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Ryo	odáig	van	a	 szép	hölgyekért,	 így	 szó	 szerint	
minden	tudását	beveti,	hogy	kukkoljon,	bugyit	és/
vagy melltartót lopjon, felszedjen valakit és love 
hotelbe vigye stb. Minden helyzetet kihasznál az 
általa	 „Mokkori”-nak	 nevezett	 nyálcsorgatásra.	
Erről	a	szóról	később.	De	Kaori	mindig	ott	van	és	
árgus	 szemekkel,	 valamint	egy	 „farzsebben”	 tar-
tott	 több	 tonnás	 kalapáccsal	 figyeli	 Ryót,	 hogy	
aztán	 egy	 jól	 irányzott	 csapással	 az	 utcai	 térkő	
vagy fal részévé tegye az egész tokiói alvilág által 
rettegett	karakterünket.	Ráadásul	Kaori	fegyver-
tára	 legalább	 olyan	 széleskörű,	mint	 Ryóé,	 ha	 a	
hölgyek	ártatlanságát	 kell	megvédeni.	 Így	 a	City	
Hunter	kénytelen	férfiak	problémáit	 is	megolda-
ni.	Bár	megjegyzem,	a	sok	századik	kalapácsütés	
már	kissé	unalmassá	válik,	mindenesetre	az	állan-
dó	humor	forrása.	

	 A	City	Hunter	ezen	szisztéma	mentén	a	ka-
rikaturisztikus,	olykor	rajzfilmszerű	humor	és	a	va-
lóságtól	többször	elrugaszkodó	akció	tökéletesen	
összeragasztott	 elegye.	 Habár	 néha	 megbomlik	
kicsit	az	egyensúly,	és	oda	 is	kerül	humor,	ahová	
szerintem nem kéne, de ez még pont a megbo-
csáthatóság	határán	mozog,	és	nem	megy	át	Lu-
pin	 féle	 ökörködésbe.	 Az	 akciójelenetek	 pedig	
félig-meddig	 az	 abszurd	 kategóriába	 tartoznak,	
ahol egy komplett ház felrobbantása az alap, de 
sima	ügy	az	autósüldözés	a	tetőn,	vagy	éppen	ko-
csiról	a	repülőn	lévő	bombát	kilőni	és	így	tovább.	
Kisebb/lazább	 ügyekben	 azért	 megmaradunk	 a	
realitás	talaján….úgy-ahogy.

szerte. Nem hiába nevezik a város takarítójának 
is,	emiatt	pedig	a	rendőrségnek	is	sokat	besegít,	
amit	a	hatóságok	nem	tudnak	vagy	nem	akarnak	
kezelni. Ebben persze sok szerepe van Saekónak, 
a	szép	felügyelő	hölgynek,	aki	nem	rest	kihasznál-
ni Ryo képességeit.
	 Egyedül	az	első	évad	néhány	része,	ami	ko-
molyabban	összefügg	-	és	ez	most	igazából	nem	
nagy	spoiler	-	egészen	Hideyuki	haláláig.	
	 Főszereplőnk	azonban	nem	marad	partner	
nélkül:	Hideyuki	húga,	Kaori	 egy	korábbi	ember-
rablásos	ügy	és	a	bátyja	halála	miatt	kerül	a	kép-
be,	plusz	mivel	amúgy	sincs	jobb	dolga,	beáll	Ryo	
mellé	 partnernek.	 Ráadásul	mivel	 a	 City	 Hunter	
egy	 európai	 stílusú	 hat	 emeletes	 házban	 lakik	 a	
felhőkarcolók	között,	hát	beköltözik	hozzá.	
	 A	továbbiakban,	tehát	az	első	évad	nagy	ré-
szében és a folytatásokban is megbízásokat vállal-
nak	egymás	után,	amiknél	előnyt	élveznek	a	höl-
gyek,	 legyen	 az	modell,	 tv	 bemondó,	 színésznő,	
egy	másik	ország	hercegnője	vagy	a	szomszéd.	Ez	
pedig	az	anime	egyik	esszenciáját	is	adja,	ugyanis	

 A City Hunter franchise-t remélhetőleg nem 
sokaknak kell bemutatni, igaz, nyugaton talán ke-
vesebb követőt tudhat maga mögött, ugyanakkor 
keleten hatalmas népszerűségnek örvend, amire 
a kínai, koreai adaptációk szolgáltatnak bizonyí-
tékot. A számos animéről pedig ne is beszéljünk. 
És persze ki más tudhatná magáénak az animéket, 
mint a hosszú sorozatok nagymestere, a Sunrise.

