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Folytatás a következő oldalon!

Művei remekül kiszolgálják a 
célzott közönség igényeit, néhány 
mangájával nyugodtan próbálkozhat-
nak joseire vágyó / joseijel ismerkedő 
férfiak is. Bár teljesen sablonos mű-
faji elemekre, egyszerű hétköznapi 
pillanatokra és totál hasonló/egyen-
szereplőkre kell számítanunk, a tör-
ténetek humorának, romantikájának, 
erotikájának és realitásának egyvele-
ge mindig szórakoztató, kikapcsoló-
dást nyújt. Érzelmekről, gondolatok-
ról, személyiség típusokról, humorról 
és drámáról olvashatunk, mely végül 
mind mondhatni nyugodt, aranyos 
mederbe torkollik. Unalomban és 
érdektelenségben maximum akkor 
lehet részünk, ha egymás után, szünet 
nélkül több Maki-mangát is elolva-
sunk. Célszerűbb ennél kicsit átgon-
doltabban adagolni a műveit, minden 
érdeklődésünk, fanatizmusunk vagy 
épp a szerző/kiadó által végtelenített 
ütemben érkező fejezetek ellenére is.
Hogy miért? Ha az ember elolvassa 
az egyik történetét, egyből megtudja 
miről szól a többi, mit várhatunk, mire 
számíthatunk. Ez nem meglepő, de 
részletezzük kicsit.

A Maki-recept: egy felnőtt nő és 
egy felnőtt férfi szexuális együttléte 
és az ezt követő kapcsolatuk alakulá-
sa. Leegyszerüsítve ez szinte minden 
sztorijának az alapja. Természetesen 
vannak kivételek, valamint a többkö-
tetes, újabb műveiben komplexebb, 
hangsúlyosabb sztorikkal, több sze-
replővel találkozunk, de korai alkotá-
saira ez a recept teljesen ráillik.

Tovább részletezve az alapanya-
gokat újabb, jól..bevált sablonokat 
kapunk. A legtöbb főszereplőnő 20-as 
éveiben (annak is inkább korai szaka-
szában) jár és általában alacsonyabb 
társadalmi pozícióban, helyzetben van 
leendő partnerétől. Pl. egy cég asz-
szisztenseként, titkárnőjeként dolgo-
zik, ápolónő, egyetemi diák, hostess, 
adósság / pénzhiány terhe nyomja 
a vállát stb. Ezekhez hozzájön, hogy 

néhány esetben még szűz, a pasikkal 
eddig csak szerencsétlen hősnőről 
van szó. A férfiak ezzel szemben hatá-
rozott, rámenős, irányító, gazdag típu-
sok, akiket öltönyön kívül ritkán látunk 
más ruhákban (a lányok sűrűbben 
váltják le a kosztümöt/munkaruhát 
hétköznapi szerelésre, ami érthető), 
szintén 20-as 30-as éveikben járnak. 
Legtöbbször valamilyen vállalat vagy 
osztály vezetőjét, esetleg orvos, egye-
temi tanár szerepét öltik magukra 
ezek az urak.

Erről a képről akár megállapítható, 
hogy a főszereplő párost tekintve sok 
nyugati telenovella vagy épp keleti 
dorama felállása köszön vissza. Azon-
ban Maki mangáiban megkapjuk azt, 

amire az előbb említett művekben 
vagy évszázadokig vagy hiába várunk. 
A szexet.

Az ágyjelenetek Enjouji művei-
nek kihagyhatatlan elemei, sokszor 
minden fejezetére jut egy. Túlzott 
változatosságot itt se keressünk, min-
dig megkapjuk a szép női mellekkel 
(szép nő és férfi testekkel) ellátott 
romantikus-erotikus, egyszerű, reális 
képeinket. Maki lehetne kreatívabb, a 
szexet nála szinte mindig a pasi kezde-
ményezi/uralja, a legtöbb korai törté-
nete pedig egy nyomulós csókkal indí-
tott egyéjszakás kalanddal kezdődik. 
(Ami pár érzelmileg bonyolított oldal 
után egy hasonló „együtt vagyunk” 
szexszel zárul.) Nincsenek olyan sze-
replőink, akik között ne működne 
valamennyire a kémia. Az ellenkezőbb 
nők is pár rámenős kijelentés és erő-
szakos csók/taperolás után megadják 
magukat a jóképű férfiaknak.

