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 Nagyon sok olyan különleges anime van, 
ami nem lesz ismert, és negatív idő alatt eltűnik 
az animék óceánjának horizontján... Lehet, hogy 
legközelebb ki tudja, mikor (akár évek múlva) csak 
egy FB csoport képei között látjuk viszont, eset-
leg valamely anime listázó oldal ajánlásainál jön 
elénk.

	 Bevallom,	én	szeretek	ilyen	címeket	kinézni	
magamnak,	mivel	ezek	az	animék	is	tudnak	lega-
lább olyan egyedi, ha nem még egyedibb élményt 
adni,	mint	bármelyik	népszerű	társuk.	És	mi	teszi	
az ilyen animéket érdekessé, sokszor maradandó-
vá?	Nos	az,	hogy	ezekből	 félévente,	évente,	két-
évente	van	egy,	és	nem	szezononként	öt.	Persze	
nem	állítom,	hogy	az	ember	mindeggyikkel	meg-
találja	a	számítását,	de	érdemes	próbálkozni.	Ná-
lam	ilyen	címek	az	Uta Koi, az Allison to Lillia	vagy	
az	itthon	is	vetített	Gallery Fake, de még sorolhat-
nám.
	 Most	 ezek	 közé	 áll	 be	 a	Kitsutsuki Tantei-
dokoro.	Pedig	őszintén	megmondom,	nem	számí-
tottam	rá,	de	épp	ezért	örömteli.

Detektív költő - Költői detektív

	 Első	ránézésre	a	történet	nem	tartogat	túl	
sok	 izgalmat.	 Betoppantunk	 a	 Meiji-éra	 Tokiójá-
ba,	 valamikor	 a	 századforduló	 környékén.	 A	 kor	
már	csak	azért	is	izgalmas,	mert	együtt	láthatjuk	
a	 feudális	Japán	 lassan	eltűnő,	de	még	markáns	
nyomának	és	a	modern,	fejlődő	Japán	egyre	ígé-

retesebb	 látképének	 kontrasztját.	 Ezt	 amúgy	 a	
főszereplők	ruházkodása	tökéletesen	jelképezi.
Itt	 él,	 vagyis	 próbál	megélni	 Ishikawa	Takuboku,	
aki	 főállásban	 tanka	költő,	mellékállásban	afféle	
önjelölt	nyomozó,	aki	segít	megoldani	különböző	
-	nem	túl	komplikált	-	rejtélyeket,	legyen	az	szel-
lemjárás	vagy	gyilkosság.	Ebben	segít	neki	társa,	
Kindaichi	Kyousuke,	akivel	egy	szállóban	bérelnek	
egy-egy	 szobát.	 A	 lényegi	 történet	 ennyi,	 azon-
ban,	 ahogy	 a	 cselekmény	 halad	 előre,	 folyama-
tosan	bontakozik	ki,	hogy	az	alapfelütés	mögött	
bonyolult	 karakterkapcsolatok	 és	 egy	 tragikus	
élettörténet	bújik	meg,	ami	a	sablonos	detektív-
történetből	egy	fél-igaz	életrajzi	drámává	alakul.
No	de	mi	az,	hogy	fél-igaz?	
	 Az	anime	egy	1999-es	regény	adaptációja,	
amit	Kei	Ii	írt.	Sajnos	az	író	2014-ben	meghalt,	így	

