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Hyouka
Írta: Catrin



A Kyoto Animation egyik 
legjobb és legkedveltebb soro-
zata. De miért pont egy sulis nyo-
mozós slice of life került a nyári AniMa-
gazin címlapjára? Mert könnyed, vidám, 
ellazító, de mégis éberségre motiváló... Na jó, ezt a 
címlapképet egyszerűen nem lehetett kihagyni.

A Hyouka első, sőt talán sokadik ránézésre sem egy 
különleges anime: rengeteg hasonló iskolás hétköznapo-
kat szemlélhettünk már meg, nyilván a KyoAninak sem ez az 
egyetlen gyönyörűen animált darabja, apró részletei azonban 
mégis szívmelengetővé teszik.

Alapvetően három jelentős tulajdonságát tartom alkalmasnak 
az „ez is csak egy egyszerű, szokásos, (kikapcsoló, aranyos / las-
sú, unalmas) anime” érzés javítására: karakterkapcsolatok, 
kidolgozott közeg, kreatív látvány. Ezek kifejtése előtt 
lássuk az alapszitut.

                    Már megint egy klub

Oreki Houtaro egy teljesen átla-
gos középiskolás, az antiszociálisabb, 
visszahúzódó, magányos, lusta, de 
okos fajtából. Mottója, hogy amit 
nem kell, azt nem teszi meg, amit 
kell, azt tegye minél előbb. Nem 
vágyik felhőtlen szórakozásra, fi-
gyelemre, barátokra - „szivárvány 
napokra”, ahogy pl. hirdeti egy idén 
futott (sokkal középszerűbb) sorozat. 
Csak ő létezik, és a komfortzónája, 
minden más energiapazarlással jár. 

Anime - ajánló 05

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

Kvázi egy túl kocka öcskös, akinek a nővé-
re rugdosása kell a kimozduláshoz. 
Szerencsére Orekinek van nővére, 

még nagyobb szerencse, hogy 
meg is rugdossa. No, nem szó 
szerint. A külföldön tartózkodó 

nővér egyik le-
velével adja 
meg szürke 
egérkénk-
nek a kezdő-

lökést: Oreki 
iratkozzon be a 
klasszikus iro-
dalmi klubba 
(egyszerűb-
ben klasszi-

kusok klub), 
melynek régen nővére is tagja volt. Nos, 
Oreki jó testvér, hallgat rá, bizonyára ő 
is érzi, hogy egy kis változatosság, egy 
kis szín mégsem árthat. Plusz a haldok-
ló klubnak is valószínűleg ő lenne az 
egyetlen tagja, így további nyugalma 
garantált. Tévedett, rajta kívül három 
másik diák is beiratkozott a klubba: 
Chitanda Eru, a kíváncsiság legcukibb 
megtestesítője, Fukube Satoshi, az 
emlékező tehetség, aki mellesleg 
Oreki - mégis csak van egy - barátja, 
és Ibara Mayaka, a mindenkivel szigo-
rú/kritikus lány. Miután ilyen remekül 
összejöttek megkezdhetik a klubtevé-
kenységet - ha csak Orekin múlna, 
a semmittevést -, ami a klasszikusok 



névvel ellentétben nem kedvenc irodalmi 
műveik fóruma lesz, hanem nyomozás. 
Apró-cseprő sulis, rejtélyes rokonos ügyek 
után. Játék a múlttal, a környezetükkel, 
az elméjükkel, logikáznak, reflektálnak, ki-
bontakoznak, szépen lassan minden „talált 
titokra” fény derül körülöttük, a sulis évek 
pedig gyorsan és színesen elrepülnek.

Karakterkapcsolatok

A sorozat folyamatos detektív vonala 
érdekes egyveleget alkot az életszelet 
jellegével. Lényegében a rejtélyek és 
azok feloldása hétköznapi keretek között 
marad, így mondhatjuk hogy tökéletes 
az egyensúly. Ez viszont eredményezheti, 
hogy a nézők egy része több slice of life ki-
fejtést vagy több, izgalmasabb nyomozást 

rázsolnak el legjobban, ha kölcsönhatásba 
lépnek egymással, ha reagálnak a másik 
érzelmeire, gondolataira, tetteire.

