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Hoozuki no Reitetsu
Írta: Hirotaka



A pokolba invitál minket ez az anime, 
ahol rengeteg szórakozás mellett egy jó 
adag japán mitológiai és folklór elemet 
is öntenek a nyakunkba, mindezt megle-
hetősen vicces, szarkasztikus stílusban, 
mondhatni karikatúraként. Jöjjön egy rész-
letesebb áttekintés a Hoozuki no Reitetsu-
ról. Ám vigyázat, némi kulturális alaptudás, 
vagy érdeklődés előnyös.

 A halál pokolian vicces

Legalábbis ezt akarja üzenni nekünk a 
Hoozuki anime. Persze ez is nézőpont kér-
dése, az oda kerülő egyének nem feltétlen 
gondolják így, mint arra sokszor látunk 
példát az animében, elvégre ez mégiscsak 
a pokol, aminek fő funkciója a bűnösök 
sanyargatása. 

De miről is szól ez a pokoli slice of life? 
Nem csak azt fogjuk nézni 26+4 OVA (áp-

A Hoozuki 
pokla olyan, 
mint egy „békés” 
ország, bár ez is a 
már fent említett né-
zőpont kérdése. A legfelsőbb 
hatalom a bíróság, ahol Enma 
király dönt az újonnan elhalálo-
zottak további sorsáról, ami egy 
csak odaútra szóló örökké tartó 
nyaralás a „kínnal telt hazába”. 
Ergo, hogy mi a vétke és, hogy 
a pokol melyik részén tengesse 
büntetését. Persze mindenki 
állítja, hogy ártatlan, amíg nem 
lesz a lába alatt forró a ta-
laj. Azonban megtudjuk 
azt is, hogy Enmának 
van helyettese, ahogy 
a pokol többi részének 
is megvan a maga 
helytartója.  
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rilisban +13) részen át, hogy bűnösöket 
büntetnek.

Mielőtt ebbe belemennék mindenkép-
pen helyre kell tenni a japánok pokolról 
alkotott képét. Mivel náluk kétféle vallás 
uralkodik - sintó és buddhizmus -, ezért 
kétféle pokol is van. A Hoozuki utóbbit, 
a buddhista poklot járja körbe, mivel ez 
izgalmasabb és elképzelésében közelebb 
is áll a nyugati meglátáshoz. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, hogy egyszer Lucifer is 
ellátogatott a nagy Enma birodalmába. 

Kezdjük az első évaddal: Az első 13 rész 
lényegében akörül forog, hogy bemutassa 
a karaktereket, hogy ki, mivel foglalkozik, 
és milyen is maga a japán pokol, annak 
felépítése, gondjai, bajai. Talán Dante In-
fernójához lehet hasonlítani, csak itt nem 
vertikálisan helyezkednek el körök, hanem 
egy nagy ország tartományaihoz tudnám 
hasonlítani a területeit. 



Ám a pokol üzemében is van, hogy 
megakad egy-egy fogaskerék, hiába, az 
igazságszolgáltatás és a bürokrácia lassan 
működik, bizony akadnak problémák, ami 
„nem csak játék és mese”. Hoozuki fő fela-
data a gondokat is pokolra küldeni, ő Enma 
jobb keze, akinek az egész alvilágban ret-
tegik a nevét, sőt még a nyugati sátán is 
fél tőle. Az első évad arra fókuszál, hogyan 
oldja meg Hoozuki a pokoli birodalom 
apró-cseprő gondjait. Utazásait követhet-
jük nyomon, ezáltal mi is megismerjük a 
buddhista pokol humoros ábrázolását, és 
persze, hogy kik dolgoznak ott. 

Mi lehet ebben vicces? Kérdezhetnénk! 
Nos, sok minden. Folyamatosan az ar-
cunkba kapjuk a fekete humor változatos 
formáit. Ahogy Hoozuki bánik a pokolban 
szenvedőkkel az kegyetlen a szó minden 
értelmében, mindezt a legnagyobb fa-

sikerült, mivel feltételezi, hogy láttuk az 
első sorozatot, így sok bemutatással nem 
foglalkozik, de itt is kapunk pár új helyszínt 
és több magyarázatot a pokol működésé-
ről. Nagy átlagban viszont a megismert 
szereplők apró-cseprő életszeleteit lát-
hatjuk. Bár sok ezren szenvednek és kín-
lódnak a pokol minden bugyrában, az itt 
élő démonok, szörnyek, istenek és egyéb 
japán mitológiai figurák köszönik nagyon 
jól érzik magukat, a táj vöröses és kopár, a 
hőmérséklet kellemesen meleg, az onszen 
pedig egyenesen feltüzel. 

