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HORIMIYA
Írta: Hirotaka

anime ajánló
A CloverWorks stúdiót az elmúlt két-három
évben nagyon megszerettük, hiszen remek címeket
raktak elénk. Gondoljunk csak a Bunny Girl Senpaira, a Yakusoku no Neverlandre, a Fugou Keijire
vagy a Wonder Egg Priority-re. Mindegyik remek
darab lett, sőt talán a Fugou Keijin kívül mindegyik
nagy népszerűségnek örvend. Azt meg szerintem
még a stúdió sem gondolta, hogy a párhuzamosan
futó két sorozata is a szezon legjobbjai között lesz.
Az egyiket előbb említettem (WEP), a másik pedig
e cikk tárgya, a Horimiya.

Hori-san to Miyamura-kun
Önmagában egy sulis-romantikus komédia
még nem borzolja fel a rajongók agyvizét, legyen
az drámai, parodisztikus vagy szimpla SoL (a háremet és ecchit most hagyjuk, az más tészta). Ha így
nézzük, a Horimiya sem váltja meg a műfajt - bár
tanulhat belőle a többi -, hiszen minden elemét
láttuk már. De álljon itt néhány példa: valljuk be,
nem sok olyan van, ahol ennyire könnyen, olajozottan összejönnek a karakterek - a Bakemonogatariban pl. így van, de az teljesen más műfaj, a
Bunny Girl már jobb példa, de ott is a kimondáson
kívül semmi nem történik, kiábrándító. Talán a Nijiiro Days áll a legközelebb a Horimiyához, de az is
valamivel gyengébb. Az Itazura na Kiss jó példa,
hasonló anime, ami még tovább viszi a karakterek
kapcsolatát, de nekem abból is hiányzik valami.
Aztán ott a klasszikus recept: a Toradora aranyos,
de 25 részt kell várni, és annyi. Kaichou wa Ma-

< Tartalomjegyzék

id-sama dettó. Az Oregairuban - a legdrámázósabb suliromi, amit eddig láttam - három évadig
szenvednek, mire sikerül révbe érni. A LoveCom
túl bugyuta, az Ao Haru Ride meg túl nyálas és
még lehetne folytatni a sort. Megjegyzés: mindegyik említett animét ajánlom a műfaj kedvelőinek,
amit írtam, szubjektív vélemény.
Mindazonáltal nem bűn ismert elemeket
újra felhasználni, ha azt jól csináljuk, és a Horimiya
nagyon is jól csinálja. Hori x Miya párosában egy
olyan szerethető animés párt kaptunk, akiket bármely suli-romkom kedvelő berepíthet a kedvencei
közé. Kapcsolatuk aranyos, bensőséges, tinis, de
mégis valamennyire érett, reális, örömteli, természetes. Nem csak azt nézhetjük, hogyan jönnek
össze, hanem végre az együtt töltött idejüket élvezhetjük. Nem kellett rá 3-4 évadot várni vagy
több kötetnyi light novelt elolvasni, hogy egyáltalán bevallják egymásnak, amit már mindenki tud,
aztán jöhet az end felirat, itt elég volt öt rész. Egyszerűen csodás, hiánypótló. Azonban az anime
verzió - bár, amit adaptál, azt jól csinálja - a máso-

dik etapban túlságosan is mellékszálként kezelte
Hori és Miyamura kapcsolatát, emiatt kicsit rossz
szájíz maradhat bennünk, akár ismerjük a mangát,
akár nem. Így egy kicsit a koherencia megbomlik,
de mégis menti a helyzetet, hogy párosunk köré
egy imádnivaló karakterekből álló szituációs komédiát kapunk.
De bontsuk ketté: nézzük előbb az animét,
és utána a mangába is részletesen belemászunk.