Oreki Houtaro a maga nemtörődöm-
ségét egyre többször leküzdi, főként má-
sok hatására, de végül magától is ráérez a 
„szereplés ízére”. Értendő ez alatt, hogy a 
fiú mestere a logikus gondolkodásnak, az 
elméletek gyártásának, a dolgok kikövet-
keztetésének, megoldásának, így ő lesz a 

detektív, aki felgöngyölíti az ügyeket. Ettől 
függetlenül amikor teheti pihen, amiből 
lehet kimarad, mégis mindenkihez egyre 
közelebb kerül. Alapvetően kedves és segí-
tőkész, megbízható személyiség, de amíg 
nem szólítják, nem mozdul meg, sokszor 
pedig még kéreti is magát. 

Anime - ajánló 06

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

várna, a „mindkettő egyaránt hangsúlyos” 
érzés helyébe így az „egyik sem elegen-
dően az” társulhat. Akik pedig vevők erre 
a működő kettősségre, akár dupla ennyi 
részt is megtudnának nézni belőle, mire 
azt mondanák: elég.

De térjünk rá az alcímre: ami a leg-
inkább beszippantja a nézőt az a négy 
főszereplő és az interkaciójuk. Agyalhat-
nak, játszhatnak, tanulhatnak, fesztiváloz-
hatnak, a lényeg az ŐK és az EGYÜTT. ŐK, 
mert mind a négyen önálló egyéniségek. 
Rájuk húzhatóak bizonyos sablonok, de 
nem ragadnak le ennyinél. Amennyire 
kell mindenkit megismerünk, mindenkivel 
egy kicsit azonosulunk, láthatjuk kifelé 
mutatott arcukat, szerepüket, belső gon-
dolataikat, érzéseiket, jellemük alakulását. 
EGYÜTT, mert akkor szórakoztatnak és va-

„...ami a leginkább be-
szippantja a nézőt az a 
négy főszereplő és az 
interkaciójuk. Agyal-
hatnak, játszhatnak, 

tanulhatnak, fesztivá-
lozhatnak, a lényeg az 

ŐK és az EGYÜTT.”



Eru kíváncsisága próbára teszi, nem tud a 
lány energiáitól, bűvöletétől szabadulni. 
Amellett, hogy cuki nagyon szép is, így 
Hotarouban mozgásba lendülnek a dolgok 
iránta, még ha visszafogottan is. Satoshi 
is állandóan motiválja, igazi barát, akivel 
bármit megbeszélhet és remek ellensúly. 
Mayakával nem jönnek ki jól, piszkálják 
egymást, de emögött jóbarátok, akik 
jobban megértik egymást, mint az elsőre 
látszik.

Chitanda Eru gazdag családból való, 
ami a történetek során több módon is 
teret kap, de nem válik a lány jellemének 
kárára. Rendkívül lelkes, tettre kész és kí-
váncsi, utóbbinak állandóan hangot ad, és 
még moe is. Nagybátyja régen szintén a 
klasszikusok klub tagja volt, az ő múltjával 
kapcsolatban szeretné Oreki segítségét 
kérni. Chitandát lenyűgözi Oreki, zseniá-
lisnak tartja, egyre jobban megkedveli és 
célja minél több rejtély megoldására mo-
tiválni. Fukubéval és Ibarával jól kijönnek, 
könnyebben összetársulnak.

Ibara Mayakának tetszik Satoshi, csak 
azért csatlakozott a klasszikusok klubhoz, 
hogy többet legyen a fiú közelében. Végül 
Chitandával jó barátságba kerül Oreki-
vel pedig egyre többet rivalizál az 
egyes esetek megoldásában. 
Zavarja, hogy sosem érhet 
a fiú nyomába. Emellett 
besegít a suli könyvtá-
rában és a manga 
klub tagja. Utóbbi 
igazi hobbija, 
egy-egy alka-
lom erejéig így 
az ő karakte-
rén keresztül 
kapunk szub-
kulturális té-
mákat is.
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Fukube Satoshi állandóan pörög, a 
diáktanács és a kézműves klub tagja is. 
Jelleme Oreki szöges ellentéte, kiélvezi 
élete minden percét. Vidám, laza, okos, 
magabiztos. Kommunikatív és nagyszájú, 
szeret minél több dologban részt venni, 
néha így túlvállalja magát, de a barátokért 
(vagy inkább önmaga kereséséért, fej-
lesztéséért) mindent. Féltékeny Orekire, 
amiért eszesebb nála. A lányokkal főként 
haverkodik, de Ibara közeledését egyre 
inkább megérzi.