Magándetektív: 
szép hölgyek előnyben

	 Mi	is	az	a	City	Hunter?	Nos,	ha	azt	hinnénk,	
hogy	 ebben	 komplex,	 több	 részen,	 akár	 évado-
kon	átívelő	történettel	rendelkező	címről	van	szó,	
akkor	ezt	a	gondolatot	azonnal	gyűrjük	össze	és	
dobjuk	a	kukába.	A	legösszetettebb	sztori	is	kettő	
rész	alatt	megoldódik	(talán	egyszer	volt	három),	
de	közelebb	 leszünk	az	 igazsághoz,	ha	egy	 rész/
sztori	alapon	számolunk.	Leegyszerüsítve,	egy	epi-
zodikus	nyomozói	 „slice	of	 life”	sok-sok	akcióval,	
legalább	ennyi	humorral,	abszurd	jelenetek	töm-
kelegével és felejthetetlen karakterekkel. Fogal-
mazzunk	egyszerűbben:	 akció-vígjáték	 a	 javából.
	 Saeba	Ryo	-	hirhedtebb	nevén	a	City	Hunter	
- Tokió szabadúszó problémamegoldója, hitval-
lása	 szerint	 kizárólag	 szép,	 csinos,	fiatal	nőknek.	
Egyszemélyes	 hadsereg,	 aki	 tökéletesen	 bánik	
bármilyen	 fegyverrel,	 és	 a	 legádázabb	maffia	 is	
jobb, ha inkább barátja lesz, semmint ellensége. A 
bevezető	történetben	társával,	Makimura	Hideyu-
kival	közösen	oldanak	meg	kényes	ügyeket	Tokió	
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afféle	barátok	lesznek,	vagy	inkább	mondjuk	úgy,	
hogy nem harcolnak egymás ellen. A hegyomlás 
méretű	kopasz,	szemüveges	fazon	meglehetősen	
szótlan,	mogorva	stílusa	mögött	hatalmas	szív	la-
kozik,	elképesztően	tsundere	és	fél	a	macskáktól.	
Umibozu	 szintén	 profi	 harcos,	 főleg	 a	 nagyobb	
fegyvereket	 (gépfegyver,	 rakétavető)	 részesíti	
előnyben,	és	percek	alatt	rommá	tud	lőni	egy	há-
zat.	Kis	spoiler:	a	sorozat	vége	felé	barátnőjével,	
Mikivel	 vezetik	a	Cat’s	Eye	kávézót,	 ami	utalás	a	
mangaka	másik	művére,	melyből	 szintén	készült	
anime	a	80-as	években,	és	a	fő	karakterei	cameóz-
nak	a	City	Hunterben.
 
	 Ők	a	legfontosabb	karakterek,	akikkel	a	leg-
több	epizódban	találkozni	fogunk.	A	többi	szerep-
lő	 szinte	 csak	 az	 adott	 szituációban	 jelenik	meg	
egy-két	rész	erejéig,	aztán	nem	látjuk	többet.	De	
a	főszereplők	annyira	jól	meg	vannak	írva,	annyira	
működik	a	kapcsolatuk,	hogy	egyszerűen	nem	kell	
melléjük	más.	A	karaktereknél	sokan	szeretik	a	jel-
lemfejlődést,	nah	ez	itt	nincs,	és	nem	is	kell.

nem	 is	 egyoldalú,	 Saeko	 is	 segít	 Ryónak	 szorult	
helyzetben.	 Egyébként	 egy	 határozott,	 céltuda-
tos	hölgyről	 van	 szó,	 elvégre	 a	bűnüldözési	 osz-
tály	vezetője.	Elég	sokszor	feltűnik,	de	ő	már	nincs	
benne minden részben. Itt említeném meg a hú-
gát,	Reikát,	aki	szintén	néhányszor	feltűnik	a	so-
rozatban, mivel magánnyomozó, Saekóval le sem 
tagadhatnák egymást.
	 Nem	 ártana	 még	 egy	 férfit	 bemutatni,	 ő	
nem más, mint a Falcon	fedőnévre	hallgató	zsol-
dos,	akit	Ryo	csak	Umibozunak	hív.	Rendes	neve:	
Ijuuin	 Hayato.	 A	 sorozat	 elején	 riválisok,	 aztán	