A folytatás is Hoozuki körül forog, mert 
hát a pokol gondnokának mindig minden-
hol ott a helye és segít valakinek, vagy csak 

magyaráz egy-két dolgot a napi munkája 
során vele tartóknak és persze nekünk, 
meg azért elver valakit. 

Hogy miről is szól a Hoozuki? Élet a 
pokolban, viccesen. De amikor látjuk az 
ott lakó delikvenseket, többször is meg-
gondoljuk, hogy rosszat cselekedjünk-e 
életünkben. Pláne, ha Hoozuki ránk néz.

      

Haláli arcok

Hoozukiról már esett szó, abszolút 
főszereplő, viszi a hátán a sorozatot. Ke-
gyetlen, mások felé semmiféle empátiát 
nem érez, nála a munka az első és, hogy 
minden a helyén legyen. 
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pofával és érzelemmentességgel képes 
végrehajtani. Mimika nulla, köszönjük Hoo-
zuki, de pont ez a vicces. Számára lényeg-
telen, hogy ki, mit követett el, aki bűnös 
az bűnhődjön, könyörületet nem érdemel, 
és bármikor fejbe vágja a hegyes vasbun-
kójával. Az egyetlen probléma Hoozuki 
ezirányú tevékenységével, hogy néhány 
munkatársával is megteszi, sőt még ma-

gával Enmával is, aki a földi 
rettegett híre ellenére, egy 
jámbor és hihetetlenül lus-
ta fazon. Ha nincs Hoozuki, 
aki rugdossa, nem csinálna 
semmit.

A második évad még 
inkább slice of life stílusúra 

„Bár sok ezren szenvednek és kínlódnak a pokol minden bugyrában, az itt 
elő démonok, szörnyek, istenek és egyéb japán mitológiai figurák köszö-
nik nagyon jól érzik magukat, a táj vöröses és kopár, a hőmérséklet pedig 

kellemesen meleg, az onsen meg egyenesen feltüzel.”



Kedvenc hobbija pedig az aranyhal virágok 
termesztése, ami valami hihetetlenül gro-
teszk, szürreális látvány. 
Enma király a molett, lusta, gyermeklelkű 
figura, aki a pokol ura, az anime az ő karak-
terét így kissé paradox jellemé tette.

Sok szereplő kitalált, de sokan a japán 
népmesék, mitológia szereplői. Itt van 
mindjárt Momotaro, akinek története az 
Edo korban született és egy barackban 
jött a Földre; a 30-as évek animéiben 
már repülővel lőtte a gonosz tengereket 
fenyegető nagy sast (egy kis háborús pro-
paganda). Nos a pokolban ő 
Hakutaku, a gyógyszerész 
segédje. Kedves, érdeklődő 
figura. Hakutaku is sokszor fel-

Ő amolyan vérnyúl, az alapkinézete na-
gyon aranyos, de jaj annak, aki ki akar 
mászni szenvedése színhelyéről, kegyetlen 
módon visszaveri. 

A sorozatban többször felbukkan Gon, 
a újságíró, és Koban a paparazzi fotós, aki 
egy macska, és persze elmaradhatatlan az 
idol karakter is, Peach Maki személyében.  

Rajtuk kívül még fel-fel bukkannak ka-
rakterek egy-két rész erejéig, és akadnak 
köztük történelmi személyek is mint Mina-
moto no Yoshitsune, 12. századi szamuráj, 
vagy Ono no Takamura Heian-kori költő. 
Megemlítem még Jizot, az ázsiai budd-
hizmus ikonikus alakját, aki a gyermekek 
és a nők védőszentje. De találkozhatunk 
rókaszellemekkel, démonszekerekkel stb-
stb. És még ki tudja mennyi történelmi, 
mitológiai vagy jelenkori utalást nem isme-
rünk fel. Minden karakter stílusos és mind 
rendelkezik valamekkora humorfaktorral. 
Szórakoztató csapat.

Fortyogó láva kilátással

Hiába az eredeti ötlet és a szórakozta-
tó karakterek, ha a kinézet nincs a helyén. 
Szerencsére a Hoozuki esetében ettől sem 
kell tartani. Hozzáillő dizájnt kapott. Mond-
hatnánk pokolian jó lett, és a szemünket 
sem égeti. A két évadot két stúdió készí-
tette, az elsőt a WIT Studio, a másodikat a 
Studio Deen. Hogy érzékeltessék a törté-
nelmi elemek egész sorát, ehhez illő kör-
nyezetet alkottak. Vagy inkább mondjuk 
úgy, hogy a mangaka találóan képzelte el. 
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bukkan, nőcsábász és igazi életművész, 
Hoozuki kimondottan utálja, szóval nem 
nagyon szeret a szeme elé kerülni.

