
A Hakuouki cím először 2008-ban tűnt fel 
visual novel formájában az Otomate (Ouran 
High School Host Club, Amnesia, Diabolic Lov-
ers) fejlesztésében és az Idea Factory (Samurai 
7, Ouran) kiadásában, ahol a cél a hőn áhított 
úriember megszerzése volt. Ebből is követ-
kezik, hogy a hölgyek képezik a célközönséget. 
Azóta sorra minden évben jönnek ki a kiegészítő 
játékok hozzá az ismertebb platformokra. 
Népszerűségének köszönhetően 2010-ben elin-
dult az anime adaptálás folyamata. Erről lesz 
most szó a következőkben. 

//  Hirotaka

Hakuouki
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A bakumatsu korszakában járunk, 
tehát a sógunátus a végnapjait éli. 
A helyszín Kiotó, ahol egy fiúnak öl-
tözött lányt, név szerint Yukimura 
Chizurut két lecsúszott ronin üldöz, 
ám szörnyű halált halnak két démoni 
alak kardja által. Az elbújt Chizurut 
végül kék haorit (kabátot) viselő sza-
murájok mentik meg. Aki jártas kicsit 
a témában, az egyből meglátja, hogy 
a jellegzetes kékhaori a shinsengumi* 
tagjait hivatott jelezni. 

Magukkal viszik a lányt a házukba 
és a férfitanács eldönti, hogy náluk 
maradhat, amíg megtalál-
ja az apját, aki orvos. 
Mióta eljött Edó-
ból Chizuru el-
vesztette vele 
a kapcsolatot, 
ezért kelt útra, 

hogy megkeresse. Hozzá kell tenni, 
hogy a lánynak nem csak jó szándék-
ból segítenek, a shinsenguminak és 
volna pár kérdése az említett orvos-
hoz. Azonban nem ez lesz az általános 
főszál, hanem maga a shinsengumi 
szervezete és azok fontosabb tagjai. 
Az anime végigköveti a csapat tevé-
keny-ségeit, megláthatjuk, hogyan 
veszik ki részüket a császárság ellen a 
sógunátusért harcolva. Az anime valós 
történelmi eseményekre épít, ahol a 
shinsengumi valóban tevékenykedett 
illetve létezett. Az anime lassan indul, 
és lassú lefolyású is, csak a vége felé 
pörög fel jobban. A hangsúly legin-
kább a párbeszédeken, taktikázáson, 
és a karakterek mindennapjain van, 
úgyhogy aki hatalmas akciót vár, az 
csalódni fog. Természetesen lesz harc 
és csata is, ami aktuálisan felpörgeti az 
eseményeket a néha bizony unalomba 
fulladó párbeszédek után. Ehhez jön 
egy fantasy vonal, egy bizonyos folya-
dék, az ochimizu képében, ami plusz 
erőt ad a harcosoknak, fehér lesz a 
hajuk és mondhatni démonokká vál-
nak, nagyobb sebességre és gyorsabb 
gyógyulási képességre tesznek szert. 
Itt kapcsolódik be a történetbe Chi-
zuru apja... Ezen a vonalon kapunk ko-
molyabb ellenfeleket is, akik kihívást 
biztosítanak a főhőseinknek. Ezáltal, 
hogy egy igazán érdekes, - a valósá-
got a fantasyval tökéletes elegyben 
összekevert - történetet kapott, az 
is élvezheti a Hakuoukit, aki alapból 
nem szereti a háremet vagy a szépfi-
úkat. A valós eseményekbe nem zavar 
be a démoni vonal, az alkotóknak re-
mekül sikerült összeszőnie a kettőt. 
Örömteli, hogy olyan szokványos 
háremelemek nem nagyon találhatók 
meg benne, mint mondjuk egy iskolás 
hárem esetében.      

Cím: Hakuouki

Műfaj: 
Akció, dráma, törté-
nelmi, szamuráj, shoujo, 
természetfelett.

Hossz: 
1. évad: 12 rész
2. évad: 10 rész
3. évad: 12 rész
OVA: 6 rész

Stúdió:
Studio Deen

Értékelés:
MAL: 7,62
ANN: 5,47
AniDB: 6,71

Nos, történelmi tény, hogy a shin-
sengumi tagjai férfiak voltak 
és ezt hogy lehetne job-
ban megoldani, mint-
hogy a mai kornak
megfelelően igazi 
szépfiúkat pako-
kolunk a soro-
zatba. 
Ez tökélete-
sen sikerült. 
Megtalálhat-
juk az összes 
stílusú bishit 
és Chizuru 

szerepeltetésével
mondhatni egy férfi-
háremet kapunk. Lás-
suk egyesével a karakte-
reket.