Enjouji Maki 2004-től a Shogakukan kiadó Petit Comic antológia magazinjá-
nak egyik mangakája. Műveit kivétel nélkül ebben a havonta megjelenő, felnőtt 
fiatal nőknek szóló (= josei) magazinban publikálja először. Ő a mangák írója és 
rajzolója is. Eddig 9 nagyobb cím köthető a nevéhez, legutóbbi munkája (Dear 
Brother!) most áprilisban fejeződött be, és már be is jelentették a következőt. A 
Petit Comic idei augusztusi számában tehát új címmel, az SP x Baby-vel folytatja 
pályafutását.

Enjouji Maki mangak 1. - 
Erotikus joseire     
  vagyoknak

„A Maki-recept: 
egy felnőtt nő és 
egy felnőtt férfi 

szexuális együttlé-
te és az ezt követő 
kapcsolatuk alaku-

lása. „

, ,,
// Catrin
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Persze az eddigi leírás egy kissé 
túlzó, erős általánosítás Enjouji Maki 
műveire. Mindig vannak kivételek, 
erősebb nőneműek, öltöny nélküli 
hímneműek, irreálisabb, túlzó, gyere-
kes vagy komolyabb sztorik, vagy épp 
megtudhatjuk, hogy Makinál is tudnak 
a nők az együttlétek során lentebbi 
test-tájakra vándorolni. Szóval, ha eny-
hén is, de lelünk újdonságokat, új fel-
állásokat (agyamentebb/érdekesebb 
alapszitukat), nem csak szexualitást, 
amikért érdemes több mangájával is 
megismerkedni.

A Maki-kötetek varázsa összessé-
gében a hétköznapi emberi viselke-
désben és mondatokban, mangái egy-
szerűségében, a problémák könnyed 
feloldódásában rejlik, a felbukkanó 
csöpögősebb romantika (/romantikus 
karakterek) ellenére is.

Elégedetlenségre adhat okot, 
hogy a sztorikat mindig a nők érzé-
seire fókuszálva kapjuk meg. A pasik 
érzései is kiderülnek, de gondolata-
ikat, önálló jeleneteiket sokkal rit-
kábban látjuk a lányokénál. Erről az 
arányról nyilván a josei téma tehet, 
de azért kár érte. Megosztó lehet az 
a karakterdizájnt/rajzolást érintő álta-
lános dolog is, hogy minden szereplő 
ugyanúgy néz ki. Kisebb szemforma 
és frizura változtatások akadnak, de 

sok karakter totálisan egyforma egy 
másik kötetben szereplővel. Persze 
nevük, személyiségük és történetük 
elkülöníti ezeket az arcokat. Továbbá 
az sem meglepő, ha a közönség pont 
hogy ezek miatt a repetitív elemek 
miatt követi Enjouji Maki történeteit. 
Hiszen, ha erotikus joseire vágyunk 
szép karakterekkel, nála biztos nem 
lövünk mellé.

Jellemző még a rajzolására, hogy 
totálisan karakter központú, a sze-
replők rendelkeznek ruhásszekrény-
nyel és mindig csinosak a hétköznapi 
szerelésekben is. Háttereket nagyon 
ritkán látunk és akkor sem részlete-
sen kidolgozottat. Munkája ettől még 
szép, tetszetős, igényes, de lehetne 
még arányosabb (pl. helyenként túl 
elnagyolt a férfiak teste).

A mangaka kezdetben főként 
one-shotokat (rövid történet, 
manga-novella) készített a magazin-
nak, később ezeket antológia kötetek-
ben is kiadták. 2005 óta pedig hosz-
szabb, többkötetes műveket készít. 
Pár mangája külföldön is megjelent 
(pl. németül, franciául, spanyolul), a 
leghosszabb művét, a Happy Marri-
age!?-t pedig a VIZ Media angolul je-
lenleg is publikálja. Maki-rajongóknak 
mindenképp érdemes beszerezni, de 
még szívesebben vásárolná az ember 

itthoni kiadóktól (bár egy ilyen új josei 
megjelenésére a hazai piacon most 
nem sok esélyt látni).

Mangáiból még nem készült ani-
me adaptáció, pedig más hasonló 
joseikkel együtt igazán felkarolhatnák 
legalább 1-2 ova vagy egy 11 részes 
sorozat erejéig. Ezt az amúgy is ritka 
anime-josei vonalat nem ártana 1-1 
ilyen művel is kicsit megfűszerezni. De 
ezek egyelőre csak hiú remények.

