Golden Boy

avagy hogyan lehet nagyot esni
egy jó kezdés után…

Írta: A. Kristóf
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Bevezető
Ismét egy olyan manga lesz a cikkem témája
a One Punch Man után, ami nem teljesen nyerte el
a tetszésemet, vagy talán helyesebb azt mondani,
hogy vannak jó pontjai, érdekes részei, és vannak
olyanok is, amelyek teljesen ellensúlyozzák mindazt, ami jó és minőségi a történetben. Természetes, ha az olvasó megkérdezi, hogy akkor most
mi értelme van ennek? Miért írom ezt a cikket,
és miért kellene, hogy bárki is olvassa a mangát?
Bevezetésként csak annyit mondhatok, légy még
egy kicsit türelmes velem, kedves olvasóm, mert
a szavamat adom rá, megéri. Aki viszont türelmetlen, nyugodtan ugorjon a ’kinek ajánlom’ és ’a történet utóélete’ alcímekhez.
Nos, habár nem egy az elejétől a végéig jól
megírt történetről van szó, mégis olvasásra merem ajánlani, egész pontosan a történet elejét.
Ezt különösen azért teszem, mert az eleje rövid
epizódokból áll össze. Tehát minden egyes feje-
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zet egy különálló rövid történet, Oe Kintaróval a
főszerepben. Erről azonban később fogok beszélni, most először ismerkedjünk meg a fontosabb
karakterekkel.

Fontosabb szereplők
Mivel a manga alapvetően egy komédia
(majd később értelmetlen hentai), ezért nincs
semmiféle rendkívüli vagy emberfeletti benne. A
történet a karakterek személyiségére, valamint a
kényelmetlen helyzetekre épít.
Oe Kintaro: egy hétköznapi 25 éves, bukott egyetemista, freelancer – alkalmi munkás, átlagos
perverz. Kintaro biciklién betekeri egész Japánt
abból a célból, hogy minél több és változatosabb
tudásra tehessen szert (még semmi perverz vagy
szemérmetlen itt). Mindeközben bármiféle alkalmi munkát hajlandó elvégezni, hogy fenntartsa
magát. Ez még önmagában nem lenne elég a komédiához, mindezek mellet egy perverz alak, akit
természetesen csupán a véletlen sors sodor össze
gyönyörű nőkkel a munkahelyén. A manga humora ezekből a kínos és gyakran végzetes találkozásokból áll, emellett Kintaro állandóan jegyzetel is
a megszerzett tudásáról, így olyan aranyköpések
is születnek tőle, mint: „a C alapnak nincs köze a
szexhez” vagy „az emberi fej nem képes 360 fokot fordulni”. Továbbá Kintaro (rossz) szokásai is
gyakran visszatérnek.

Naoko Katsuda: egy befolyásos helyi politikus
lánya, aki mikor első alkalommal találkozik Kintaróval, egy arrogáns és manipulatív személy. A
történet stílusának megfelelően kínos és komikus
találkozások lánca után beismeri a személyisége
hibáit. Ez a jelenség/eset számos alkalommal újra
eljátszódik, mielőtt egy összefüggő történet venné kezdetét.
A fentebb leírtak alapján talán nem meglepő, hogy itt meg is állok a karakterek bemutatásával. A történet természetesen ennél összetettebb, mintsem hogy ugyanazt a viccet molesztálja
végig, de nem szeretnék ’spoilerezni’, valamint
ennyi alapján az olvasó már kapott egy kezdetleges képet arról, hogy miről is van szó.
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A manga rajzstílusa
Habár nem a legaprólékosabb, amit valaha láttam, mégis kellőképp figyelmes és jól megalkotott ahhoz, hogy a különböző karakterek jól
elkülöníthetőek és egyediek legyenek. Rajzolásuk
gyakran változik annak megfelelően, hogy éppen
milyen érzelmet tapasztalnak, így a nem élethű
ábrázolás is gyakori. Mindezeken túl a rajzstílus élvezhető és könnyed, érezhető, hogy a cél a kön�nyen olvashatóság volt.

Kinek ajánlom
Első sorban azoknak, akik kedvelik a rövid,
komikus történeteket, és természetesen nem zavarja őket, hogy a viccek fő eleme a perverzitás.
A fejezetek egyszerűek és szórakoztatóak, tökéletesek arra az esetre, ha valakinek mondjuk csak
10 perc szabadideje van, és valami humorosat
szeretne gyorsan olvasni.
Miért nem ajánlom? Hogy a címet használjam, nos, amint már említettem, a manga egy idő
után értelmetlen hentaiba megy át. Olyan érzésem volt, amikor olvastam, mintha az író feladta
volna a történetet, az eredeti ötletek helyett pedig minden energiájával arra állt rá, hogy minél
több és „változatosabb” szex kerüljön a mangába.
Nemes egyszerűséggel a történet és a karakterek
háttérbe szorulnak a perverzitás és aktus javára.
Személy szerint azt javaslom, hogy akit érdekel a
perverz humor, kezdje el olvasni a mangát, és ami-
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„...mintha az író feladta volna a történetet, az eredeti
ötletek helyett pedig minden
energiájával arra állt rá, hogy
minél több és „változatosabb”
szex kerüljön a mangába.”

kor már egyszerűen túl soknak érzi az echi/hentai
jelleget, nyugodtan hagyja abba, mert csak ros�szabb lesz. Igen, tudom, hogy ez nem a leglelkesebb biztatás, amit valaha is kaphat az olvasó, de
ennél pontosabban nem tudom elmagyarázni.

A történet utóélete
Elérkezett ez az idő is - amit ősszintén, nem
hittem volna, hogy eljön -, azt javaslom, hogy inkább az animét nézzétek meg (igen, tudom, hogy
sokszor az anime jobban sikerül, mint a manga).
A manga alapján készült 6 OVA epizód, amelyek
ugyan minimálisan módosultak az eredeti történethez képest, mégis talán kis túlzással, a manga
legjobb részeit dolgozták fel. Túl mindezen, az
OVA-k mellett szól még az is, hogy mivel 1995ben készültek, ezért a ’90-es évek klasszikus, szemet gyönyörködtető stílusa jellemző rájuk. (Itt
még annyit szeretnék megjegyezni, hogy a ’90-es
éveket tartják jogosan az anime aranykorának,
ami még egy indok az OVA-k mellett.)
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