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4. Strawberry Panic

	 Az	íróknak	valamiért	fixációjuk	van	a	katoli-
kus	lányiskolában	zajló	leszbikus	szerelmi	drámák-
ra,	 mert	 egy	 időben	 sorban	 érkeztek	 (kezdve	 a	
nagyon	híres	Maria-sama	ga	Miteru-vel),	de	ahogy	
annak	lennie	kell,	ez	a	zsáner	önmaga	paródiájába	
fordult	az	évek	alatt.	A	Strawberry	Panic	valahol	
a	dráma	és	a	komédia	középpontjában	áll,	és	míg	
a	 fentebb	 említett	 MariMite	 annyira	 komolyan	
vette	magát,	hogy	közben	kimaradt	belőle	az	ér-
tékelhető	romantika	(oké-oké,	van	benne,	de	na-
gyon	a	felszín	alatt	és	virágnyelven…	heh),	addig	
az	SP	sokkal	könnyedebbre	sikerült.	A	kawaii	fak-
tort	a	maximumra	tolták,	 így	még	a	nagyon	„go-
nosz”	csajok	is	inkább	csak	cukik,	a	románc	pedig	
annyira	lányregényesen	szirupos,	hogy	nagyrészt	
csak	kuncogni	lehet	rajta.	
	 A	történet	totálisan	klisés,	de	ez	nem	nega-
tívum,	főhősnőnk	Aoi	Nagisa,	a	szokásos,	alacsony,	
kétballábas,	de	nagyon	aranyos	kiscsaj,	aki	frissen	
érkezik	meg	az	Astreae	hegyi	Szent	Miator	Lány	
Akadémiára,	 hogy	 ott	 folytassa	 tanulmányait.

 Ez a top10 egy kicsit rendhagyó lesz, ugyan-
is bár 10-es lista, mégis kettészedtük 5-5 felosztás-
ra. A mostani téma az LMBT, szóval akinek ez eset-
leg kellemetlen, az lapozzon tovább, de reméljük, 
a többségnek azért tudunk újat mondani. Azért is 
a többes szám, mert ezúttal ketten írjuk a cikket, 
tettestársam a főszerkesztőnk, Catrin, aki a BL 
animéket értékeli, én pedig maradok a yurinál. Itt 
most főleg azokat az animéket vesszük elő, ahol a 
központi téma az azonos neműek kapcsolata, ki-
zárva a kismillió yuri/yaoi bait sorozat (sajnálom 
Yuru Yuri, te máris kiestél), és inkább azokra kon-
centrálunk, ahol egyértelmű a románc.
Kezdjük is a hölgyek szerelmi életével.

5. Flip Flappers

	 Milyen	régen	szerettem	volna	erről	írni,	kár,	
hogy	nem	nagyon	volt	apropó	rá,	de	most	itt	az	al-
kalom,	hogy	bejelentsem:	a	Flip	Flappers	az	egyik	
legjobb	 anime,	 amit	 az	 elmúlt	 5	 évben	 láttam.	
Sajnos	a	készítők,	a	Studio	3hz	majdnem	tönkre-
ment,	mire	végeztek	vele,	sőt,	igazából	picit	befe-
jezetlen	is	lett	a	problémás	helyzet	miatt,	de	még	
így	 is	borzasztóan	egyedire	és	szórakoztatóra	si-
keredett. 
	 Cocona	 látszólag	 átlagos	 iskoláslány,	 a	
nagymamájával	él	és	nem	igazán	tudja,	hogy	mit	is	
kezdjen	az	életével.	Aztán	egy	nap	megjelenik	egy	
nagyon	dilis,	vöröshajú	lány,	Papika,	aki	hatalmas	
lendülettel	rángatja	magával	a	vonakodó	Coconát	
egy	nem	 is	 akármilyen	 kalandba.	 Papika	ugyanis	

egy	 szupertitkos	 szervezet	 ügynöke,	 aki	 más	 és	
más	dimenziókba	ugrál,	hogy	ott	furcsa	kristályo-
kat	keressen.	Ehhez	szüksége	van	egy	partnerre,	
és	valamiért	Coconát	szemelte	ki,	aki	ennek	kicsit	
sem	örül.	Papika	viszont	olyan	mint	egy	forgószél,	
és	némileg	visszafogottabb	intelligenciáját	szinte	
kimeríthetetlen	 pozitív	 energiájával	 kompenzál-
ja,	 így	mire	Cocona	kettőt	pislanthatna,	már	egy	
másik	 univerzumban	 találja	magát,	 melyet	 Pure	
Illusionnek	neveznek.	Persze	ezek	a	kiruccanások	
nem	 veszélytelenek,	 de	 a	 kristályok	 felruházzák	
őket	 „varázserővel”,	 így	 a	 két	 lányból	 amolyan	
„magical	girl”	lesz,	Pure	Blade	és	Pure	Barrier.