ezt	a	feldolgozást	már	nem	érhette	meg.	A	regény	
szereplői	mind	a	Meiji-korban	élt	 és	 alkotó	 szer-
zők,	a	főszereplő,	Ishikawa	Takuboku	költő,	Kyou-
suke	pedig	nyelvész	volt,	de	többek	között	feltű-
nik	Akitagawa	Ryuunosuke	vagy	Edogawa	Ranpo	
író	 is.	Még	 egy-egy	 helyszín	 is	 a	 valóságból	 lett	
átemelve,	mint	a	Ryōunkaku	torony,	ami	Asakusá-
ban	állt,	 de	 az	1923-as	Kantói	 földrengésben	
annyira	megrongálódott,	hogy	lebontották.	És	
most	jön	a	fél-igaz	rész.	A	szereplők	élete	nem	
mindig	 tükrözi	 a	 valóságot,	 értem	 ez	 alatt	
azt,	hogy	Takuboku	tényleg	költő	volt,	és	ak-
ként dolgozott a Myōjō	nevű	szépirodalmi	
folyóiratnál,	de	a	nyomozás,	a	kicsapon-
gó	életmód,	a	Tokióban	töltött	évek	egy	
része	már	az	író	fantáziája.	
	 Az	egész	olyan,	mint	egy	Meiji-kori	slice	
of	life	költőkről,	a	valós	múltjuk	részleges	fel-
használásával.	Mintha	a	Nyugat	alkotóiról	néz-
nénk/olvasnánk	egy	félig	kitalált,	félig	valósághű	
művet.	

„...láthatjuk a feudális Japán lassan 
eltűnő, de még markáns nyomának és 
a modern, fejlődő Japán egyre ígére-

tesebb látképének kontrasztját.”
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éjjel	 iszogatni.	 (Műveiről	 ebben	 a	 számban	 egy	
magyar	 kiadványt	 is	 ajánlunk.	 (91.	 oldal)	 Barátja	
Kindaichi	 Kyousuke,	 aki	 nyelvész,	 igyekszik	meg-
óvni	annyi	bajtól	amennyitől	lehetséges,	de	kissé	
félszeg	és	hiszékeny	 jellem,	amit	Takuboku	nem	
egyszer ki is használ. 

	 Van	egy	bárszerű	italozóhely	az	animében,	
ami	 központi	 szerepet	 kap,	 ugyanis	 a	 többi	 ka-
rakter	többnyire	itt	ül	össze	verseken	agyalni,	az	
eseteket	kibeszélni	a	napi	hírekkel	együtt.	Afféle	
Pilvaxnak	vagy	Centrálnak	is	mondhatnám.	Ide	ré-
szenként	be	fogunk	térni,	és	találkozunk	a	többi	
karakterrel,	mint	Nomura	Kodou	regényíróval	és	
zenekritikussal,	 Akutagawa	 Ryuunosukéval,	 a	 hí-
res	íróval,	a	nemesi,	szamurájcsaládból	származó	
Yoshii	Isamu	tankaköltővel	és	színdarabíróval,	Ha-
giwara	 Sakutaro	 költővel,	 Edogawa	 Ranpo	 (ere-
deti	 nevén	 Hirai	 Tarou)	 szintén	 híres	 íróval,	 aki	
Akechi	 Kogorou	 detektívkarakterét	 hozta	 létre.	
Valamint	Mori	Ogai,	fordító-,	költő-,	regényíróval	
és	Wakayama	Bokusui	költővel.		

	 Mind	 egytől	 egyig	 valóban	 élt	 személyről	
van	szó,	akik	itt	a	bárban	összeülnek,	és	többször	
segítenek	Takubokunak	egy-egy	ügyben,	akár	ta-
náccsal,	akár	tettekkel	is.	Olykor	meg	csak	szimp-
lán	sütit	esznek	és	tejet	isznak.	
	 Takuboku	és	Kyousuke	kellően	kidolgozott	
karakterek,	érthető,	látható	érzelmekkel,	motivá-
ciókkal.	A	többiekből	ez	már	hiányzik,	ők	csak	asz-
szisztálnak	a	jó	hangulathoz,	és	hiába	egyszerűek	

(bár	azért	egy	s	mást	megtudunk	róluk	is),	mégis	
hiányoznának,	ha	nem	szerepelnének.

