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A történet alapjában véve semmiféle 
bonyolultságot nem tartalmaz, mégis 
kategóriájában egészen összetett, és sok 
oldalról mutatja be egy fogadó irányítá-
sának feladatait, miközben a konkurencia 
is tevékenykedik. Mindezek mellett az 
animének van ideje fogalkozni a karakte-
rekkel is. Végigkövethetjük kapcsolatuk 
változását, fejlődését, és nem csak etéren, 
de jellemben is fejlődik szinte mindenki. 
Szép lassan megtanulnak tökéletes csa-
patban együtt dolgozni.  

Valljuk be, ez elég sablonosan 
hangzik és kicsit az is. De a Hanasaku 
Irohában ezt jó nézni.

Sok történeti elem megtalálható a 
Sakura Questben, de a Hanasaku 
ezeket sokkal jobban gyúrja 
egybe, jobban kezeli, logikusab-
ban tálalja és az epizódok 
előrehaladtával látjuk a 
fejlődést, hogy hova 
akar eljutni az anime. 

Két főszál talál-
kozik egymással: a 
vendéglátóipar és a 
karakterkapcsolatok. 
Mindkettőt szélesen 
körben kibontja és jól zárja le. 

A szereplők interakciói ér-
dekesek, szórakoztatóak és értel-
mesek, sokszor látjuk a ryokan sze-
mélyzetét a reggeli meetingen vagy 
napközben megbeszélésen, hogy 
egy adott helyzetben mit csináljanak. 

Nemtudom ki követi/követte a tavasz 
óta futó Sakura Quest című animét. Nos, 
én nem vagyok tőle elragadtatva és ennek 
okán inkább a P.A. Works egy korábbi, egé-
szen pontosan 2011-es, kategóriájában és 
műfajában ugyanolyan munkáját szeret-
ném bemutatni.  

Nem kívánok összehasonlítást végezni 
a két művel, akármennyire is fedezhető fel 
több párhuzam a két anime között, mégis 
a Hanasaku Iroha egy jobban kidolgozott, 
karaktereiben és kapcsolatukban erősebb 
alkotás, amibe sokkal könnyebb beleme-
rülni. 

A történetünk Matsumae Ohanával 
kezdődik, aki Tokióban lakik, ám az elég 
laza tulajdonságokkal rendelkező anyja új 
pasija miatt a lánynak vidékre, a kissé ház-
sártos nagymamájához kell költöznie. 

Aki azt gondolná, hogy innen elindul 
egy kedves slice of life sztori, ahol minden 
a szórakozásé, azt el kell keserítenem. A 
nagymama egy ryokan (fürdővel rendelke-
ző fogadó) vezetője, Ohanának ha tetszik, 
ha nem, dolgoznia kell, ingyen nem tartják 
el. Takarítani, felszolgálni, köszönteni a 
vendégeket és teljesíteni óhajukat, amíg 
azok pihennek. 

Tokiói nagyvárosi lányunk azért nem 
teljesen botkezű, hiszen anyjára is ő főzőtt, 
takarított, de egy fogadóban dolgozni tel-
jesen más. Nem is nagyon bírja az iramot, 
hibákat vét és ezzel unszimpátiát vált ki a 
többi ott dolgozó lányból. 
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De, hogy ne csak dícsérjem, hanem 
némi negatívumot is írjak, az animében 
azért akadnak fárasztó pillanatok, előfor-
dul túlhúzott szituáció, és néhány bosz-
szantó cselekedet. Sui mama bár okkal, de 
néha túl makacs és hajthatatlan.     

   Az anime négy karaktert helyez úgy-
mond középpontba, ott van ugye Ohana, 
aztán a konyhán dolgozó kissé morgós 
Minko, köztük alakul ki a legrosszabb vi-
szony. Következő a mindig kedves Naki 
és a rangidős Tomoe, aki összetartja a lá-
nyokat. Négyük közül ő nem jár iskolába. 
Bezony ám, a három lánynak napközben 
iskola, délután meló. Szerencsére az iskola 
a legjelentéktelenebb elem az animében.    

Ami igazán megadja a sorozat fényét 
az a kiterjedt kapcsolati háló, ami egy ilyen 
műfajú animének színe-java. Nézhetjük a 
karaktereket együtt és külön-külön. Pél-
dául ott van, Ohana és az anyja kapcsolata, 
ami a nagymamával triumvirátussá bővül; 
Minko szerelmi ügyei; Sui mama konkuren-
ciával és várossal lévő problémái, a fiával, 

A grafika is teljesen a helyén van. A 
karakterek szépen vannak megrajzolva, 
a hátterek pedig részletesek. Ezt főleg a 
ryokan épületénél és a berendezésén ér-
demes megfigyelni, de a nagy tájképek is 
gyönyörűen festenek. Az animáció is szép, 
a karaktermozgás dinamikus. Szuper han-
gulata van az egésznek. 2011-ben teljesen 
korrekt alkotás.

A zene sajnos eléggé felejthető, ami 
jellemző az ilyen művekre. Az opening 
hangulatos, aranyos, az endingek lágy, jó 
lezáró dallamok. Az OST-ról nem tudnék 
bőven nyilatkozni, mindössze annyit, hogy 
illik hozzá, egyszerű dallamok. 

A Hanasaku Iroha tehát bátran ajánl-
ható azoknak, akik szeretik az úgymond 
tartalmas slice of life-okat, továbbá azok-
nak is ajánlom, akik a Sakura Questben csa-
lódtak, vagy csak szimplán ahhoz hasonlót 
keresnek. A Hanasaku jobb. Mindenképp 
lessetek bele, így ősz elején jól is jön.
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Enishivel való kapcsolata, aki máshogy 
képzeli el a fogadó vezetését. Mindezek 
tetejébe a karaktereknek a fogadót üze-
meltetni kell, és elsőrangú, hogy a vendé-
gek jól érezzék magukat.   

Bár a négy lányt jobban megismerjük, 
a többi karakter sem elhangyaloható. Ott 
vannak a szakácsok, Tooru és Renji, akik 
ugyanúgy részesei az eseményeknek. 

A többi melléknek mondható karakter 
is teljesen rendben van, érdemes őket 
megismerni. 

Újabb negatívum Takakónak, Enishi 
volt szaktársának és barátnőjének a karak-
tere. Rémesen bosszantó és bár keveset 
szerepel, folyamatosan tolja az idegesítő 
szöveget. 

A Hanasaku Iroha 2011-ben készült és 
26 részt számlál, ami pont elég. A rende-
zést Masahiro Andóra bízták, akinél igen 
jó kezekben volt a mű, hiszen rendezett az 
FMA-ban, a Wolf’s Rainben és hozzá köthe-
tő a Zetsuen no Tempest dirigálása is.

Cím: Hanasaku Iroha 
(angol cím: Blossoms for 

Tomorrow)
Hossz: 26 rész

Év: 2011
Műfaj: slice of life,

dráma, vígjáték
Stúdió: P.A. Works

Értékelés:
MAL: 8,02

Anidb: 7,92



Hanasaku Iroha
Kattints a képre és töltsd le 
a cikkhez járó 
hátteret!

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-39/

