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helyretenni az életükben. Ugyanakkor szemmel 
láthatóan könnyebben veszik fel a harcot a belső 
démonaikkal szemben. Vidámabbak, többet hu-
morizálnak egymással és a másik pároson, ennek 
köszönhetően az ő párosuk népszerűbb a rajon-
gók körében. Ám ők itt néhány közös jelenettől 
eltekintve inkább a háttérben maradnak. Az ő 
kapcsolatuk alakulását majd a sorozat folytatásá-
ul szolgáló movie mutatja be, melynek premierje 
2020. május 18-án lett volna, de a járvány ebben 
az esetben is megálljt parancsolt. Nem tudni, 
hogy mikor lesz majd látható.

 Megvan a maga célközönsége a BL-animék-
nek, akik számára kívánatos, ha fiúkat együtt lát-
nak érzelmileg, akár szexuálisan is. Ők a fujoshik, a 
férfi „megfelelőjük” a fudanshik, akik akár hetero 
létükre hasonlóképpen szeretik a meleg jelenete-
ket. Belőlük nagyon jól megélnek a műfaj képvise-
lői, ezért elsődleges céljuk kiszolgálni az igényü-
ket. Az ő igényük legtöbb esetben viszont nem 
az, hogy a homoszexualitást a maga valóságában 
lássák, ezért ha van olyan BL-anime, ami szélesebb 
közönségnek is ajánlható, akkor ott már ritka jó 
alkotásról beszélhetünk. Merthogy nagyon kevés 
ilyen van, a Given pedig ezen kevesek közé tarto-
zik.

 Egy nap Uenoyama Ritsuka iskolai órái után 
a megszokott búvóhelyére menne, hogy a társa-
itól elzárkózva feltöltődjön. Ám ezen a bizonyos 
napon döbbenten konstatálja, hogy nem egyedül 
fog meditálni. Ott alszik egy srác, gitárral a kezé-
ben. Ő Sato Mafuyu, aki miután felébredt, annyi-
ra megilletődött a hirtelen jött társaságon, hogy 
még a nevét sem tudja megmondani. Ezzel pedig 
sikerrel magára haragítja az egyébként is lobbané-
kony Uenoyamát. Nem elég, hogy nem tud elvo-
nulni a saját magányába, de még itt ez egy esetlen 
srác is, aki képtelen megmondani a saját nevét, rá-
adásul el is van törve a gitárja? Hát ez már több 
a soknál! Kikapja a fiú kezéből a gitárt, és megja-
vítja neki. Mafuyu meg úgy örül és tapsol, mint 
egy gyerek, akinek az elromlott kedvenc játékát 
javították meg. Valóban nagyon közel áll hozzá a 

gitár. Itt akár véget is érhetne a történet: egy vé-
letlen találkozás, melynek köszönhetően a gitárja 
újra működik, mindenki boldogan élhetne, amíg 
meg nem hal. De Mafuyu visszamegy Uenoyama 
rejtekhelyére. Egyrészt, hogy háláját anyagiakkal 
kifejezze. Ezt Uenoyama nem fogadja el, szíves-
ségből javította meg a gitárt. Másrészt a szerelési 
munkálatok által kiderült számára, hogy Uenoya-
ma tud zenélni, és megkéri, hogy tanítsa meg gi-
tározni. Eddig autodidakta módon tanult játszani, 
de most itt a lehetőség, hogy komolyabban tanul-
jon. Történetesen Uenoyama egy együttesben gi-
tározik. Elhívja oda a fiút, nézze meg őket. Néhány 
meghallgatás után csatlakozik az együtteshez, és 
ezután kezd komolyabbra fordulni a kapcsolatuk.
 
 Ami meglehetősen nyögvenyelősen alakul. 
Mafuyu ugyanis alapvetően esetlen személyiség, 
amivel nem egyszer az őrületbe kergeti Uenoya-
mát. Ez okoz némi derűs perceket az animében, 
de azért a maga módján alakul a kapcsolatuk. 

Hamar kiderül az is, hogy egy bizonyos harmadik is 
akarata ellenére bekavar a kapcsolatba. Mert nem 
akar ő ártani senkinek, csak Mafuyuben nagyon 
mély nyomot hagytak a múlt történései. Az anime 
lényegében kettejükről szól, ahogy Mafuyu túlte-
szi magát a múlton, és ahogy egymásra találnak.