Kondou Isami: 
A Shinsengumi parancsnoka 
és egyben a legkevésbé bi-
shinek mondható karakter. Ő 
irányítja a csapatot, övé a 
végső döntés, határozott, 
ám sokszor szorul barátja, Hiji-
kata tanácsára.

Valóságban: Földműves családban 
született, majd kitanulta a kardforga-
tást. 1849-ben Kondó Súszuke örökbe 
fogadta. Később vette fel az Isami ne-

vet. 1860-ban házasságot 
kötött. 1861-ben 

dodzsó vezető 
lett. 1862-ben 

megszüle-tett 
Tamako nevű 
lánya. Uno-
kája Kondó 
Hiszataró az 
orosz-japán 
háborúban 
esett el.  

Folytatás a következő oldalon!

Történet
A bishi kollekció
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Hijikata Toshizo: 
Süt róla, hogy rideg külseje kedves 
belsőt takar. A szervezet második em-
bere és parancsnokhelyettese, élete 
a shinsengumi, bármikor meghalna 
érte.
Valóságban: 1835-ben született Edó-
ban, szintén földműves családban. 
A legfiatalabb volt a hat gyerekből. 
Apja és anya hamar meghalt. Fiatal-
korát Ishida Sanyaku orvosnál töltöt-
te és kardforgatást tanult. A Tennen 
Risin-rjú tanulása közben találkozott 
Kondou Isamival.
Saito Hajime 
Igazi jégszívkirály. Keveset beszél és 
rendkívüli kardforgató. Meglehetősen 
egyszerű természet ám bonyolult dol-
gokat forgat a fejében. 
Valóságban: Edóban született 1844-
ben. Életéről nagyon keveset tudni. 
Egy bátyja volt, Hiroaki és egy nővére, 
Katsu. 1862-ben elhagyta Edót, mert 
megölt egy magas rangú szamurájt. 
Kiotóba ment és egy dodzsóban ta-
nított.
Harada Sanosuke, Nagakura Shinpa-
chi és Okita Shouji hasonló karakteri 
jellemekkel rendelkeznek. A sorozat 
poénforrásai, szeretnek szórakozni, 
fogadókba járni, mulatni, ahol csak 
lehet. A munkájukat persze legna-
gyobb odaadással végzik és tisztelik 
feletteseiket. 

Valóságban: Harada Sanosuke: Ma-
tsuyamában született 1840-ben, sza-
muráj családban kard- és lándzsaví-
vást tanult és a Hózóin-rjú technikát 
tanulta ki. Kiotóban feleségül vett 
egy Masza nevű hölgyet, egy fiuk 
született, Sigeru. Nagakura Shinpachi: 
1839-ben született Edóban, szintén 
szamuráj családban. 19 éves koráig 
kardforgatást tanult és magas szintet 
ért el. Hosszabb utazás során 1861-től 
Kondou Isami dodzsójában tanított. 
Okita Shouji: 1842-ben született 
Edóban szamuráj családban. 9 évesen 
került Kondo Isami nevelőapjának 
dodzsójába.
Sannan Keisuke 
Ő az a karakter, akit elsőre valami 
sunyisággal vádolnánk, és nem is 
lövünk nagyon mellé. Bár hű a shin-
sengumihoz, mégis úgy érezni, hogy 
másfelé is kacsintgat. Az animében 
kevesebbet szerepel, bár ténykedései 
nagy hatással vannak az eseményekre. 
Valóságban: 1833-ban született 
és múltját homály fedi. A Hokushin 
Itto-ryu stílust tanulta, de miután 
1860-ban Kondo Isami legyőzte, Kon-
do dodzsójában a Tennen Rishin-ryūt 
kezdte el tanulni. 
Todou Heisuke 
Tanonc, nagyon tehetséges, szintén 
poénforrásnak tekinthető, vidám és 
optimista karakter. 

Valóságban: 1844-ben született. 
Egyes források Tōdō Takayuki a Tsu 
tartomány 11. urának törvénytelen fi-
aként tartják számon, de erről hiteles 
forrás nem található. 1862-től Kondo 
Isami dodzsójában tanult.
Yukimura Chizuru, az apját kereső 
lány, a hárem középpontjában kapott 
helyet. Kedves és odaadó, sokat aggó-
dik a fiúkért. Egy-egy megnyílvánulása 
fárasztó lehet, mégsem bosszantó 
vagy felesleges karakter. Az ő szere-
peltetése adja a minimális szerelmi 
szálat, bár ez inkább csak fűszere a 
sorozatnak. 
Most pedig jöjjön a másik oldal.

