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A börtön, ahová a rabok csak nyaralni járnak
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nagyon szerethetőek, a történet pedig, bár egy 
átlagos ökörködésnek indul, egy idő után fordul a 
kocka, és meglepően komoly – nem teljesen evilá-
gi – szálak kerülnek előtérbe, például hogy kicso-
da is rakta azokat a lánc nélküli levehetetlen bi-
lincseket Juugóra. Mindezt megfűszerezi néhány 
durva akció is, valamint egy egykori főfelügyelő is 
szervezkedik a háttérben. A karakterek múltja is 
tartogat néhány drámai eseményt, főleg a valódi 
főszereplőnk, Juugo részéről.
 A drámai jelenetek meglepően jól illenek 
a humoros részek közé, bár néhol azért erősen 
kontrasztos a végeredmény. Viszont ezek a leg-
jobb emlékeztetők arra, hogy hiába a jó hangulat 
és szórakozás, szereplőink mégiscsak egy börtön-
ben vannak, ahonnan nincs igazán esély a szaba-
dulásra. Ez a fordulat sok nézőnek nem tetszhe-
tett, hiszen ők egy gag animére fizettek be, de 
mellette még drámai részeket, természetfeletti, 
vagy legalábbis rejtélyes képességeket is kaptak, 
helyenként egészen brutális jelenetekkel. 

 2013-ban kezdte el publikálni Futamata 
Sho a Nanbakát, amely webmangaként kezdte a 
pályafutását, de később nyomtatásban is megje-
lent. A hölgy munkája olyan nagy népszerűségnek 
örvendett, hogy egy – jelenleg 2 évadot megélt – 
animeadaptáció is készült belőle. Az animét az a 
Takamatsu Shinji rendezte, aki anno a Gintamát is 
dirigálta.

  A történet 
a világ legjobban 
őrzött börtönében 
játszódik, ahon-
nan még senki 
nem volt képes 
megszökni… Vagy 
mégis? Az első epi-
zód elején rögvest 
belecsöppenünk 
egy szökési kísér-
letbe, amelyet 
négy főszereplőnk 
próbál elkövetni, 

hogy ezzel is növeljék a már így is hosszú bűnlaj-
stromukat. Ők nem mások, mint a szerencsejáték- 
és nőfüggő Uno (11-es számú rab), a megszállott 
otaku, Nico (25-ös számú rab), a jó ételek nagy 
rajongója, és a verekedésben is jártas Rock (69-es 
számú rab), valamint Juugo (15-ös számú rab), aki 
csak a meneküléshez ért. A börtön rengeteg csap-
dával rendelkezik, ám hőseink mégis könnyedén 
keresztüljutnak rajtuk. De az utolsó ajtó mögött a 

szabadság helyett csupán a tengert, valamint egy 
bizonyos kopasz felügyelőt pillanthatnak meg. 
Hajime ellen nincsen semmi esélyük, így gyorsan 
visszapaterolják őket a 13-as cellába, és itt veszi 
kezdetét a történet.

 A négy srác már régóta ismeri egymást, 
gyakran találkoztak különböző dutyikban, de mi-
vel mindenhonnan sikerült megszökniük, végül a 
Nanba Börtönben közös szobába kerültek. Szinte 
már egy családdá váltak, és közösen igyekeznek 
megszökni, valamint megkeseríteni a munkamá-
niás Hajime életét. De a rend éber őreit sem kell 
félteni – a kopasz, sebhelyes arcú, gorillához ha-
sonlító Hajime mellett ott van még nekünk a ba-
baarcú és érzékeny lelkivilágú Seitarou, valamint 
az edzésmegszállott, pocsék tájékozódási képes-
ségekkel megáldott Yamato is. És ők csupán a 13-
as szektor dolgozói! Rajtuk kívül jó pár börtönőrt 
és fegyencet ismerhetünk meg majd a későbbiek-
ben.

Ki itt belép… 
hagyjon fel a józan ésszel!

 A sorozat címe, a Nanbaka, egy szójáték, 
amely a Nanba (a börtön neve, és egyúttal számot 
is jelent) és a baka (jelentése: kb. bolond) szava-
kat ötvözi egymással. A második jelző főleg a bör-
tönlakókra vonatkozik – rabokra és őrökre egya-
ránt. A sorozat garantáltan képes megnevettetni 
a nézőit, leginkább a karakterek szolgáltatják a 
vicces szituációkat, ezen a helyen aztán tényleg 
senki sem normális! Itt van példának az igazgató-
nő, akitől mindenki retteg, pedig valójában egy 
romantikus álmodozó, főleg ha szeretett Hajimé-
jéről van szó. Bár sosem tudja rendesen kimutatni 
az érzéseit, így Hajime feje nemcsak az állandó-
an szökdöső négyes miatt főhet, hanem még az 
igazgatónő gyilkos pillantásaitól is. A szereplők 

„ezen a helyen aztán tényleg 
senki sem normális!”
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Én személy szerint a Gintamán edződtem, így 
örömmel vettem ezt a változást is, azonban akik 
el szeretnék kezdeni, azok ezt is vegyék figyelem-
be.

