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 Ez persze időszakos, de kétségtelen, hogy 
Kouhei depresszív lelki állapota akadályozza a két 
fiú közti érzelmi kapcsolat kibontakozását. Csak 
Taichi optimizmusának köszönhető, hogy az to-
vább alakul.

 De a lassúság különben jót tesz a történet-
nek, mert van idő azonosulni a fiúk érzelmi vilá-
gával, mire végre egymásra találnak. Az érzelmeik 
kibontakozása erősen azt sugallja, hogy egyikük-
nek nem volt dolga korábban a homoszexualitás-
sal, ez pedig szintén emeli a manga hitelességét.

 A következő hónapokban több olyan 
BL-mangát is tervezek bemutatni, melyek elütnek 
a tipikus „fujoshiktól-fujoshiknak” kategóriától, és 
a homoszexualitást a maga valóságában mutatják 
be. De ahogy írtam a Given cikk esetében, pont a 
valósághű mivoltuk miatt ajánlhatók mindenki-
nek, aki nyitott a homoszexualitás felé, mert hite-
lesen mutatják be azt, ezáltal valós képet kap az 
olvasó a témáról. Ennek egy különleges ékköve a 
Hidamari ga Kikoeru.

 Sugihara Kouheinek egy súlyos influenzás 
betegség szövődményeként súlyos halláskáro-
sodása lett. Ez pedig komoly hatást gyakorolt a 
lelkiállapotára. Elszigetelten éli mindennapjait, 
egyetemen sem barátkozik senkivel. Halláskáro-
sodása miatt a tananyagot is nagyon rosszul hall-
ja, ezért kitesz egy hirdetést: olyan embert keres, 
aki lejegyzeteli neki az anyagot. Erre jelentkezik 
Sagawa Taichi.

 Sagawa Taichi egy kedves, vidám, ártatlan 
természetű srác, akit mivel nagyapja egyedül ne-
vel, kénytelen diákmunkát vállalni. Egyik nap kor-
gó gyomorral kénytelen konstatálni, hogy kevés 
pénze van, amikor egyszer nem figyel, és hátra-
esik a kerítésen. Itt találkozik először a két fiú. Az, 
hogy az „állásra” is ő jelentkezik, ezáltal ismét ta-
lálkoznak, a véletlen műve. Ami meglepi Kouhe-
it, hogy a többiekével ellentétben Taichi hangját 
tisztán hallja, és minthogy Taichi a pozitív termé-
szetével a napot szimbolizálja… innen ered a cím.

Így Kouhei megnyílik Taichi előtt, ennek köszön-
hetően hamar összebarátkoznak. Ami pedig a 
munkát illeti… Nos, maradjunk annyiban, hogy 
láthatjuk, hogy miért nincs sikere Taichinek a di-
ákmunkákban. Többször elfelejti lejegyzetelni 
Kouheinek a tananyagot, de ez szerencsére nem 
akadályozza őket barátságuk kialakulásában, sőt a 
sikeres munkáért szép fizetést kap: egy adag ham-
burger steaket, ami Taichi kedvenc étele. Nagyon 
jó látni rajta, hogy úgy örül minden egyes adag-
nak, mintha tényleg gazdagon meg lenne fizetve 
a munkájáért.

Kouheit pedig megérinti Taichi kedves, már-már 
gyermekien ártatlan személyisége. Ugyanakkor  
többször van az, hogy szeretne Taichivel beszél-
getni, de nem tud, mert másokkal van együtt. Tai-
chi ugyanis vidám személyisége okán népszerű a 
társai körében, neki sok barátja van. Nem utolsó-
sorban az egyetemi baseball klub tagja, itt is jeles-
kedik tudásával. Kouhei ezeket látva még inkább 
elszigetelve érzi magát az emberektől, de legin-
kább Taichitől, ami még inkább fájó számára. A 
halláskárosodást és a siketséget szokás a magány 
szimbólumaként is értelmezni, tekintve, hogy 
nem- vagy rosszul hallja az embertársait, elszige-
telve érzi magát a többiek elől. A manga pedig ki-
válóan mutatja be az úgynevezett egzisztenciális 
magány érzését. Ez az a fajta magány, amikor va-
laki valamilyen hiány vagy állapot (például beteg-
ség) miatt úgy érzi, hogy nem tud beilleszkedni 
egy adott közösségbe. A manga nemcsak ennek 
a nyomasztó érzését mutatja be a végsőkig hite-
lesen, élethűen és átélhetően, hanem egyfajta 
szimbóluma is annak, hogy amikor Kouhei jobban 
érzi a magányát, akkor a hallása is még jobban le-
romlik. Olyannyira, hogy már Taichit se hallja.

