
Az AniMagazin elindításakor 
felmerült a szerkesztőkben egy 
ötlet, miszerint minden hónap-
ban egy rovaton belül feltennének 
olvasóiknak egy-egy kérdést, a 
legkülönbözőbb témákban, abban 
a reményben, hogy sok érdekes 
választ kaphatnak, melyből bizo-
nyos - koránt sem tudományos 
- következtetéseket vonhassanak 
le, így jobban megismerve a haz-
ai anime és manga-közönséget. 
Ebben a hónapban azt a kérdést 
tettük fel nektek a Havi Szellem 
keretein belül, hogy kik lennétek 
az animék és mangák csodála-
tos világából, és miért pont Ő. A 
legkülönbözőbb válaszokat kap-
tuk, és természetesen a legeltérőbb 
szereplők közül válogattatok. 
Érdekesnek találtuk azt, hogy 16 
válaszadóból csupán ketten vol-
tak olyanok, akik ugyanabból 
a műből, pontosabban mond-
va a Fairy Tail-ből választottak 

maguknak “hőst”, viszont ők is 
más-más szereplő mellett tet-
ték le voksukat (egyikük Erza-
t, másikuk Lucy-t említette). 
A választék megdöbbentően 
színes volt; az említett Fairy Tail-
en kívül felhoztátok az inkább 
játék formában híres Final Fan-
tasy-t, a soha véget nem érő One 
Piece-t, illetve a szintén közked-
velt Soul Eatert. Rengeteg más 
anime is megemlítésre került, 
melyeknek e pár soron belül je-
lenleg nem tudunk sajnos helyet 
szorítani, bármennyire is szeret-
nénk, de hogy még egyszerűbben 
megértsétek a választ, talán Pit-
bull szavai fejezték ki a legálta-
lánosabban azt, hogy mi alap-
ján is történt - talán tudatosan, 
talán tudat alatt - a választás: 
“Hát én valahogy úgy vagyok vele, 
hogy csak olyan karakter bőrébe 
bújnék, a kinek a személyisége 
nagyon hasonlít az enyémhez.” 

Egy másik találó 
megfogalmazást Helindamao 
tette, aki Risát választotta a 
Lovely Complex-ből: “Tisz-
tára magamat látom benne [...] 
Szóval kiköpött Risa vagyok, 
és ezért választottam őt”.
Mi magunk nem vagyunk pszi-
chológusok, vagy efféle szakem-
berek, s hogy a kontárság vádja 
messze elkerüljön bennünket, 
nem merünk következtetést lev-
onni, csupán a kíváncsiság hajtott 
bennünket, hogy vajon kit válasz-
tanátok ti, kedves olvasóink, 
pontosabban mondva, a színes 
kavalkádok világában ki is a ti 
alteregótok, ha szabad választá-
sotok eredményét így nevezni. 

Te melyik anime/manga karekter lennél?

Havi Szellem
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A válaszok kiértékelve:
Azumanga Daioh! - Osaka-san  Kasuga Ayumu
Dragon Ball -  Son Goku
Fairy Tail - Erza / Lucy
Final Fantasy Versus XIII - Noctis Lucis Caelum
Hellsing - Alucard
Kodomo no Jikan - Aoki Daiske
Lovely Complex - Koizumi Risa
Maya no Souretsu - Maya
Moe Kare - Hikaru
Neon Genesis Evangelion -  Ikari Shinji
One Piece - Luffy 
Pokemon - Pikachuu
Soul Eater - Halálisten Mester
To Aru Majutsu no Index - Touma
To LOVE-Ru - Yuuki Rito

Írta:  Maya-chan