	 A	sorozat	az	első	pár	
nagyon	 bombasztikus	 epi-
zódja	 után	 egyre	 furcsábbá	
és	furcsábbá	válik,	valamint	Pa-
pika	és	Cocona	találkozása	sem	a	
véletlen	műve.	Egyre	több	bizarr	dolog	
kezd	történni	a	lányok	körül,	mintha	csak	egy	vég-
telen	 álomvilágban	 lennének.	 Cocona	 egyetlen	
biztos	pontja	Papika,	 aki	 egy	percig	 sem	 titkolja	
szerelmét	a	 lány	 iránt	 (bár	elég	nehéz	komolyan	
venni).	 A	 lányok	 ahogy	 egyre	 közelebb	 kerülnek	
egymáshoz	érzelmileg,	úgy	válik	minden	egyre	ab-
szurdabbá,	és	a	végén…	na	ezt	nem	lövöm	le.	Tes-
sék	megnézni,	mert	az	egyik	 legfurcsább	anime,	
ami	létezik,	valahol	félúton	Alice	Csodaországban	
és	a	Neon	Genesis	Evangelion	között.	Természe-
tesen	 nem	 véletlenül	 van	 a	 yuri	 toplistán	 sem,	
mert…	na	de	tényleg	nem	mondok	többet!
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2. Yagate Kimi ni Naru

	 Nyugaton	inkább	Bloom	Into	You	címen	ter-
jedt	el,	és	bár	viszonylag	új	sorozat,	szinte	azonnal	
a	 „top	yuri”	 kategóriába	került.	 Egy	korábbi	 sze-
zonális	ajánlóban	már	írtam	róla	(AniMagazin	46.), 
de	elevenítsük	fel	picit.	
	 Hősnőnk,	 Yuu	 hatalmas	 shoujo	manga	 ra-
jongó,	aki	a	szerelmet	csak	úgy	tudja	elképzelni,	
ahogy	azt	a	mesékben	kitalálták:	jön	a	szőke	her-
ceg	fehér	lovon	és	elementális	erővel	fog	lecsapni	
rá	a	románc…	Persze	semmi	 ilyen	nem	történik,	
így	 Yuu	 egyre	 kiábrándultabban	 és	 cinikusan	 áll	
hozzá	a	témához,	de	egy	nap	valami	olyan	dolog	
történik,	ami	alapjaiban	rengeti	meg	a	párkapcso-
latról	 alkotott	 elképzelését.	A	 gyönyörű,	magas,	
hosszú	fekete	hajú	(tm)	diákelnök,	Touko	nemcsak	
berángatja	 a	diákelnökségbe,	de	még	 szerelmet	
is	vall	neki.	Yuu	kezdetben	nem	tudja	hova	tenni	
ezt, hiszen eddig nem is gondolt abba bele, hogy 
két	lány	között	lehetne	ilyen	kapcsolat,	ennek	el-
lenére	belemegy	Touko	játékába.

Természeten	 az	 első	 5	 percben	 máris	 összefut	
a	 suli	 gyönyörű,	 magas,	 hosszú	 ezüst	 hajú	 (tm)	
hercegnőjével,	 Shizumával,	 akibe	 természetesen	
azonnal	szerelmes	 is	 lesz.	Kap	egy	kissé	perverz,	
de	aranyos	szobatársat,	Tamaót,	és	megkezdi	 is-
merkedését	az	 iskolával.	Ahogy	az	 lenni	szokott,	
új	barátokat	szerez,	és	mikor	kapcsolata	Shizumá-
val	 elkezd	 „komolyabbra”	 fordulni,	még	 ellensé-
gei	is	lesznek.	Ugyanis	Shizuma	nagyon	népszerű	
a	lányok	körében,	így	vannak,	akik	nem	igazán	ve-
szik	jó	néven,	hogy	az	olyan	kis	senki,	mint	Nagisa,	
sündörög	az	imádott	suli	hercegnője	körül.
	 Lesz	nem	kevés	dráma,	meg	sok-sok	komi-
kus	szituáció,	és	bizony	a	lányok	elég	nyíltan	flör-
tölnek	egymással,	szóval	nem	véletlenül	az	egyik	
legjobb	yuri	sorozat.	Jah	és	a	kedvencem,	ami	14	
éve	nagyon	izgalmas	és	vicces	pletykáknak	adott	
táptalajt,	hogy	Nagisa	és	Tamao	seiyuu-je	Nakaha-
ra	Mai	és	Shimizu	Ai	(akik	már	a	Mai	HIME-ben	és	
Mai	Otomében	is	fantasztikus	párost	alkottak)	az	
ending	 alatti	 élőszereplős	 klipben	 énekelve	 búj-
nak	egymáshoz,	romantikusan…	