 De azért semmiképp sem érdemes elfeled-
kezni az együttes másik két tagjáról, Nakayama 
Harukiról, a basszusgitárosról és Kaji Akihikóról, a 
dobosról, hiszen jelentős szerepet játszanak a két 
fiú kapcsolatának kialakulásában. A kezdetektől 
látják, hogy Uenoyama és Mafuyu többet éreznek 
egymás iránt, így a maguk bölcs tanácsaival segí-
tenek a fiúknak. Emellett általuk két pár szerel-
mének kialakulását követhetjük nyomon. Haruki 
és Akihiko kapcsolata alapvetően vidámabb, élet-
tel telibb, szemmel láthatóan jobban összepasz-
szolnak személyiség terén. A bölcsességükre pe-
dig a saját kapcsolatuk alakításában is szükségük 
lesz, ugyanis hamar kiderül, hogy nekik is van mit 
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 Személy szerint jó ötletnek tartom, hogy 
kétféle módját látjuk egy kapcsolat kialakulásá-
nak. A négy fiú négy különböző személyiséggel 
bír, és nagyon jól megmutatja az anime, hogy sok-
szor a személyiség is közrejátszik egy kapcsolat 
alakulásának mikéntjében. Ahogy fentebb írtam, 
Mafuyu egyébként is egy esetlen személyiség, de 
ahogy göngyölíti fel az anime a múltját, úgy lát-
hatjuk, hogy azért van oka arra, hogy tartson egy 
kis érzelmi távolságot Uenoyamától. 

 De az nyilvánvaló, hogy nem közömbös szá-
mára a srác. Nekem személy szerint azért tetszik 
az ő párosuk jobban, mert jó példát mutat arra, 
hogy érdemes szembenézni a démonainkkal, mi-
előtt belekezdünk egy kapcsolatba, hiszen (bár 
erre nem tér ki az anime) jó eséllyel kevesebb 
akadályokba fognak ütközni később. De amikor 
a 9. részben meghalljuk az úgynevezett téli tör-
ténetet, mely által hihetetlen érzelmek törnek ki, 
Uenoyama úgy érzi, eljött az idő, hogy egy nagyot 
lépjen előre a kapcsolatuk.

 A mű alapjául szolgáló manga a mai napig 
fut. És mivel csak a kéthavonta kiadott Cheri+ ma-
gazinban jelenik meg egy-egy fejezet, így megle-
hetősen lassan gyűlik össze egy-egy kötetre való 
történet. Ezért lehetséges az, hogy bő egy év van 
két kötet megjelenése között, és a 2013-ban meg-
jelent első kötet óta csak 5 jelent meg eddig. Az 
angol licensszel meg jó eséllyel megvárták, hogy 
teljesít az anime, az első kötet csak 2020. február 
19-én jelent meg. Eddig két kötet érkezett ango-
lul, és várhatóan három havonta fog megjelenni a 
többi, így a manga 2021 februárjára fogja utolér-
ni a japán megjelenést. Ehhez képest a németek 
már utolérték a japán kiadást, ugyanis németül 
2018-ban jelent meg az első kötet, azóta pedig 
már mind az öt kapható. 

 Az anime hűen követi a mangát, viszont 
meglepő részletességgel dolgozza ki a cselek-
ményt, ugyanis az első kötetet 6 epizódban dol-
gozták fel. Bár aztán némileg beindult a történet, 
ugyanis az anime 11 epizódja a manga első 14 fe-

jezetét tartalmazza. A folytatás pedig a már emlí-
tett movie formájában lesz látható.
 Nem feltétlen a Given az egyedüli olyan BL 
anime, mely szélesebb közönségnek ajánlható, 
de az tény, hogy nagyban kiemelkedik a műfaj-
társai közül. Az már önmagában kiemeli az átlag-
ból, hogy nem tipikus BL-rajzolású anime a Given, 
hanem bármelyik romantikus shoujo mellé oda-
tehető. A történet és a történetvezetés is hatá-
rozottan az igényesebb shoujók színvonalán van. 
A legtöbb BL animével az a probléma, hogy csak 
úgy együtt van a fiúpáros, de nincs annak semmi 
érzelmi alapja. Nem érezni köztük a kémiát, vagy 
hogy bármi is összekötné őket érzelmileg, csak 
megy a szokásos „seme-uke” játék, és a különbö-
ző idétlenül vicces jelenetek a páros között, hogy 
úgymond aranyosnak tűnjenek. De hát ezek a 
népszerűek, és hallva a MondoConokon a lányok 
beszélgetését, határozottan erre van igény.

 Szerencsére szembemegy ezzel a Given. Na-
gyon jól fel van építve a két fiúpáros kapcsolata, 
már az elején lehet érzékelni, hogy van, ami össze-
köti őket, és aztán ez fokozatosan épül. Az is szem-
betűnő, hogy nincs markáns különbség külsőre a 
fiúk között. Nincs meg az, hogy az egyik férfiasan 
van ábrázolva, a másik meg akár „elveszhetne” a 
lányok között. Így ez az anime szélesebb közönség 
számára ajánlható, és azt lehet mondani, hogy aki 
nyitott és érdeklődő a homoszexualitás felé, az 
egy nagyon jó romantikus animét fog látni.
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