Ryóval szemben, hatalmas kalapácsával a mi szó-
rakoztatásunkra.	Persze	hamar	rájövünk,	hogy	ők	
egy	nagyon	jól	shippelhető	pár,	és	az	anime	olykor	
finoman	egyértelművé	is	teszi,	hogy	ők	a	legfon-
tosabbak	 egymásnak.	Nem	 tudom,	 hogy	 a	man-
gában	van-e	több	ezzel	kapcsolatban.	Néha	Kaori	
is	 fegyverhez	 jut,	és	bár	szintén	mindent	eltalál,	
csak	épp	célzás	nélkül,	 így	ő	inkább	már	a	veszé-
lyes	kategória.	Ezenkívül	Kaori	vezet	némi	háztar-
tást,	és	kontakt	az	ügyfelekkel,	valamint	figyeli	az	
állomáson	lévő	munkatáblát,	hogy	felírta-e	valaki	
az XYZ-t, ami kb. olyan, mint Batmannak a batlogó.
	 A	következő	a	sorban	az	a	hölgy,	aki	a	leg-
több	 hasznot	 húzza	 Ryo	 képességéből:	Nogami 
Saeko,	 a	 sikeres	 nyomozónő,	 aki	 amellett,	 hogy	
gyönyörű,	nem	rest	bájait	 is	bevetni,	hogy	segít-
ségül	hívja	Ryót.	Utóbbi	minduntalan	hangsúlyoz-
za,	 hogy	mennyi	 „Mokkorival”	 tartozik	 neki	 a	 nő	
(tudom,	még	mindig	nem	magyaráztam	el,	mi	ez,	
de	a	kövi	rész	erről	szól).	Persze	ezeket	egyből	el-
felejti, amikor kicsit feljebb csúszik az a szoknya 
vagy nagyobb lesz a dekoltázs. A kapcsolat azért 

XYZ

	 Ha	valamiben	a	City	Hunter	erős,	akkor	azok	
a	karakterek,	mind	egytől	egyig	igazi	egyéniségek	
és nagyon sokat adnak hozzá az egészhez.
	 A	 City	 Hunterről,	 azaz	 Saeba Ryóról már 
volt	szó.	Igazi	profi,	ha	komoly	szituáció	van,	min-
den fegyverhez IS ért, és sosem hibázik. 500 yard-
ról	lelövi	a	legyet	egy	kutya	hátáról,	ahogy	a	Doki	
fogalmazott	a	Vissza	a	 jövőbe	3.	részében.	És	 itt	
ez a mondat teljesen hiteles, Ryo mindent elta-
lál, amit akar. Ha viszont nincs akció és élet-halál 
küzdelem,	 akkor	egy	 rendkívül	 életvidám	figura,	
és gyakorlatilag komolyanvehetetlen. Mintha egy 
másik ember lenne. Ilyenkor legkedvesebb hobbi-
jának	él:	a	szoknyavadászatnak.	A	hostess	bárok,	
sztriptíz	klubok	állandó	vendége,	és	nem	rest	az	
utcán	minden	szép	hölgyet	randira	invitálni,	ami-
nek általában pofon az eredménye, majd egy 
nagy	 kalapácsütés	 Kaoritól.	 Ugyanez	 érvényes	 a	
klienseire,	mivel	 őket	 is	mindig	megpróbálja	be-
cserkészni	100%-os	kudarc	rátával,	de	soha	nem	
adja	fel.	Egy	idő	után	azért	rá	fogunk	jönni,	hogy	
szórakozás	közben	is	figyel,	és	1	km-ről	is	meghall-
ja, ha felhúztak egy pisztolyt.
	 A	nélkülözhetetlen	partner,	Makimura Kao-
ri mindig	ott	van	főszereplőnk	mellett.	És	bár	alap-
vetően	ő	is	szép,	rendkívül	fiús	viselkedése	van,	és	
fiúsan	is	szokott	öltözködni,	emiatt	Ryo	folyama-
tosan	cinkeli.	Bár	a	későbbi	évadokban	nőiesítet-
tek	a	ruhatárán.	Kaori	részben	identitásából	adó-
dóan,	 részben	 féltékenységből	 őrzi	 a	 hölgyeket	
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szabb sorozat a maga 63 részével, és kapásból az 
első	 évad	után	 folytatták	 (az	 első	 sorozat	 1988.	
március	28-án	ért	véget,	a	második	évad	1988.	áp-
rilis	2-án	startolt).	
	 A	különbség	az	első	évadhoz	képest,	hogy	
itt	többnyire	két	részes	epizódokat	fogunk	kapni,	
amik	 így	 kicsit	 részletesebb	 történettel	 rendel-
keznek.	A	sorozathoz	tartozik	egy	másfél	órás	film	
is, az Ai to Shukumei no Magnum, ami még az évad 
futása	alatt	jött	ki.

