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A manga története

Ahogy az a manga címéből is kitűnik, ecchi,
a japán nyelvben erotikus/szexuális jelenetre utal,
a manga alapvetően a mindenki számára kényes
témát dolgozza fel, a szexet. Ezt azonban oktató
módon teszi, tehát a mangában megjelenő szexuális jelenetek nem csupán a szemnek szólnak, hanem különböző szexszel kapcsolatos nehézségeket igyekeznek megoldani. Így például a történet
során az olvasó tanácsot kap arra, hogy mit lehet
tenni korai ejakuláció, teljesítmény szorongás és
egyéb normális problémák ellen. Emellett a különböző szexpozíciók előnyeiről és hátrányairól is
szó esik, valamint tippeket is megoszt a szerző arról, hogy hogyan lehet gördülékennyé és mindkét
fél számára élvezetessé tenni az együttlétet.

A történet Makoto és Yura házasságát és
szerelmi életét mutatja be. A manga elején házasodnak össze, és mivel mindketten még szűzek
(nem olyasvalami, ami manapság gyakran megtörténik), igencsak félnek a közösen eltöltendő éjszakától/éjszakáktól. A félelmüket több-kevesebb
sikerrel leküzdő ifjú házaspár egyre mélyebbre és
mélyebbre hajózik a szerelmi életük boldog tengerén, az ő útjuk során pedig mi is elleshetünk

Így tehát, bár a mangában a szemrevaló
jelenetek is szép számmal fordulnak elő, ezek a
jelenetek egyúttal mindig valamit tanítani is akarnak. Ha össze akarnám foglalni, hogy miről szól a
manga, akkor ezt legjobban az író szavaival tehetném meg: „Ez nem csupán egy erotikus manga.
Ez egy olyan képregény, ami azzal a szándékkal
készűlt, hogy az olvasó számára iránytűként szolgáljon, amivel sikerül magát eligazítania a szerelmi életben... Abban a reményben terveztem,
hogy a történet a gyönyörű szerelmi életet élni
vágyók szent szövegeként fog szolgálni. Oh, igen,
komolyan így gondolom.”.
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néhány hasznos dolgot. A manga elején csupán
kettejükről van szó, azonban ahogy a történet
halad előre, egyéb karakterek és párok is megjelennek. A történet ennek ellenére nem veszít a
mondandójából, a szem gyönyörködtetés mellett
végig tanítani is akarja az olvasóját. A történet során nem csupán a férfiak számára mutat hasznos
tudnivalókat, hanem a hölgyek számára is rengeteg tippet tár az író elénk. Ezek a tanácsok nem
csupán az együttlét fokozására irányulnak, hanem
vannak higiéniai tudnivalók, valamint a férfi és női

test működéséről egyaránt hasznos információkat tanulhatunk.
Túl mindezen, a mű alapvetően egy romantikus történetet mesél el, mely során Makoto és
Yura, később pedig a többi karakter is, közös megbeszélés és komunikáció során építik kapcsolatukat, mind szexuális, mind pedig érzelmi szinten.
Emellett pedig gyakran belefér még jópár vicces
és komikus jelenet is, tehát a történet nem csupán egy szexuális kézikönyv szépen illusztrálva!

A manga rajzstílusa
Ha nagyon poénos kedvemben volnék azt
írnám, hogy „szemrevaló”. Viccet félretéve viszont
bármiféle aggály nélkül elmondhatom, hogy valóban tetszetős rajzstílusa van a műnek. Itt arra
gondolok, hogy a karakterek kidolgozottak, nincs
sablonos karakter a műben, mindenki jól felismerhető arcvonásokkal rendelkezik. Erotikus manga
lévén a karakterek idomjai is aprólékosan meg lettek rajzolva, tehát az ecchi kedvelői sem fognak
csalódni a történetben.

„...egy romantikus történetet
mesél el, mely során Makoto
és Yura (...) közös megbeszélés
és komunikáció során építik
kapcsolatukat, mind szexuális,
mind pedig érzelmi szinten.”
Tartalomjegyzék
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Különösképpen kedveltem a rajzstílusban, hogy
az elpirulás és egyéb kényelmetlen érzést kifejező mozdulatokat, pózokat, színezéseket az arcon nem vitték túlzásba, sőt, mondhatni, hogy
mesterien használták. Így a különböző helyzetek
megélénkítését nagyban segíti a rajzstílus is.

A manga utóélete
Itt az utóélet csak átvitt értelemben érvényes, ugyanis a manga még mindig kiadás alatt áll,
ennek ellenére népszerűségének köszönhetően

számtalan feldolgozást kapott. Egész pontosan
két spinoff manga készült az eredeti alapján: Futari ecchi for Ladies, amely alapvetően a hölgyeknek szolgál segítségül, és Futari ecchi: Akira, the
Evangelist of sex, ami a férfiak számára igyekszik
segítséget nyújtani. Ezek mellett létezik még két
szex útmutató és illusztráció.
Ezen túl a film iparban is termékeny talajnak bizonyult a manga ugyanis 2000-ben a WOWOW közvetített egy három részből álló live action dráma
feldolgozást. 2002 és 2004 között elkészült egy
négy részes OVA is. A Ustream 2011-ben egy 12
részes live action feldolgozást tett közzé web sorozat formátumban. Végezetül pedig 2014-ben 3
újabb OVA készült el a Production Reed által.
Amint az a fenti listából jól látszik, számos
formában újrakészült a mű, azonban itt szeretném leszögezni, hogy a cikk teljes mértékben és
csakis a mangáról/mangákról szól. A live action és
OVA feldolgozások kisebb-nagyobb mértékben
eltérnek az eredeti műtől, az OVA-knak pontosabban sikerült átvenni az eredeti mű stílusát. Az eltérések inkább abban nyilvánulnak meg, hogy az
oktató jelleget, szexuális tippeket nem sikerült áthelyezni. Ez az eltérés érthető, mivel a mangában
gond nélkül idomul a stílushoz a szöveges magyarázó jelleg, ezt azonban nehéz lenne videó formátumban elképzelni. Szóval mindenki csak saját felelősségre válogasson a lehetőségek közül!
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Saját vélemény és ajánlás
Talán mindenki hallotta már Robert A. Heinlein mondását, miszerint: „a szexről mindenki hazudik”, nos minden bizonnyal sokszor igaz ez az állítás, azonban, akik szeretnének valós információt
megtudni a szerelmi életről, azoknak csak ajánlani
tudom ezt a mangát. Véleményem szerint gond
nélkül megfelel szexuális oktatás céljából és nem
csupán a kamaszok számára, a felnőtt korosztály
is tanulhat belőle. A történet nem csupán oktató
jellegű, de érdekes, gyakran vicces és fantáziát
megmozgató.

Író: Katsu Aki
Műfaj: erotikus, dráma, komédia, 18+ stb.
Hossz: jelenleg több mint 72 különálló kötett készült el
Publikálás éve: 1997-től napjainkig
Források:
http://futari-ecchi.wikia.com/wiki/Futari_
Ecchi_Wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Futari_Ecchi
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