 
seinenes vonulata miatt pláne, de ezekről sajnos 
nem tudok nyilatkozni.

Aztán jöttek sorban a felismerések: áhh, a ma-
gatama! Hakufu, Gentoku, Koukin, hogy ki kivel 
tartozik egy sulihoz, ki kinek a rokona… de az 
antagonistán agyalnom kellett, megjelent-e már 
korábban. És a sárkány erő, a rangok… és hogy 
mennyire egy működő mell- és meztelenkedős 
ecchi az egész! Nem beszélve a fehér bugyikról. 
Már el is felejtettem, anno mikor néztem, ezt 
mennyire szidtam, hogy legalább változatos bu-
gyikat rajzoltak/színeztek volna nekik a sokféle 
(egyen)ruha alatt?! Nem is értettem sosem, hogy 
ennyi karakternél ezt miért nem használják ki, és 
miért kell MINDENKINÉL a standard fehér-bugyi 
fétist táplálni?! Ez egyszerűen egy kiaknázatlan 
terep még mindig!
 Na és ezek után a nosztalgikus ráizgulások, 
mókázások és a nagy Kan-Gentoku menőzés után 
belecsaptam a WW ovába is… Ami 5 évvel később 
ugyanott folytatja a sztorit, ahol az előző abbama-
radt: az a p*csa lenyúlta Hakufuék magatamáját, 
jesszus! Nem spoilerezném el a szintlépéseket és 

a megoldásokat, de ez az ova is jól indított. Ugyan-
is az első részébe mocskos sok fanservice-t sike-
rült beletenni. Szinte nem volt olyan, aki ne pucér-
kodott volna, ráadásul volt nagy onsenezés… és 
hogy érezzük, hogy még mindig kemény seinen-
ről van szó: kapásból összepisilte magát egy csaj 
véresen komolyan a nyitójelenetben. Látványra, 
rajzolásra lányok-fiúk tálalására nagyon odafigyel-
ve hozták ezt most nekünk. Pont azon gondolkod-
tam, hogy oké, alapvetően én nem nézek ecchit, 
de még mindig megvan erre és a csöcsfesztre is 
az igény, viszont a szezonokban, sorozatok szint-
jén már közel sincs annyi, mint korábban, vagy 
mint itt most ebben az egyetlen ovában. Szóval 
kicsit olyan érzés volt, mintha az Ikki meg akarná 
mutatni, hogy még mindig így kell művelni/árulni 
a hentai mentes női test mutogatást az animék-
ben…

    Aztán persze a történet megint egy nagy nulla 
volt a szokásos gyepálós körökkel és összetartás-
sal. A vénfaszi az ikreivel újabb fétis kielégítésként 
különösebben nem érdekelt, de azt sem monda-
nám, hogy ne illeszkedett volna az eddigiekhez. 
(Lehet már ők is szerepeltek korábban, csak totál 
elfelejtettem?)
 
 De tegyünk pontot a mondandóm végére: 
a Western Wolves az Ikkitousen kedvelőinek tet-
szeni fog, a nem kedvelőinek, de minden cuccot 
begyűrőknek nosztalgikus agyzsibbasztás lesz, 
akik pedig ez által szeretnének ízelítőt kapni az 
Ikkiből, azok kapkodhatják a fejüket a sok maga-
tamázás, karakterháló és a mélyebb motivációke-
resés közepette. Viszont mindenki pótolhatja vele 
az esetlegesen hiányzó szépséges, nyálcsorgató 
ecchi adagját. Na ezért nem lett ajánló cikk, mert 

„Már el is felejtettem, anno mikor néztem, ezt mennyire szidtam, hogy 
legalább változatos bugyikat rajzoltak/színeztek volna nekik

a sokféle (egyen)ruha alatt?!”
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Ikkitousen: Shuugaku Toushi Keppuuroku
OVA

Rendező: Kujo Rion
Stúdió: Arms

Megjelent: 2011
Hossz: 1 rész (43 perc)

Ikkitousen: Extravaganza Epoch
OVA

Rendező: Kudo Masashi
Stúdió: Arms

Megjelent: 2014
Hossz: 2 rész (30 perc/ep.)

Ikkitousen: Western Wolves
OVA

Rendező: Watanabe Takashi
Stúdió: Arms

Megjelent: 2019
Hossz: 3 rész (30 perc/ep.)

Ikkitousen
manga

Mangaka: Shiozaki Yuji
Kiadó: Wani Books

Magazin: Comic Gum
Megjelent: 2000-2015

Hossz: 24 kötet (187 fejezet)

Ikkitousen: Gekirin Kousatsu.
spin-off manga

Mangaka: Ooyama Akira
Megjelent: 2013

Hossz: 1 kötet (12 fejezet)

Shin Ikkitousen
manga

Mangaka: Shiozaki Yuji
Kiadó: Shōnen Gahōsha

Magazin: Young King OURs
Megjelent: 2015-től, jelenleg is fut

Hossz: eddig 3 kötet, idén érkezik a 4.

Ikkitousen: Legendary Fighter
anime tv-sorozat

Rendező: Watanabe Takashi
Stúdió: J.C.Staff
Megjelent: 2003

Hossz: 13 rész

Ikkitousen: Dragon Destiny
anime tv-sorozat

Rendező: Ohata Koichi
Stúdió: Arms

Megjelent: 2007
Hossz: 12 rész

Ikkitousen: Dragon Destiny Specials
Stúdió: Arms

Megjelent: 2007
Hossz: 6 rész (3 perc/ep.)

Ikkitousen: Great Guardians
anime tv-sorozat

Rendező: Ohata Koichi
Stúdió: Arms

Megjelent: 2008
Hossz: 12 rész

Ikkitousen: Great Guardians Specials
Stúdió: Arms

Megjelent: 2008-2009
Hossz: 6 rész (2 perc/ep.)

Ikkitousen: Xtreme Xecutor
anime tv-sorozat

Rendező: Ohata Koichi
Stúdió: Arms, TNK
Megjelent: 2010

Hossz: 12 rész
Ikkitousen: Xtreme Xecutor Specials

Stúdió: Arms, TNK
Megjelent: 2010

Hossz: 6 rész (3 perc/ep.)
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