„A négy főszereplő kapcsolatának kidolgozottsága üdítő és 
szimpatikus, egyedibbé talán az apró részletek és a gondo-

san kivizelezett vizualitás teszi.”



Rajtuk kívül további, főként diák ka-
rakterek színesítik az animét. Visszatérő 
arcok, időnként érdekesebb jellemmel, 
akik az adott ügyek erejéig hangsúlyosab-
bá válhatnak.

A négy főszereplő kapcsolatának kidol-
gozottsága üdítő és szimpatikus, egyedib-
bé talán az apró részletek és a gondosan 
kivitelezett vizualitás teszi.

Kidolgozott közeg és 
kreatív látvány

Részletgazdag, akár tartalmilag, akár 
látványban, nincs okunk panaszra. Tartal-
mi szempontból élvezhetjük a karakterek 
jellegzetes tulajdonságait (pl. Chitanda 
állandó “kininarimasu” - kíváncsi vagyok 
- elszólását, Satoshi vigyorát), a háttér 
események kidolgozottságát (pl. a négy 
részen át bemutatott suli fesztivált), tar-
talmas karakter interakciókat (pl. a mangás 
vita Ibara és a klub elnök között) vagy az ak-
tuális nyomozás szerteágazó részleteit (pl. 
filmforgatás körüli rejtélyek megoldása). 
Az ember a lassabb tempó mellett is ér-
deklődve figyeli az események alakulását, 
fejtegeti a rejtélyeket és élvezi a karaktere-
ket, mindehhez kellemes környezet társul.

A komfort érzet biztosításáért a lát-
vány jelentős mértékben felel. A rajzolás 
és az animáció gyönyörű. Néha elidőzünk, 
az aprólékosan animált mozdulatokon, 
mimikán, néha a részletes háttereken, 
időnként pedig a rabjaivá válunk a szim-

hagy némi befejezetlen érzést a karakte-
rek romantikus vonalával kapcsolatban. 
Csak remélhetjük, hogy egyszer az utolsó 
kötetet is meganimálják. Yonezawa azóta 
is publikál rövidebb fejezeteket a soro-
zathoz, így további kötet megjelenése is 
várható. A mangaváltozat is még fut, ez az 
animéhez hasonlóan 2012-ben indult. 

A sorozathoz készült egy strandos 
OVA is, ami elég gyenge lett, de aranyos. 
A fürdőruhán kívül mást nem tesz hozzá 
a szereplőkhöz (bár a címlapunkra milyen 
jól jött). 

További hír, hogy a történet hamaro-
san live action adaptációt is kap. 
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bolikusabb vizualitásnak, a fantáziadús 
ábrázolásmódnak, amit egyszer-kétszer 
még a Shaft is megirigyelhet a KyoAni-
tól. Érdemes szemügyre venni az ani-
mét, gyengébb pillanatait néhány eltérő 
ábrázolásmóddal dobja fel. Különösen 
emlékezetes az opening animáció, az int-
róba csempészett rövid kis történet vagy 
a fanservice ending. Utóbbiban Chitandát 
és Ibarát látjuk szexi hálóingben vonaglani 
egy puha ágyon. Kár hogy a második end-
ing nem használta a fiúkat hasonló fanser-
vicre, helyette a főszereplő négyest látjuk 
detektív közegben, ahol megjelenik példá-
ul Sherlock Holmes jellegzetes kosztümje.

Infómorzsák

A történet egy 2001 és 2010 között 
futott 5 kötetes regény, a Koten-bu Series 
adaptációja, melyet Yonezawa Honobu írt. 
Hyouka címét első történetéről kapta (aki 
megnézi az animét megismeri a kifejezés 
jelentését). Sajnálatos, hogy az 5 kötetből 
csak 4 került feldolgozásra, így az anime 
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Hyouka
Kattints a képre és töltsd le 
a vezércikkünkhöz járó 
hátteret!

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-32/

