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Prison School Írta: DaisetsuA live action sorozat



Az AniMagazin olvasói között biztos jó 
páran akadnak olyanok, akik tudnak live 
action filmekre példát mondani. Ez nem 
nagy kihívás, sőt animésként még illene 
is néhány animefeldolgozással tisztában 
lennünk.

Viszont, ha azt kérdezném meg: Ismer-
tek-e olyan sorozatokat, amiknek az alap-
ját egy anime/manga adja, akkor biztosan 
elgondolkodnátok. Kis hazánkba ritkán 
jutnak el japán filmek, a sorozatokról nem 
is beszélve. A szigetországban legyártott 
filmek töredéke is csupán felirattal érhető 
el, így elég kicsi választék áll rendelkezésre 
az érdeklődőknek. De a következő soro-
zatunk nem ilyen! A Prison School anime 
tavaly nyáron lepett meg minket brutális 
perverziójával és mértéktelen szadizmu-
sával. Eleinte döbbenten olvastam a hírt, 
hogy EZ a sorozat élő szereplős feldolgo-
zást fog kapni. Kicsit tartottam a dologtól, 
de végül kellemeset csalódtam: most el-
árulom miért!

Dorama sziget 37

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

Miből készült a live action?

A sorozatunk alapjául egyértelműen 
az azonos című manga és anime szolgált, 
amit Hiramoto Akira 2011. februárjától 
indított útjára a Young Magazinban. A 
live action feldolgozás ötletét a rendezők 
eleinte komolytalanul fogadták, mivel a 
Prison School tartalmilag nem egy olyan 
mű, amit illene ,,továbbfejleszteni”. De jól 
ismerjük mi a japánokat, és ahogyan ezt 
tőlük megszokhattuk minden őrültségbe 

előbb vagy utóbb belevágnak. Így szüle-
tett meg ez a kilenc részes sorozat. 

Érdekesség, hogy a forgatókönyvet 
többen is írták, köztük az eredeti mű atyja 
is. Akira által így a sorozat fel tudott venni 
néhány olyan tulajdonságot, ami kevés live 
actionről mondható el: szövegbeli pontos-
ság, a cselekmények pontos lemásolása.

Szereplők és zene

Minden live actionnél talán az az első 
dolog, amit nézünk, hogy passzolnak-e a 
színészek az adott anime eredeti karak-
tereihez. A legtöbb hasonló filmnél vagy 
sorozatnál rögtön ezen hasal el az egész 
produkció, ami alól jó kivétel a Rurou-
ni Kenshin, a Say ’I love you’ és a Prison 
School is.

Főszereplőnket (Fujino Kiyoshi) a fi-
atal Nakagawa Taishi alakítja, őt látjuk a 
legtöbbször a képernyőn. Fontos megje-
gyezni, hogy a live action olyan színészeket 



is alkalmazott, akiknek korábban nem-igen 
volt komoly filmes karrierjük. Taishit nem 
nézve Yano Masata (Shingo), Emoto Tokio 
(Gakuto), Morikawa Aoi (Hana), Takashima 
Masahiro (igazgató) és Akari Yuiko (Anzu) 
szerepelt többször a mozivásznon vagy té-
vék képernyőin. De az Andrét alakító színé-
szünk (Garikuso Garigari) például csak egy 
filmben jelent meg néhány jelenet erejéig. 
Így lényegében a színészek fele kezdőnek 
számít még a filmiparban.

A színészi játékkal nekem nem akadtak 
problémáim. A fiúk és a lányok is nagyon 
jól alakították a karakterüket. Személy sze-
rint a kedvencem Aoi volt, aki Midorikawa 
Hana szerepébe bújt bele. A szereplőknél 
egyedül Yamazaki Hirona nem volt szimpa-
tikus. Szerintem az animében Mari sokkal 

A sorozat legjobb és legfurcsább 
tulajdonságai

 Mint mondtam a Prison School egy jó 
sorozat, de mit érnek a szavak, ha nincs 
mögöttük semmilyen indok vagy tarta-

lom? Jó tulajdonságoknál a már korábban 
kiemelt remek színészválasztást szoktam 
kiemelni (ez Meiko esetében szó szerint 
szemet gyönyörködtető!), de emellett van 
még pár másik érv is.