„Mindenkinek van egy oldala, amiről
nem akarja, hogy mások tudjanak.”
Kapcsolatom a Horimiyával ici-picit kacifántosan indult, mert nem kezdtem el a szezonban,
mivel elsőre nem kapott el a leírása, és jobban
nem is néztem utána. Aztán hallottam, mennyire
szeretik, pláne, hogy össze is jönnek a főszereplők, így gondoltam, hát mire várunk, nézzük. Szóval belekezdtem, és negatív idő alatt lenyomtuk
Catrinnal az addigi 6 részt, onnantól pedig hétről
hétre követtük.
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anime ajánló
Hirotaka ráadásul két rész között, egy hét alatt elolvasta az egész mangát.
Helyszín természetesen Japán, azon belül
csak annyit tudtam kideríteni, hogy valahol Kanto
régióban (Honshu fősziget középső része, itt található Tokió is.) A főhősnőnk, Hori Kyouko szép,
népszerű és persze jól tanul, DE, egyáltalán nem
szokott suli után eljárni, barátokkal szórakozni
(karaoke, hambizás, fagyizás), hanem mindig hazasiet: sminket le, ruhaváltás, hajat felkötni és jöhet a takarítás, bevásárlás, főzés, öcsire vigyázás,
aki még itt a sztori elején ovis. Ezt az oldalát viszont egyáltalán nem akarja az osztálytársai előtt
megmutatni.
Hori öccsét, Soutát egy nap vérző orral kíséri haza egy menő, felkötött hajú, telepiercingelt és tetovált srác, akiről kiderül, hogy a különc,
magának való, visszahúzódó, mindenki által otakunak hitt osztálytárs, Miyamura Izumi. Innentől
fogva Miyamura délutánjai egy részét Horiéknál
tölti, mivel Souta szeret az „oniichannal” játszani,
és persze Horinak sincs ellenére, mivel Miyamura
sem óhajtja iskolatársai előtt közszemlére tenni
vagányabb oldalát. Szóval adott a közös pont.

nek (számításaim szerint kb. egy év alatt történik
meg), és ezzel köröket ver rá bármelyik hasonló
műfajú társára. Szereplőink nem kerülnek részekig buta nézeteltérésbe, félreértett jelenetekbe,
nincs túldrámázás, nincs túlhisztizés, gyerekes
viselkedés, hanem néhány pillanat alatt feloldódik a feszültség, kimondják, amit ki kell és amikor
kell, nem magukban agyalnak, hogy mit kellett
volna, természetesen viselkednek egymással, és
ez teszi sokkal reálisabbá a történetüket. Egyszóval: kommunikáció (ami valljuk be, a párkapcsolat
egyik alapja), és végre egy suli-romkom, amiben
ez tökéletesen működik. Úgy megy ez a folyamat,
ahogy szeretnénk, ahogy elvárjuk, hogy menjen,
és meg is lett az eredménye. Gyakorlatilag nézhetjük ahogy cukiskodnak, csak néha kapnak ös�sze kicsit.
Az egészben azért persze ott van a mese,
hogy normál körülmények között egy ilyen „magának való, egyáltalán nem menő srác” sosem kapná
meg az osztály legjobb csaját. De mindkét karak-

ter több annál, mint amit elsőre látunk, így már
jóval hihetőbb a dolog. Szinte észre sem vesszük,
de ahogy Hori és Miyamura megosztják egymással közös titkukat, úgy minket is behálóz az anime,
valamint a két főszereplő. Nem is szabadulunk tőlük, de nem is akarunk.
„Miyamura az enyém!
Nem adom neked, soha!”
Az anime további szakasza pedig szépen
lassan elengedi a kezüket, és inkább a többi karaktert emeli fókuszba. Eddig is jutott rájuk idő,
de dominánssá válnak, és itt kezdődik az anime
egyik negatívuma. Bizonyára a készítők sem számítottak rá, hogy ennyire sikeres lesz, mivel meglehetősen szellősen adaptálták a mangát. Addig
a pontig, hogy Horiék összejönnek kisebb kihagyásokkal, de jól követik egymást az események,
koherens az egész. Utána viszont elkezdtek egyre
nagyobbakat ugrani, emiatt sok fejezet esett áldozatul (főként HoriMiya sztorik).