	 Ha	még	 nem	untunk	meg	 több	mint	 száz	
résznyi	 mokkorit	 és	 lövöldözést,	 akkor	 bele	 is	
kezdhetünk	a	City Hunter 3-ba, ami három hónap-
pal	követte	az	előzőt	‘89	októberében.	A	készítők	
itt	már	a	mai	divatnak	megfelelően	13	részes	éva-
dot hoztak. Viszont itt tényleg mindegyik epizód 
különálló	 eset,	 és	 nekem	 bevallom,	 ez	 tetszett	
a	 legkevésbé	 (vagy	már	csak	kicsit	untam,	pedig	
tartottam	szünetet	az	évadok	között,	sokszor	az	
évadok	alatt	is).	

Minden	 egyes	 karakter	 felnőtt,	 olyanok	 amilye-
nek,	és	kész.	Néha	 látunk	majd	középsulis	karak-
tert	is,	de	elenyésző,	mivel	Ryo	nőradarjába	nem	
férnek	bele,	csak	a	20-30	közöttiek	jöhetnek	szó-
ba.

Mokkori

	 És	most	Ryo	kedvenc	 szaváról,	 amit	 akkor	
mond,	ha	jó	nő	kerül	a	látószögébe.	Gondolhat-
juk,	hogy	miről	lehet	szó,	de	ha	beírjuk	simán	a	
google	translate-ben,	azt	a	fordítást	fogjuk	kap-
ni,	hogy:	erekció.	Egy	kicsit	komolyabban	utána	
menve	a	témának,	ez	egy	hangutánzó	szó,	ami	
a	ruha	alatti	kidudorodásnak	a	hangja.	A	defi-
nitions.net	szerint	a	mukumuku	hangutánzó	

szóhoz	lehet	köze,	ami	nagyon	gyorsan	emelke-
dő	 dolgoknak	 a	 hangjára	 utal.	 De	 természete-
sen	a	Mokkori	a	City	Hunter	afféle	védjegye,	a	
manga óta vált híressé ez a szállóige. Az anime 
alatt	 pedig	 annyit	 fogjuk	 hallani,	 hogy	 soha	 az	
életben	nem	fog	kimenni	a	fejünkből.	Ryo	mondja	
nőre,	 kukkolásra,	 szexi	 ruhára/fehérneműre,	 sőt	
szexre is vagy bármely perverz akciójára, aminek 
rendszerint Kaori kalapácsa vet véget; de azért 
Ryónál mindig akad a zakózsebben egy melltartó. 

Az anime

	 Lássuk	kicsit	bővebben	az	animéket.	Igazá-
ból	 főleg	a	 felépítésükről	 szeretnék	 írni,	mivel	a	
történetükről	aligha	lehet	az	epizodikusság	miatt.	