Amagiri Kyuujuu, Kazama Chigake, 
és Shiranui Kyou. Ők bizony démo-
nok, vezetőjük Kazama. Természet-
felettien jó harcosok és sokszor zak-
latják hőseinket. Elsőre kialakul, hogy 
ki melyik shinsengumi taggal fog har-
colni, ami az anime végére 100%-osan 
kiteljesedik. Amagiri a legjelentéktele-
nebb, keveset harcol, és keveset is be-
szél. Shiranui tipikus kalandkereső faj-
ta, aki bármit megadna egy jó harcért. 
Kazama pedig hideg, számító, lenéző 
típus. Szavaival szereti felhergelni az 
ellenfelét.  
Ezeken kívül még sok más karakter is 
megfordul az animében, politikusok, 
gésák, akik befolyásolni akarják a 
történéseket. 

Folytatás a következő oldalon!

Shinsengumi

A karakterek korábbi életéről a cikkben olvashattok. 1863-ban 
a sógunátus róninokból szervezett csapatot. Kondó Iszami a 
második legjelentősebb harcművészeti iskola vezetője akkori 
társaival, Hidzsikata Tosizóval, Jamanami Keiszukéval, Okita 
Szódzsival, Harada Szanoszukéval, Nagakura Sinpacsival, Tódó 
Heiszukéval és Inoue Genzaburóval közösen csatlakozott a Rósi-
gumi névre keresztelt csapathoz. Az alapító Kijokava Hacsiró 
célja a császárság támogatása volt, azonban Kondó és társai 
kiváltak a szervezetből és Kiotóban megalapítpották a Mibu 
Rósigumit (Mibu: Kiotó melletti falu). Néhány ember indokulat-
lanul erőszakos fellépése miatt a Mibu farkasai gúnynév ragadt 
rájuk. Az első parancsnokok: Szerizava Kamo, Kondó Iszami és 
Tonoucsi voltak. Tonoucsi később orgyilkosság áldozata lett. 
A roshigumi Aiun dajmjóhoz fordult, hogy Kiotóban hadd 
folytathassanak őrjáratot, így lecsaphattak a császárhoz hű for-
radalmi erőkre. 1863-ban a Csósú klán be akart törni a császári 
palotába, de a Mibu Rósigumi sikeresen megakadályozta. Jutal-
maként a Sinszengumi nevet kapták. A további történelmüket 
már az animéből is megtudhatjuk. A Shinsengumi fénykorában 
300 tagot számlált a szervezet.

“...Yukimura Chizurut két 
lecsúszott ronin üldöz, ám 

szörnyű halált halnak két dé-
moni alak kardja által. “
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A karakterekből is látszik, amit először 
írtam, hogy ez bizony egy nőknek 
készült játékadaptáció. Így sajnos 
férfitársaimat le kell lomboznom: az 

animében nem nagyon szerepel 
hölgy. Egy-egy gésa tűnik fel néha, 

és ők is nagyon kevés szerepet kap-
nak. Chizuru pedig, aki Kenshinnek 
van öltözve nem igazán alkalmas az   

igazi nő karakterére. 

Az animációt a Studio Deen (Fate/
Stay Night, Hetalia, Nurarihyon no 
Mago) készítette. El kell ismerni, pazar 
munkát végeztek. A Hakuouki grafi-
kája gyönyörű, mondhatni jellemző 
Deen stílus. Szépek a karakterek, a 
hátterek részletesek és a mozgás is 
teljesen okés. Tény, hogy előfordul-
nak kisebb hibák, de ez igazán nem 
von le se semmit az élvezhetőségből. 
Az árnyékok is jók, ami nem meglepő, 
mert abból sok van. Az anime sokszor 
játszódik sötétben, amit én kicsit saj-
nálok, több világos tájképnek jobban 

örültem volna. Bár tény, hogy 
azért később sikerül ezt orvosolni. 

Egy szó mint száz, a megjelenés-
re nem lehet panasz, 2010-ben 
ez remek munka volt. Az idő 

múlásával az egyes évadokon 
látszik, hogy javítottak a grafikán. 

A most érkező filmek látványosan 
szebbek mint az első sorozat és 

teljes mértékben hozzák a mai 
színvonalat.