„Úgy érzem ez a pillanat az enyém
és csak az enyém”
A közös délutánok eredménye, hogy akarva
akaratlanul is megismerik egymást, egyre jobban
és megállás nélkül kapjuk az egyre meghittebb jeleneteket, amik egyenesen a szerelemhez vezet-
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Azonban így teljesen megszakadt az összefüggőbb történetvezetés, mintha random módon válogattak volna az alapműből. Az utolsó rész pedig
konkrétan legalább 70 fejezetet hagy ki és ugrik a
manga legvégére. Így, aki „anime-only” és nem olvasná a fekete-fehér verziót, az nagyon sok sztoritól marad le, akár HoriMiya, akár haveros, akár
családos jelenetekről. A múltról és jövőről pedig
ne is beszéljünk. A teljes adaptációhoz még két
ilyen évad kéne. Úgyhogy a stúdiónak jár egy piros pont, mert adaptálták és szépen, nagyon jól
áthozva az állókép változat rajzstílusát, és egy
hatalmas fekete pont, amiért egy épp lezárult
mangát nem teljesen animésítettek. De reméljük,
még lesz anime belőle.
“Mellettem vagy, mindenki velem van.
Mostmár én is velük vagyok.”
Beszéljünk a karakterekről röviden. Nos,
ezen a részen a Horimiya sem ad többet, mint
bármelyik másik suli-romkom. Mindenki nagyon
szerethető, kedvelhető, működik a barátság-kémia, jó rajtuk/velük szórakozni, egyszóval tipikus
diákok. Toorut emelném ki, aki miután Hori dobta,
némi letargia után, de remek karakter maradt és
megállapodott a kissé szeleburdi Yuki (Hori barátnője) mellett, akik olyan „több mint barátok, de
nem egy pár” státuszban vannak. Viszont Horiékon kívül kapunk még két párt, ami külön színfolt
a történet vásznán. Sengoku, a diáktanács elnöke
Remivel szintén cuki páros, de velük már keveseb-

< Tartalomjegyzék

bet foglalkozik az anime (egyébként ők is totál
normálisan jöttek össze). Valamint még Shindo
és Chika, akik tényleg nagyon oldalág, de vannak
és arik. Lezárásként pedig megemlítem Iurát, aki
annyira troll, hogy minden jelenete egy jelenség
(mikor futott a manga, egy szavazáson ő lett a
harmadik legnépszerűbb karakter, az alkotókat is
meglepve), valamint Hori családja is érdemel pár
szót, akik imádnivalóak, de róluk majd később.
„Amikor leveszed a szemüveged és felkötöd
a hajad csinosabb vagy, mint a legtöbb lány.”
A sorozat minőségét tekintve egy szavunk
nem lehet, a grafika tökéletesen hozza a műfajnak megfelelő szintet. A vizuális megoldások hangulatosak, jól eltaláltak, és tökéletesen kifejezik,
hogy az időnként elhangzó mondatok/gondolatok csak Horira és Miyamurára vonatkoznak, ezzel
vastagon aláhúzva kapcsolatuk erősségét. HERO,
a mangaka egy interjúban elmondta, hogy annyit
kért a stábtól, hogy a címet és a neveket, vala-

mint a manga grafikai stílusát hagyják meg. Úgy
vélem, ezt sikerült teljesíteni. A zene fülbemászó
és a seiyuuk is természetesen jól adják elő a karaktereket, de ez annyira általános, hogy meg sem
kéne említeni. A nyitó és záró számokat viszont
érdemes kiemelni. Az opening eltér a szokásos
suliromkom cuki openingektől, inkább melankolikusnak mondanám, és egyértelműen Miyamurára utal, meg kicsit Tooru és Yuki kapcsolatára. Az
ending meg nagyon cuki, mintha nendoroidokkal
és diorámákkal játszották volna el, és gyakorlatilag az egész Horimiya fősztori benne van.