Gyakorlatilag bárhonnan el lehetne kezdeni, csak 
néha	történik	utalás	egy-egy	korábbi	esetre	a	ka-
rakterek	 révén.	 A	 legtöbb	 utalás	 Kaori	 bátyjára,	
Hideyukira	van,	így	ha	más	miatt	nem,	ezért	érde-
mes	az	első	 szériával	 kezdeni,	 és	haladni	 kiadási	
sorrendben. 
	 Az	első	tehát	a	1987-es	City Hunter a maga 
51	epizódjával.	Mint	említettem,	Hideyuki	halálá-
ig	kapunk	egybefüggőbb	sztorit,	onnantól	epizo-
dikus,	 egy	 és	 két	 részes	 esetek	 váltják	 egymást.	
Ezután	 választhatunk,	 vagy	 folytatjuk	 a	 máso-
dik	 évaddal,	 vagy	 a	 2019-es	 filmet	 nézzük	meg,	
amit	alternatív	változatként	 jelöl	meg	a	MAL,	és	
az	első	évad	után	minden	kellő	 információt	meg	
is	 tudunk	hozzá.	Ráadásul	 egy	 igazi	 fanfilm	 lett.	
Az	első	évadhoz	tartozik	még	egy	Ryo no Propose 
nevű	9	perces	2016-os	OVA,	ami	szintén	bármikor	
megnézhető,	bár	előre	 lelő	egy	poént	Umibozu-
val	kapcsolatban,	de	a	történetre	nincs	hatása.
	 Amennyiben	 kronológiailag	 haladunk,	 jö-
het	a	változatos	című	City Hunter 2, ami a leghosz-

CITY 
HUNTER
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bitang	 jó	 live	 actiont	 kapott.	 (Igen,	 csak	 azért	 is	
belecsempésztem	 ebbe	 a	 cikkbe	 a	 Kingdomot.)
	 Kezdjük	 tehát	 a	 sort	 először	 azzal,	 amit	
nem	 láttam,	 az	 infókat	 a	MyDramaList-ről	 szed-
tem.	Első	a	keresési	 listában	egy	2022-ben	érke-
ző	kínai	film,	így	erről	nem	is	lehet	sokkal	többet	
írni.	Haladjunk	is	tovább,	ugyanis	2014-ben	készí-
tettek	egy	40	 részes	doramát	Qi Huan Mao Xian 
Wang címmel. Az MDL-en 8,2 ponton áll, akár még 
jó is lehet, de hogy mennyit tartott meg az alap-
címből,	 azt	passzolom.	A	borító	alapján	nem	so-
kat,	de	ki	tudja.	

szám,	ami	kimondottan	tetszetős,	az	első	évad	ze-
néi	pedig	klasszikusnak	számítanak,	és	a	későbbi	
animékben is felhangzanak nagyritkán. 

	 A	City	Hunter	anime	tehát	nem	egy	két	es-
tés	kaland,	de	 szerkezetének	köszönhetően	bár-
mikor	 lehet	 szünetet	 tartani	 benne,	 és	 később	
folytatni,	ha	belefáradunk	a	karakterekbe	és	a	ha-
sonló	ügyekbe.	Egy-két	rész	alatt	pedig	simán	újra	
fel	tudjuk	venni	a	fonalat.			
 

Live Action

	 Mint	 minden	 híres	 cím,	 ez	 sem	 kerülhet-
te el a live action adaptációt. Jómagam nem 
kedvelem	 az	 animék	 élőszereplős	 változata-
it,	 nem	 is	 nagyon	 nézek	 belőlük,	 mert	 szerin-
tem	 nem	 sikerül	 azt	 az	 esszenciát	 vagy	 ősmac-
ross	kifejezéssel	 „spiritiát”	átvinni,	amivel	az	ani-
me rendelkezik. A Kingdom is szerintem job-
ban	 működik	 mangában/animében,	 pedig	 egy	

	 Az	animékben	a	grafikai	megvalósítás	gya-
korlatilag	nagyon	hasonló,	nagyon	kis	 javulás	ve-
hető	 csak	 észre	 az	 évadok	 előrehaladtával,	 de	
mivel	már	az	első	sem	volt	ronda,	így	teljesen	kor-
rekt	a	többi	is.	Igazából	inkább	apró	finomhango-
lásokat	 végzett	 a	 Sunrise	 a	 látványon:	 élénkebb	
színek,	valamivel	részletesebb	rajzolás/környezet.	
A	80-as	évek	 végén,	90-es	évek	elején	a	 Sunrise	
amúgy	 is	 a	Gundam	 lázzal	 volt	 elfoglalva:	 épp	 a	
nagysikerű	 első	 sorozat	 folytatásaival,	 a	 Zetával	
és	ZZ-vel,	 na	meg	az	univerzum	bővítésével.	 En-
nek	fényében	pedig	örvendetes,	hogy	a	City	Hun-
ter	is	egy	minőségi	darab	lett.
	 A	 leglátványosabb	 változás	 értelemszerű-
en	a	2019-es	filmben	történt,	nyilván	itt	már	egy	
sokkal	modernebb	megvalósítást	kaptunk;	bese-
gített	a	CG	is,	és	a	történet	is	modernebb	kicsit,	pl.	
drónok is vannak benne. 
	 A	 zenei	 felhozatal	hasonló	 sémát	követ,	 a	
stílus	 végig	 megmaradt	 a	 számunkra	 már	 retró	
pop-rocknak számító szegmensben. Van olyan 