Hoozukinak dolgozik Kakisuke a ma-
jom, Shiro a kutya és Rurio a fácán, akik 
szintén Momotaro történetéből lehetnek 
ismertek. Feltűnnek az animében zashiki 
warashik is, akik jóságos gyermekszelle-
mek, szintén nagyon kedvelt horrorele-
mek. Hoozuki két alkalmazottja még Ka-
rauri és Nasubi, akik, mint mentor néznek 
fel Hoozukira, érdeklődő fiatal démonok. 

A mitológiai részen tovább evezve 
itt lakik egy külön palotában Izanami, a 

teremtés és a halál istennője, továbbá 
Karashi, a Kachi-kachi 

Yama című népmesé-
ből. A mesében egy 
házaspárt egy tanuki 
csúnyán megviccelt, 
amiért a szomszéd nyúl 
bosszút állt.



Mivel a pokol nem tegnap nőtt ki a föld 
alól, világa a középkori Japánt idézi, ko-
rabeli házakkal, és ruhákkal, amibe azért 
néha egy-egy modernebb dolog (pl. TV) 
is keveredik. A házak, azok berendezései, 
díszítései részletesek, olykor talán túldíszí-
tettek, de minden alkalommal szépen raj-
zoltak és színesek. Uralkodó a piros, zöld, 
sárga szín. A hátterek festményszerűek, 
barnásak, nagyon hangulatosak és egye-
diek. A karakterdizájn sem szégyenkezhet, 
legalább olyan részletesen vannak meg-
rajzolva és animálva is, mint a környezet. 
Nincsenek túl sötét jelenetek, az animáció 
szép és az árnyékolás is rendben van. A 
Deen a második évaddal remek munkát 
végzett, hiába orroltam rájuk az utóbbi 
időben, most jár a dicséret. Az elmúlt 
egy-két évben szépen dolgoznak. Lássuk, 
hogyan terjed a hang a pokolban. Nos, ha 
a kinézet a középkori Japánt idézi, akkor 
a hangok is. Ez inkább az OST-ra jellemző, 
ami növeli a hangulatot. Megjegyzem, 
mást nem is tudnék elképzelni aláfestés-
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ként, szóval, ha más stílusú zenék kapott 
volna, akkor az alkotót a pokolba kívántam 
volna. Az opening minden évadnál külön 
kuriózum. Szokni kell a folyamatos jigo 
jigo jigo jigozást, melyek közt arról szól az 
ének, hogy a halál tré dolog, de a pokol egy 
tök bulis és menő hely, szóval gyere ide 
szenvedni. Pokolimázs videónak tökéletes. 
Az első évad endingje nem jött be, a má-
sodiké viszont annál inkább, mindkettőt 
a pokoli idol, Peach Maki hangja, Uesaka 
Sumire énekli. Seiyuuknek szerencsére 
nem a leghíresebbeket kérték fel, szuperül 
teljesítenek, különösen Yasumoto Hiroki, 
aki remekül adja vissza Hoozuki érzéket-
lenségét.

Végítélet

Akármennyit dicsértem, nem mon-
dom, hogy a Hoozuki egy pokolian jó 
anime. Sajnos vannak benne unalmasabb, 
laposabb részek, amikor pokolian lassúnak 
tűnik az a 24 perc, és inkább átléptetnénk 

pár jelenetet. Viszont a sok viccesebb szitu 
igyekszik feledtetni velünk, mennyit szen-
vedtünk korábban. Hoozukin kívül nincs 
nagyon kiemelkedő karakter, eléggé egy 
szinten mozognak. És azért valljuk be, kell 
hozzá az is, hogy némileg képben legyünk 
a japán folklórral, mert anélkül sokkal több 
minden lehet unalmas, még ha sok poént 
igyekeztek is általánosan érthetővé tenni. 
Nemhiába Japánban a legnépszerűbb, ott 
nagyon szeretik a Hoozukit. Azt mondom, 
egy próbát érdemes tenni vele annak, akit 
kicsit is érdekel egy egyedibb megjelené-
sű, szórakoztató anime.

Cím: Hoozuki no Reitetsu
Hossz: 2 évad, 13 rész/évad 

+ 4 OVA
Év: 2014, 2017

Műfaj: vígjáték, fantasy, 
seinen, természetfeletti

Stúdió: 
WIT Studio, Studio Deen

Értékelés:
MAL: 7,85 / 7,86
ANN: 7,33 / 8,11
Anidb: 7,05 / 7,2