A borítás

	 A	grafika	teljesen	hozza	azt,	amit	elvárunk	
tőle,	 az	 animének	 megfelelő,	 egyszerű	 rajzolás	
jellemzi.	 Sokféle	 színnel	 dolgoztak,	 árnyalatban	
inkább	a	pasztell	felé	közelít	a	 látvány,	de	 itt-ott	
azért	finoman	élénkebb.	A	hátterek,	mint	egy	szí-
nes	fametszet,	a	házak	és	a	belső	helyszínek	na-
gyon	 hangulatosak.	 Tágas	 nagy	 tájképekre	 csak	
ritkán	 számítsunk,	 főleg	 a	 szűkebb	 környezetet	
láthatjuk.	Az	 animáció	 is	 a	 helyén	 van,	 nem	ész-
leltem	különösen	nagy	spórolást,	bár	ezt	egysze-
rűbb	volt	megcsinálni,	mint	egy	akció	animét,	itt	a	
karakterek többnyire sétálnak, esznek, isznak.
	 A	hangok	terén	igazán	remekel	a	Tanteido-
koro.	 A	 zenei	 aláfestések	 nagyon	 hangulatosra	
sikerültek,	bár	azért	valljuk	be,	az	animék	többsé-
génél	ezzel	egyáltalán	nincs	gond.	

	 Az	 anime	 felosztása	 javarészt	 epizodikus,	
egy-két	 részenként	 váltják	 egymást	 a	 különféle	
esetek,	egyedül	a	karakterek	és	egy-egy	helyszín	
köti	össze	őket.	Az	anime	utolsó	harmadában	már	
kicsit	háttérbe	kerül	a	detektív	vonal,	inkább	Taku-
boku	karaktere	és	társaival	való	kapcsolata	kerül	
fókuszba:	ennek	fontossága	és	átértékelése.	Emi-
att	sokkal	komolyabb	és	komorabb	hangvételt	üt	
meg az anime. 
	 Többet	 viszont	 nem	árulnék	 el,	mert	 nem	
szeretnék	spoilerezni,	így	minden	mást	fedezzen	
fel	a	néző.

Az irodalom nagyjai

	 Essen	 szó	 a	 karakterekről,	 ha	már	 annyira	
kiemeltem	őket,	bár	túlzásba	ezt	sem	szeretném	
vinni.	
	 A	 főszereplő	 Ishikawa	 Takuboku,	 korának	
egyik	jelentős	tankaköltője,	könnyelmű	életet	él,	
tipikus	életművész,	mindig	 kölcsönkér,	 és	 szeret	
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Főleg	hegedű	alapú	muzsikákat	fogunk	kapni.	Az	
opening	és	ending	már	egy	sarkalatosabb	pont	a	
hangulat	megalapozása	érdekében.	

	 A	 nyitány	 fantasztikus,	 mind	 képileg	 (igaz	
kicsit	 spoileres),	 mind	 zeneileg.	 Ráadásul	 a	 Wa-
kayama	Bokusuit	megformáló	Furukawa	Makoto	
énekli.	Seiyuu	fanoknak	plusz	élmény.	Az	ending	
is	 hangulatos,	 bár	 kevésbé	 fülbemászó,	 klasszi-
kusabb	stílussal	indít,	hogy	aztán	egy	másodperc	
alatt	modernre	váltson.	

	 Sok	 ismeretlen	 cím	 van,	 ami	 igazi	 seiyuu	
sztárparádét	 vonultat	 fel:	 Nobunaga Concerto, 
Nobunaga the Fool és	persze	ez	is,	hiszen	hallhat-
juk	benne	a	már	említett	Furukawa	Makotót,	Sa-
kurai	Takahirót,	Kensho	Onót	vagy	Saito	Soumát	
is.	Különlegesség,	hogy	a	korábban	említett	költő,	
Hagiwara	Sakutaro	unokája,	Higawara	Sakumi	(aki	
amúgy	 rendező	 és	 színész)	 a	 hatodik	 epizódban	
szerepel	seiyuuként.	

 A Tanteidokoro egy alapvetően lassan ki-
bontakozó sztori, a detektívszál önmagában nem 
emelne semmit az anime értékén, sőt, de a törté-
nelmi karakterek látványa saját, hiteles környeze-
tükben igazán nagyot dob az élményen. Nincs ben-
ne mágia, se harcok, pusztán művészek kalandos 
slice of life-ját nézhetjük, sok-sok mögöttes em-
beri érzelemmel a barátságról, szerelemről, hogy 
aztán egy tanka verssel köszönjünk el a naptól.
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