Ez	 a	 sorozat	 1990	 januárjában	 ért	 véget,	 és	 au-
gusztusban	érkezett	 két	45	perces	film	hozzá,	 a	
Bay City Wars és a Hyakuman Dollar no Inbou.
	 A	 közvetlen	 folytatás	 a	 City Hunter ‘91 
lett,	amiből	 talán	mindenki	kitalálta,	hogy	1991-
ben	startolt,	szintén	13	résszel,	és	itt	is	különálló	
epizódokkal.	 Majd	 öt	 év	 szünet	 következett,	 és	
három	másfél	 órás	 filmet	 készítettek	 viszonylag	
egymás	után.	1996-ban	a	The Secret Service,	 ‘97-
ben a Goodbye My Sweetheart	és	‘99-ben	a	Kinkyuu 
Namachuukei!? Kyouakuhan Saeba Ryo no Saigo. A 
vicces az egészben, hogy a MAL szerint pont a 
megjelenéssel	fordított	sorrendben	követik	egy-
mást	a	történetben.	Gyakorlatilag	mindegy,	mert	
független	 történetet	 mesélnek	 el.	 Az	 1999-es	
filmhez	írják	folytatásként	az	első	évadhoz	tarto-
zó	Ryo	no	Propose	OVA-t,	és	ha	idáig	eljutottunk,	
de	még	nem	néztük	meg	a	2019-es	filmet,	akkor	
itt	az	idő.	A	filmek	egyébként	semmi	pluszt	nem	
adnak,	igazából	szokásos	City	Hunter	esetek,	csak	
hosszabban	kifejtve,	esetleg	több	akcióval.
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a	City	Hunter	spin-offjának	számít,	a	másik	pedig	
a korábban már említett Cat’s Eye, amiben három 
hölgy	azon	kívül,	hogy	egy	kávézót	vezetnek,	profi	
műkincstolvajok.	
	 A	 City	 Hunter	 egyébként	 kismértékben	 a	
videojátékok	piacán	is	feltűnt,	készült	belőle	egy	
játék	1990-ben,	valamint	Ryo	játszható	karakter	a	
vegyes	fogadtatásban	részesült	Jump	Force-ban.

 Meglehetősen közhelyes, de a City Hunter 
egyszerű, de nagyszerű, ugyanakkor, akik nem sze-
retik a hosszú sorozatokat vagy a túlzott epizodi-
kusságot, azoknak egy idő után unalmas, mono-
ton és önismétlő lehet. Az viszont tagadhatatlan, 
hogy Saeba Ryo popkulturális anime ikon, és a mai 
napig hatalmas népszerűségnek örvend.

tetszett, nem is szerepel sokat, de az is elég volt, 
ő	valahogy	nem	jött	át.	Pedig	a	színésznővel	nem	
volt	baj,	kicsit	olyan	kötelezőnek	éreztem	a	karak-
ter	szerepeltetését.	Hasonlóan	a	mellékszereplők	
is	túl	bugyuták	lettek,	néhol	már	fárasztóan	poé-
nosak.	Igazából	nem	akarok	erről	többet	értekez-
ni,	tényleg	nézzétek	meg,	akár	az	anime	nélkül	is	
egy	jó	akció-vígjáték	paródia.	És	még	Pamela	An-
derson	is	feltűnik	benne.	