Most négy korai kötetének rövid 
leírása, bemutatása következik, az 
AniMagazin szeptemberi számában 
pedig ugyanilyen formában felsorol-
juk az 5 hosszabb alkotását is.

2004 - Fu Junai
A manga 6 fejeztből, történetből áll:
1. Maga a címadó sztori, Maki első 
one-shotja, melyben Onasaka Kumi-
kót meglátogatja egy régi ismerőse, 
Shinohara Yuki. A férfi halálos beteg, 
így a nő megszánja és megengedi, 
hogy együtt éljenek.
2. Yuu egy népszerű hostess, így fur-
csálja, hogy legújabb kliense, Shin elég 
zárkózottan bánik vele. Megpróbál a 
férfi közelébe férkőzni, de több meg-
lepetés is éri.
3. Ez a fejezet az előző páros történe-
tét folytatja.

„Kisebb szemforma és frizura változtatások 

akadnak, de sok karakter totálisan egyfor-

ma egy másik kötetben szereplővel. „
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4. Két tanár kerül közel egymáshoz: az 
osztályfőnök Miyagi, és új helyettese, 
Kiritani.
5. Nishizawa felettese, Nagase kriti-
kus, szigorú személyisége miatt nem 
épp a kollégák kedvence. A nő azon-
ban megtudja főnöke egyik titkát: a 
férfi imádja a macskáját.
6. Ez egy pár oldalas extra, mely a 2-3. 
fejezetekhez köthető, és Shin egyik 
kollégájának magányos tengődéséről 
szól.

2004 - Atashi wa Sore wo Gaman 
Dekinai

Ebben a kötetben 4 történetet 
ismerünk meg:
1. A címadó fejezet, melyben Yano, 
egy irodai alkalmazott teljesen a nős, 
perverz, szadista Kyoichi szenvedélyé-
nek rabja.
2. Ayumi egy baleset után semmire 
sem emlékszik, egyedüli kapaszkodója 
a kedves, egyetemi tanár, Tsukasa. A 
történet az együttélésükről és a lány 
memóriájának visszatéréséről szól.
3. Li Sui egyetemista elvesztette 
szüleit, így apja barátjához költözik. 
A férfinak három fia van, közülük az 
egyik ellenszenves Suival, amit a lány 
nehezen visel. Ez Maki egyik legvissza-
fogottabb fejezete.
4. Ez a sztori egy kórházban játszódik, 
ahol Nai Nai nővérre az egyik titokza-
tos betege, Re Pu szemet..vetett. A 
férfi megállás nélkül hajt Naira. Ket-
tőjük történetéhez később további 
one-shotokat is írt a mangaka, melyek 
a Koisuru... kötetben olvashatók.
A kötet végén szerepel pár poénos 
extra oldal a 4 fejezethez kapcsolódva

2004 - Tsuiteru Kanojo
Ez Enjouji első hosszabb történe-

te, ugyanis a kötet mind az 5 fejezete 
egy párosról szól.

Yukimi egy szerencsétlen nő, 
könnyen megszállják a szellemek, így 
minden randija kudarcba fullad. A 
sors azonban összehozza egy budd-
hista pappal, aki segíthet megoldani 
a problémáját. A férfi meglepő ajánla-
tot tesz neki...

2005 - Koisuru Heart de Taihoshite
Újabb antológia következik, mely 4 

fejezetből áll.
1. Asuka nyomozónő mindenáron le 
akarja tartóztatni az álarcos bajtevőt, 
Cerberost. A férfi kvázi Tuxedo Kamen 
cosplayben járja a várost és még Asu-
kától is csókot lopott...
2-3. fejezetek az Atashi... kötet utolsó 
sztoriját folytatják. Irány tehát a kór-
ház, ahol a kedves nővérnek és szerel-
mének mindennapjaiba/problémáiba 
nyerhetünk bepillantást.
4. Akemi kénytelen hamar pénzhez 
jutni, így új munkába kényszerül... 
Shiina, a rámenős behajtó segít neki a 
tartozás kiegyenlítésében.

A következő számban:
2005-2009 - Private Prince - 5 kötet
2006 - Sekai wa Bokura no Tame ni! - 
2 kötet
2008 - Yoru Café - 3 kötet
2009-2012 - Hapi Mari - 10 kötet
2012-2014 - Dear Brother! - 4 kötet
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