„Hori-san…..Köszönöm”
Miyamuráról külön írok, mert valamennyire
ő van a központban. Szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Miyamuát, aki
teljesen magába forduló, magányos, különc srác
- ami köszönhető a nem éppen rózsás alsó-középsulis éveinek -, gyakorlatilag a sors Hori révén kirángatja ebből a világból.
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Az animében és a mangában is láthatjuk azt a fejlődést, ahogy elengedi, majd elbúcsúzik a csendes,
visszahúzódó énjétől, ezzel lezárva magában egy
negatív, sötét korszakot. Barátokra lel és hamar
a társaság középpontja lesz. És hamár egy közhellyel indítottam, azzal is zárok: soha ne ítéljünk
elsőre, és ne ítéljünk külső alapján. Ez, sablon ide
vagy oda, igaz. Szerencsére annyira nem pörög
ezen a cím, és Miyamura sem agyal rajta sokat, hamar beleszokik új életébe.
„Sosem tudtam, hogy öt nap ilyen
hosszú tud lenni”
Akiknek van vagy volt párkapcsolatuk, azok
bizonyára értik a „kapcsolat-titok” általam generált fogalmát. Ez itt tulajdonképpen Hori és Miyamura saját, közös dolga, aminek mindenki látja
az eredményét, de az okát csak ők ketten tudják,
pl. Hori mazochizmusa. Szerintem sokan fogtok
hasonlóságokat felfedezni magatok és Horiék
között, biztos mindenkinek van ilyen. Ebben egészen egyedi a Horimiya, és ezt szeretném annak
betudni, hogy a mangaka egy hölgy, akinek minden bizonnyal volt/van párja.
„Nem veszem el a nővéredet,
de Kyouko enyém lehet?”
A Horimiya egy családcentrikus anime,
még ha középiskolások is vannak célkeresztben.
És végre teljes családot láthatunk, ahol nem halt

< Tartalomjegyzék

meg senki (EZAZ). Ezt bizonyítja Souta, Hori öccse,
aki nagyon aranyos, nagyon szerethető kiskölyök
(a mangában középsulisként is láthatjuk kicsit),
valamint Hori szülei, akik nagyon adják, persze
jó japánokhoz képest sokat dolgoznak, de nem
0-24-ben. Szeretik és hamar be is fogadják Miyamurát, sőt gyakran nagyobb prioritást élvez, mint
a ház elméletbeli ura, Kyousuke, akinek minden
jelenete komikus: ennyire jófej és troll apát ritkán
látni animében. Sajnos a sorozatból sok családjelenet is kimaradt, vagy csak részben került bele,
de a manga kárpótolhat, melyben Miyamura anya
is többet szerepel. Jó végre egy animében látni,
hogy a szülők ilyen jól kijönnek a gyermekük párjával, ami elsőre idillinek látszik, de reális.
Még a testvéri féltékenység is megjelenik
egy finom, de annál fontosabb jelenetben Souta részéről, aki fél, hogy újdonsült bátyja esetleg
elveszi tőle szeretett nővérét, miután Hori Miyamuráé lett, és ezt nagyon kedvesen és életszagúan sikerült ábrázolni.

zet érhető el angolul). Első ránézésre a rajzolása
mindenkit elriasztana, mert konkrétan paintrajz
az egész. Nézzétek meg a képet. Még ennek befejezése előtt két hónappal indult a remake-je
vagy inkább remasteredje, a Horimiya, amit szintén HERO írt, viszont a rajzért már Hagiwara Daisuke felelt, és most ért véget márciusban, ebből
készült az anime. Szinte teljesen követi az eredeti
webmangát, egy-két helyen zanzásít, vagy máshogy meséli el ugyanazt. Viszont, ha ez nem lenne
elég, 2012 óta, tehát a Horimiya startja után kicsit
több mint fél évvel elindult a Hori-san to Miyamura-kun Omake, amit HERO ír és rajzol, tehát paint
stílus, és azóta is fut, ez sequel is meg spin-off is.
A Horimiya manga innen is átvesz jeleneteket. Aki
perfekt japán, annak ajánlom HERO weboldalát a
teljes manga elérhető ingyen és bérmentve.