A manga és egyebek

 Nos, mivel a cikk írásának pillanatáig nem 
tudtam	a	mangát	elolvasni	(pedig	terveztem),	így	
erről	nem	sokat	tudok	nyilatkozni,	talán	majd	ké-
sőbb	szentelek	neki	egy	külön	cikket.	Mindössze	
az	első	néhány	 fejezetetet	 sikerült	befejeznemi,	
ami	tetszett,	és	okésnak	tűnt	az	adaptációja.	Ami	
viszont	tény,	hogy	Hojo	Tsukasa	írta	és	rajzolta	a	
35	kötetes	művet,	ami	1985-től	1991-ig	futott	a	
Shounen	Jumpban.	Tsukasa	másik	két	mangája	is	
kapott anime verziót, az egyik az Angel Heart, ami 

kínos Nicky Larson: Ölni vagy kölni címet kapta itt-
hon. Saját hazájában a Nicky Larson et le Parfum de 
Cupidon	címen	futott,	ami	Nicky	Larson	és	Ámor	
parfümje	lenne.	De	hát	tudjuk,	hogy	a	hazai	film-
címek	nem	mindig	sikerülnek	jól.	
 A névváltoztatás ellenére talán a legjobb 
City	Hunter	 adaptáció,	 aminek	 a	 forgatókönyvé-
re maga a mangaka is rábólintott. Igazából szinte 
mindent	 áthoztak	 az	 eredetiből.	 A	 ruhákat,	 stí-
lust,	poénokat,	zenét	és	a	hangulatot	is.	Persze	ki-
csit franciásítva lett, de ez még pont nem megy az 
adaptálás	kárára,	sikerült	 jól	belegyúrni.	A	törté-
net itt sem váltja meg a világot, viszont passzol a 
City	Hunterhez.	A	castinggal	is	elégedett	vagyok,	
Philippe	Lacheau	-	aki	egyben	a	rendező	is	-	reme-
kül	hozta	Ryo	karakterét.	Róla	még	érdemes	el-
mondani,	 hogy	a	2019-es	City	Hunter	 animében	
a	francia	szinkronstáb	tagja	volt.	Élodie	Fontan	is	
remek	Kaori	 lett,	de	a	legjobb	talán	a	Kamel	Gu-
enfoud	 által	 alakított	 Umibozu,	 akit	 mintha	 az	
animéből	 szedtek	 volna	 ki.	 Kicsit	 több	 szerepet	
is kaphatott volna. Saeko karaktere viszont nem 

	 Létezik	egy	nem	hivatalos	kínai	film	 is,	Mr 
Mumble	címen,	ami	1996-os,	a	borító	alapján	még	
jó	 is	 lehet,	de	szintén	passz,	hogy	milyen.	Jöjjön	
Korea, 2011-ben készítettek egy 20 részes adap-
tációt,	 és	 őket	 ismerve,	 valószínüleg	 a	 korrupt	
politikus/üzletember	-	családi	dráma	-	bosszú	vo-
nalon	indultak	el.	Ami	annyira	igazából	nem	állna	
messze	a	City	Huntertől.	De	a	koreaiak	már	1979-
ben készítettek egy City Hunter	nevű	filmet,	ami	
azért	 vicces,	 mert	 Hojo	 Tsukasa	 mangája	 csak	
1985-ben	kezdődött,	 szóval	nyilván	nincs	köze	a	
kettőnek	egymáshoz,	csak	a	poén	kedvéért	emlí-
tettem meg. Ugyanúgy a Madam City Hunter	című	
hongkongi	 1993-as	 filmnél	 sem	 találtam	 bármi	
kapcsolódást a magándetektív szálat leszámítva. 
Ha	viszont	1993,	akkor	ide	tartozik	a	legtöbbünk	
által ismert és bizonyára látott adaptáció, a Jackie 
Chan féle Városi Vadász, amit itthon is adtak nem 
egyszer.	És	ezzel	rá	is	tértünk	az	általam	látott	cí-
mekre.	Nos,	ez	a	film,	azonkívül,	hogy	még	önálló	
Jackie	filmként	is	rossz,	adaptációnak	is	csapniva-
ló.	Egyszerűen	túl	bugyuta.	A	detektív	és	a	nőcsá-
bász vonalat vették át, de Jackie Channek egyrészt 
nem	áll	jól	Ryo	karaktere,	másrészt	Jackie	tipikus	
poénjai	sem	mindig	működnek	a	City	Hunter	vilá-
gában.	Plusz	Ryo	az	életben	nem	harcművészke-
dett.	Mindemellett	 a	 történet	 is	 semmitmondó.	
Viszont	van	benne	egy	Street	Fighter	paródia	(72. 
oldal),	 ami	 értékelendő,	 csak	 kissé	 feleslegesen	
van jelen. 
 Végére hagytam egy nem ázsiai, hanem 
francia	adaptációt	2019-ből,	ami	az	eszméletlenül	
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