A zenére sincs panasz, de az 
igazat megvallva, a kísérő-
zenék nem igazán emlé-

kezetesek. Illenek hozzá, 
remek dallamok, de 

egyik sem kiemel-
kedő. A zeneszer-

ző Ootani Kou 
(Another,

 

Shakugan no Shana). Az openingek 
és endigek már sokkal jobbak. A nyi-
tózenék szuperül sikerültek, bármikor 
meghallgatható számok, gyorsak, ille-
nek az animéhez és hamar a fejünkbe 
kúsznak. A záró zene kellemes, lassú, 
nyugtató szám. Az első két évad ope-
ningének előadója Aika Yoshioka. Az 
első címe Izayoi Namida, a másodiké 
Mai Kaze. A harmadik évadé Reimei 
és az előadója Maon Kurosaki. Az 
endingek ugyanebben a sorrendben: 
Kimi no Kioku, Akane Sora ni Negafu 
és Hana No Atosai, Mao előadásában. 
Az OVA opening címe Yume no Ukifu-
ne és szintén Aika Yoshioka adja elő. 
Az endingek itt részenként változnak. 

Mind az a fentiekből kiderül, a 
Hakuouki egy több évados mű. A 
következőkben leírom melyikben mi 
történik.

Hakuouki – Shinsengumi Kitan és a 
Hakuouki – Hekketsuroku:

Ez a két évad tartalmazza azt a fő 
történeti szálat, amit a cikk elején le-
írtam, így ez több magyarázatot nem 
igényel. A sztori folyamatosan halad, 
így egyszerre javasolt megnézni. A 
1864, tehát az Edo-korszak utolsó 
évei és a Meiji-kor második éve 1869 
közötti időszakot mutatja be. 

Folytatás a következő oldalon!

A holdfényben csillogó 
kard elvakít!

Csatazaj

Tálalás

“...akik szeretik a történelmet, a csak bi-
shikért rajongók unalmasnak találhatják. 
De legjobban azoknak fog tetszeni, akik 
mindkettőt szeretik.“
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Hakuouki – Sekkaroku: az első két so-
rozatba beilleszthető hat részes OVA 
és mindegyik egy-egy karaktert állít 
a középpontba. Egy fontosabb ese-
mény körül forog a cselekmény, mely 
szerint merénylet készül a shinsen-
gumi ellen, és ezt akarják megakadá-
lyozni. A fő helyszín egy fogadó, ahol 
Chizuru a beépített ember. A sorozat 
részenként, az egyes karakterek szem-
szögéből mutatja be a történetet. 
Függetlenül is nézhető, de javasolt az 
első két évad ismerete.

Hakuouki – Reimeiroku: Ez a harma-
dik évad, és előzmény, tehát a shin-
sengumi kitan előtt játszódik. Egészen 
pontosan 1863-ban és utána.Ez a 
leggyengébb évad és a benne sze-
replő főhős, Ibuki Ryunosuke igazán 
bosszantó. A történet azt mutatja be, 
hogy alakult ki a shinsengumi. Új ka-
rakter még Serizawa Kano, aki afféle 
negatív karakter, lenéző a modora és 
az embereivel szemben is nyers. Ryu-
nosukét állandóan kutyának nevezi és 
szolgálónak használja, mivel a sorozat 
elején Kano megmentette az életét és 
ezért szolgálnia kell. 

Hakuouki Movie 1: Kyoto Ranbu: 
Tavaly augusztusban jött ki, majd két 
órás alkotás.

Hakuouki Movie 2: Shikon Soukyuu: 
Premiere március 8-án várható.
A két film egymáshoz kapcsolódik és 
új történetben meséli el az első két 
évadot.

Hakuouki – Hekketsuroku Episode 
0: A második évad előtt vetítették, az 
első évad, a Shinsengumi Kitan össze-
foglalója.

Hakuouki OVA: Ez egy kétszer hat 
perces OVA. Az első részben a Shin-
sengumi tagjai egy macskát üldöznek, 
aki visszajáró vendég a konyhába. A 
második részben pedig a karaktereket 
modernkori iskolai gondok kerülgetik.  

A Hakuouki egy remek történelmi 
anime, remekül mutatja be shinsengu-
mi tevékenységét és a karaktereket, 
azok életét. Az anime történelemhű, 
így elsősorban azoknak ajánlanám, 
akik szeretik a történelmet, a csak 
bishikért rajongók unalmasnak ta-
lálhatják. De legjobban azoknak fog 
tetszeni, akik mindkettőt szeretik. 
Akik esetleg már látták az animét de 
valami hasonlót keresnek azoknak a 
kevésbé ismert, Bakumatsu Kikanetsu 
Irohanihoheto című animét ajánlom, 
ahol nagyobb hangsúlyt kap ugyan a 
fantasy, de megvannak a főbb törté-
nelmi események, és a kor bemutatá-
sa is megfelelő. 
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