„A manga pedig kiválóan 
mutatja be az úgynevezett eg-
zisztenciális magány érzését. 

(...) ennek a nyomasztó érzését 
mutatja be a végsőkig hitele-

sen, élethűen és átélhetően...”
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Akiben ugyanis nem úgy tudatosul a szexuális 
orientációja, hogy mondjuk pornómagazinban 
inkább a saját nemének képviselőjét nézi meg, 
hanem az első nagy szerelem által, annak a való-
ságban is lassan alakul ki. Azt ugyan érzékeli, hogy 
jobban szereti a másik felet, mint egy átlagos ba-
rátot, de mire ráébred arra, hogy ez milyen érzés 
valójában, az lassú folyamat. Ebből a szempont-
ból pedig szintén autentikus a manga.
 Mint látható, nincs komoly története, a fiúk 
sem rendelkeznek nagyon különleges személyi-
séggel. Ez a manga sokkal inkább a megélt ér-
zelmekről szól. Annak komplexitásáról és hiteles 
ábrázolásáról. Nagyon jól bemutatja azt, hogy a 
barátság és a szeretet - később a szerelem - egy 
nagyon szép dolog, ami többé teszi az embert, de 
hiába néznek fel a fiúk kölcsönösen egymásra az 
erényeik miatt, ott vannak azok a különbözősé-
gek, amik beárnyékolják a kapcsolatuk kialakulá-
sát, későbbi formálódását. De legyen akármi is a 
probléma, valahogy mindig megtalálják a módját, 
hogy közelebb kerüljenek egymáshoz.

 Eddig 4 kötet és 25 fejezet jelent meg. A 
második kötettől külön alcímei vannak a mangá-
nak, a második kötet a „Theory of happiness”, a 
harmadik és negyedik kötet pedig a „Limit” alcí-
met kapta.

Live action

 A műből anime nem, de egy kb. 72 perces 
live action movie készült, mely a manga első kö-
tetének (vagyis az első 6 fejezetnek) történéseit 
dolgozza fel. A Sugihara Kouheit alakító Tawada 
Hideya modellként is dolgozik, színészként pedig 
elsősorban Super Sentai sorozatok szereplőjeként 
ismert. A Sagawa Taichit alakító Onodera Akirának 
pedig ez volt az első főszerepe. Összességében 
mind a ketten nagyon jó munkát végeztek, ugyan-
is az átlagos japán színjátszáshoz képest kiemel-
kedően jól alakították a szerepüket. Egyszer sem 
lehetett azt érzékelni, hogy kellemetlen számuk-
ra meleg karaktert alakítani (több japán BL-dora-
ma itt vérzik el), sőt annyira hitelessé válik, hogy a 
végére elérzékenyít. Csak minimálisan különbözik 
a manga történéseitől, de mindenképp érdemes 
megnézni.

 Hogy a mangát érdemes-e előbb elolvasni 
vagy a live actiont megnézni, igazából teljesen 
mindegy. Egyrészt mindkettő az elejétől kezdi, 
másrészt van annyira jó a történet, hogy többször 
végignézzük, elolvassuk. Az ilyen mangák, mint 
a Hidamari ga Kikoeru, helyére tennék a BL mű-

faj becsületét. Valósághű mivolta miatt ugyanis 
tényleg bárkinek ajánlható, aki szereti a romanti-
kus történeteket, és egyáltalán nem zavarja, hogy 
két fiú találkozik össze. Ez a manga hihetetlenül 
szerethetően mutatja be a fiúpáros közti kap-
csolat kialakulásának történetét, olvasás közben 
pedig hamar ráébredünk, hogy a fiúszerelem gya-
korlatilag semmiben nem különbözik a klasszikus 
hetero felállástól, hiszen ugyanúgy két ember éli 
azt meg, és ugyanazokon a problémákon, belső 
küzdelmeken mennek keresztül.
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