A börtön, ahol a hajfestés
és körömlakkozás alanyi jogon jár

…mindenkinek

 Nem biztos, hogy mindenkinek be fog jön-
ni az anime stílusa, de az biztos, hogy nem néz 
ki átlagosan. Az arctalan tömeget szó szerint lila 
pálcikaemberekként jelenítik meg, míg minden 
nevesített szereplőnek élénk, akár többféle szín-
ben pompázó hajkorona, valamint hozzá passzoló 
festett (mű)körmök járnak. Továbbá ronda, vagy 
éppen átlagos kinézetű karaktereket sem dolgoz-
ni nem vesznek fel, sem pedig nem zárnak be ide. 
Minden szereplőnk egy extravagáns kinézettel 
rendelkező egyéniség, még Hajime macskája is. 
A szem körüli smink pedig szinte elvárt, bár nem 
kötelező. De az egész animére jellemző ez a csillo-
gó, élénk színű, „LSD-s” látványvilág. 

Hadd szóljon a víg muzsikaszó!

 Az opening a The Super Balltól és Ka-
naderiya Hashiguchitól van, egészen fülbemászó, 
bár nem túl maradandó. Az ending viszont na-
gyon poén, ha szabad így fogalmaznom. Rögtön 
az elején Hajime dühös feje kergeti főhőseinket 
a föld körül, míg magát a dalt a seiyuuk éneklik – 

már csak antidepresszánsként is érdemes egyszer 
végignézni. A seiyuuk terén is remekelt a soro-
zat – Seki Tomokazu számára egyszerű volt hozni 
Hajime karakterét, a Psycho-Pass Kougamija vagy 
éppen a Fate sorozatok Gilgamesh-e után. De ne 
feledkezzünk meg az egykor a Fairy Tail energikus 
Natsuját alakító Kakihara Tetsuyáról sem, aki elbű-
völő hangot kölcsönöz a nőcsábász Unónak. (Kár, 
hogy közel s távol csak crossdresser – itt: simán 
nőnek öltöző vagy éppen okama /transzvesztita/ 
férfiak és robothölgyek vannak, akiket elbűvöl-
hetne.) De itt van még nekünk Juugo szerepében 

Uemura Yuuto is, aki számtalan remek karaktert 
szólaltatott már meg eddig, például a Bungou 
Stray Dogs kistigrisét, Nakajima Atsushit, vagy ép-
pen a Darling in the FranXX Hiróját.

Szemtől szembe

 Jucuky már megemlítette egy korábbi cik-
kében (AniMagazin 41.), hogy 2017-ben készült 
hozzá egy stage play, amelyet Kawajiri Keita ren-
dezett. A történet a Nanba Börtön újévi ünnep-
ségére és egy bizonyos emberrablásra összponto-
sít. Három szereplő esetében az animés seiyuuk 
térnek vissza eljátszani a karaktereket – ők eddig 
is inkább színészek voltak, és a Nanbaka kedvéért 
lettek seiyuuk is: a Rockot alakító Shiozaki Ire, a 
Seitarou-t játszó Okuyama Keito, valamint Mitsu-
ba Kiji szerepében Kimeru. A többi főbb szerep-
lőt Akazawa Tomoru (Juugo), Yasukawa Junpei 
(Nico), Kitazono Ryou és Goumoto Naoya (Hajime) 
alakítja. Meglepően jól néznek ki a színészek ezek-
ben a jelmezekben, nekem nagyon tetszik. Szíve-
sen megnézném, ha megtalálnám valahol.

 Szerintem ez az anime jól ötvözte a vígjá-
tékot a komolyabb háttértörténetekkel, és Juugo 
személyes drámájával, fejlődésével. Nagyon sze-
retem ezt a sorozatot minden esetleges hibája el-
lenére, és továbbra is várom a harmadik évadot. 
Remélem, hogy hamarosan folytatni fogják, addig 
is lehet olvasni a mangát, hiszen jó sok fejezet vár 
még meganimálásra.

Cím: Nanbaka, The Numbers
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1. évad   
Év: 2016

Hossz: 13 rész
Értékelés: MAL: 7,37

 
2. évad    

Év: 2016-2017
Hossz: 12 rész

Értékelés: MAL: 7,56
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