„Szeretnék egyre többet
és többet megtudni rólad…”
Jöjjenek a mangák, merthogy több is van.
Haladjunk időrendben. Az eredeti mangaka
HERO, egy hölgy (talán ezért sikerült ennyire
emberközelire és reálisra a manga), akinek 20072011 között futott a Hori-san to Miyamura-kun
című webmangája (10 kötetes, jelenleg 18 feje-
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Szóval aki kicsit többre vágyik az animénél, annak
mindenképp javaslom a Horimiya manga elolvasását (16 kötet), sokkal teljesebb képet kap és
sok-sok jó jelenetet. Sokkal átláthatóbb az események egymásutánisága. Két fejezet erejéig tíz
évvel későbbre is elugrunk, egy fejezetnyit pedig
a múltban töltünk, csak hogy teljes legyen a kép.
Aki pedig maximalista, az HERO webmangájával
mehet tovább, hisz abban is vannak olyan részletek, ami a Horimiya mangában nincs, akár jelenre,
akár jövőre vonatkozóan.
Nehéz lenne spoilermentesen írni arról,
hogy mik is maradtak ki, így tényleg javaslom,
hogy olvassátok el a mangát. Az biztos, hogy legalább 80 fejezetnyi tartalom vár rátok, ha nem
több, melyben sulis fesztivál, vicces epizódok a

kotatsuval, barátokkal lógás (néha azért Hori is
elszabadul otthonról), egymásnál alvás és persze
sok-sok Hori-Miya jelenet olvasható. Plusz ott vannak azok, amik csak HERO webmangájában vannak benne: még több suliszitkom jelenet, még
több gimis Souta és ..és...Horiék gyereke (a nemét
és nevét azért sem árulom el).
„Shu, elnyerted a legjobb reakció díját”
Ha pedig nem volt elég az anime, akkor
HERO eredeti webmangájából is készült egy OVA
sorozat, ami természetesen ahhoz passzolva egyszerűbb grafikát kapott. Most májusban ér véget
hat résszel, a Gonzo a Hoods Entertainmenttel közösen készítette, meglepő, de 2012 óta.

A teljesség kedvéért elmondom, hogy létezik egy live action verzió is, amit én nem néztem
meg, mert a trailer annyira nem nyerte el a tetszésemet, és amúgy sem vagyok rajongója az élőszereplős adaptációknak. Ha esetleg negatívumot
akarnánk megnevezni az egész Horimiyára nézve,
akár anime, akár manga viszonylatban, akkor ilyen
lehet, hogy egyáltalán nem látjuk őket a klasszikus
értelemben randizni, találnának rá időt, de maradjunk annyiban, hogy nem mutatják, ezt képzeljük
hozzá. Valamint az egész történet alatt alig képesek egymást a keresztnevükön szólítani, közel egy
év kapcsolat után se. Persze tudjuk, hogy ez nagyon japános, de ha valaki bele akar kötni, akkor
ezekbe bele lehet, minden más viszont annyira jól
működik és annyira szerethető, hogy gond nélkül
elnézzük az ilyen dolgokat.

„A világ lassan de biztosan halad,
ahogy én akarom.”
Sokszor gondolkodom, hogy hány olyan történet
mellett megyünk el nap mint nap, amit ténylegesen keresünk, de nem találjuk meg. Ennek oka,
hogy annyi, de annyi manga és anime van, hogy
senki nem lenne képes átnyálazni mindet. Marad
tehát a várakozás és a remény, hogy egyszer majd
elénk kerül a hőn áhított történet. Valamint ezért
is nézünk újabb és újabb címeket. A Horimiya nálam hosszú időre bebetonozta magát a gimis love-ot és slice of life-ot bemutató sztorik abszolút
első helyére.

Hossz: 13 rész
Szezon: 2021 tél
Studió: CloverWorks
Műfaj: slice of life, vígjáték, romantika,
iskola, shounen
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