Az egyik varázsa a részeknek a díszle-
tekben rejlik. A börtön és az iskola hely-
színei majdnem ugyanolyanok, mint az 
animében láthatóak (bár itt-ott elvettek 
mindenből egy kicsit, de annak más oka 
van, amiről később szeretnék írni). Na-
gyon tetszett, hogy a srácok ruhája és a 
diákok iskolai uniformisa szinte teljesen 
megegyezett az eredetivel. Egyedül Meiko 
kapott egy lila felsőt, de ez valószínűleg 
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tekintélyt parancsolóbb karakter volt, amit 
Hirona (a titkos diáktanács elnöke) nálam 
nem tudott annyira átadni. Ellentétben 
Masahiróval, aki a seggimádó igazgatón-
kat remekül alakította az első résztől az 
utolsóig. Ugyanakkor a filmben az őrült 
fejeket is nagyon jól visszatudták adni a 
srácok, ami miatt az őrült hangulat teljes 
mértékben áttudott jönni az animéből a 
sorozatba. 

Ahogyan azt más-más sorozatoknál 
tapasztalhattuk, a Prison School is rendel-
kezik egy kis openinggel. Az openinggünk 

címe Shoudo, amit a HaKU bandának 
köszönhettünk, míg az endinget a GOOD 
ON THE REEL-nek (Searchlight). Szerintem 
mind a két zenét jól eltalálták, így jól pasz-
szoltak minden rész elejéhez és végéhez. 

   A soundtrackkek terén én semmi ér-
demlegeset nem vettem észre, átlagosak.

‚Az egyik varázsa a részeknek a díszletekben rejlik. A 
börtön és az iskola helyszínei majdnem ugyanolyanok, 

mint az animében láthatóak...”



azért történt így, mert ki szerették volna 
emelni a többi lány közül (mondjuk őt nem 
is volt nehéz).

Egy másik: a csattanók gyakorisága. 
Szinte mindegyik rész végét úgy oldották 
meg, hogy valamilyen csattanóval érjen 
véget, így azok, akik hetente várhattak az 
új részekre, azok biztosan az őrület hatá-
rán voltak.

Ugyanakkor a másik nagy érdeme 
ennek a műsornak az operatőri munka. 
Látszik, hogy elég sokszor éltek a kamerák 
lehetőségeivel. Ennek köszönhetően sok-
szor egy harmadik személynek érezhetjük 
magunkat a párbeszédeknél, ugyanakkor 
a perverz jeleneteknél sok szoknya alá be-
pillanthatunk vagy nézhetünk szebbnél is 
szebb dekoltázsokat.

Ahogyan említettem: bizonyos jelene-
teknél azért mégis akadnak furcsaságok. 
Engem a legérthetetlenebb percek akkor 
értek, amikor Kiyoshi a szennyes kosárból 
lopott ruhákat. Amikor beragad az autó-
ba úgy szökik meg – a sorozatban persze 
–, hogy Gakuto egy lécet dob a mosoda 

Az live actionben ugyanis éjjel és nappal 
történnek az események, de az animében 
egy csomó jelenet napnyugtakor törté-
nik. Olyan nehéz lett volna alkonyatkor 
forgatni?

Összegzés

A Prison School egy nagyon jó live 
action sorozat. Tökéletes színészekkel, 
pontos megvalósítással és rengeteg viccel 
és perverzióval. Bár az anime utolsó részé-
ben megjelent diáktanács arca a kilencedik 
epizódban ismeretlen maradt számunkra, 
de ezt nem nézve nekem semmi olyan 
problémám nem volt a live actionnel, ami 
komolyan rontaná az élvezhetőséget.

 
  Persze 9 rész nem egyenlő 12-vel, így 

sok jelenetet egybevontak, hogy belefér-
jen 9x25 percbe az egész megvalósítás. 
Ezért néhány helyszínt is kihagytak, de 
ahogy mondtam: ez érdemben nem vont 
le az élményből, ami elégedetté tehet min-
den Kangokou Gakuen rajongót!
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furgonja elé. Az anime verzió szerint ezt a 
helyzetet Kiyoshi mentette meg egy száz-
szor egyszerűbb módszerrel. Miért volt jó 
azonban ezt mégis máshogy megvalósíta-
ni? Szerintem ezt csak Isten tudhatja!

A Prison Schoolban a fiúk börtönbe 
kerülnek, és mint börtöntöltelékeknek, va-
lamit dolgozniuk is kell. A részek alatt azt 
figyelhettük meg, hogy a fiúk fákat, gallya-
kat pakolnak ide-oda vagy épp a SEMMIT(!) 
kapálják. Ilyen munkának biztos sok elítélt 
örülne.

Végezetül az utolsó kisebb „hibája” 
ennek a sorozatnak a napszakok voltak. 

„...sokszor éltek a kame-
rák lehetőségeivel. Ennek 
köszönhetően sokszor egy 

harmadik személynek érezhet-
jük magunkat a párbeszédek-

nél, ugyanakkor a perverz 
jeleneteknél sok szoknya alá 

bepillanthatunk...”
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