 3. Simoun

	 Ha	 egyszer	 lesz	 olyan	 top	 10-em,	 hogy	 a	
„méltatlanul	elfeledett	animék”,	akkor	a	Simoun	
biztosan	rajta	lesz.	Azon	ritka	yuri	sorozatok	egyi-
ke,	amik	kivételesen	nem	egy	japán	iskolában	ját-
szódnak, hanem egy másik bolygón, ahol minden-
ki	nőnek	születik.	De	akkor	hogyan	szaporodnak?	
Nos,	mi	 sem	egyszerűbb,	 a	fiatal	papnők,	 akiket	
„sibyllae”-nek	neveznek,	 17	évesen	megkapják	 a	
lehetőséget,	 hogy	 ellátogassanak	 egy	 misztikus	
forráshoz,	 ami	 férfivá	 változtatja	 őket,	 feltéve,	
ha	 ez	 a	 választásuk.	 De	 ennek	 vannak	 hátulütői	
is,	például,	hogy	elveszítik	a	képességüket,	hogy	
vezethessék	a	mágikus	harci	repülőket,	melyek	a	
címben	szereplő	Simounok.

	 A	történet	egy	háborúról	szól,	ahol	három	
nemzet	 között	 borul	 az	 egyensúly,	 és	 elmérge-
sedik	a	kapcsolat.	A	 főszereplők	az	egyik	 frakció	
papnői,	 akiknek	 feladatuk,	hogy	 csatákba	vigyék	
a	gépeket,	de	 itt	 is	van	egy	kis	csavar,	ugyanis	a	

Simounokat	párosban	lehet	csak	irányítani,	töké-
letes	összhangban,	olyannyira,	hogy	eleve	a	bein-
dításához	is…	nos,	csókolózni	kell	egymással.	Ter-
mészetesen	ahol	párok	vannak,	ott	előkerülnek	az	
érzelmek	is,	és	ahol	sok	nő	van,	ott	a	belső	harcok	
és	érzelmi	viharok	sem	ritkák.	

	 Nem	egyszerű	erről	az	animéről	 írni,	mert	
így	visszaolvasva	akár	még	röhejes	is	lehetne,	pe-
dig	messze	nem	az.	Ez	egy	 igazi	háborús	dráma,	
ami rengeteg egyéb komoly témát is feszeget, 
mint a halál feldolgozása, a nemi identitás kérdé-
se	és	vallási	filozófiák.
 
	 Talán	csak	két	apróbb	negatívumot	tudnék	
felhozni,	az	egyik,	hogy	picit	lassan	bontakozik	ki	
a	 történet	 (főleg	 a	 rengeteg	 szereplő	 miatt),	 a	
másik,	hogy	sajnos	nem	készült	belőle	rendes	HD	
remaster,	így	csak	SD	felbontásban	érhető	el.	De	
ezek	apróságok,	a	lényeg,	hogy	aki	szereti	a	kicsit	
komolyabb	 sci-fiket,	 amiben	 jócskán	 van	 LMBT	
téma,	az	pótolja,	ha	még	nem	látta.

https://animagazin.hu/magazin/46/
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sabb	kettőjük	közül.	Ez	az	anime	sokkal	nyersebb,	
drámaibb	és	megrázóbb,	mint	azt	elsőre	gondol-
nánk.	Fumi	szerelmi	élete	(ha	annak	lehet	nevez-
ni)	nem	egyszerű,	mert	fiatalon	az	unokanővére	
szeretője	volt,	 aki	 szó	nélkül	otthagyta	egy	 férfi	
miatt,	és	a	későbbi	kapcsolatai	sem	végződtek	en-
nél	szebben.	Akira	pedig	próbálja	tartani	a	lelket	
benne,	 miközben	 azon	 veszi	 észre	 magát,	 hogy	
már	a	kapcsolatuk	több	mint	egyszerű	barátság…	
és	ez	nem	biztos,	hogy	szerencsés.

	 Mind	a	két	anime	szerintem	egyformán	 jó	
és	nem	is	igazán	tudok	dönteni	abban,	hogy	me-
lyik	a	jobb,	így	holtversenyben	lettek	a	két	legjobb	
sorozat	ebben	a	témában.	Az	anime	mellé	érde-
mes	felcsapni	a	mangát	is,	mert	a	végső	befejezé-
se	a	történeteknek	csak	ott	olvasható.

 Ez lenne a szerintem 5 legjobb yuri anime, 
persze sok cím maradt ki, csak felsorolás szerű-
en azok, amik majdnem bekerültek: Kannazuki 
no Miko, Sakura Trick, Citrus, Candy Boy és a Yuri 
Kuma Arashi. Jöhetnek a srácok!

Pontosabban	egy	lehetőséget	ad	neki,	hogy	bizo-
nyítson.	Természetesen	ahogy	annak	lennie	kell,	a	
kezdetben	végtelenül	cinikus	Yuu	egy	idő	után	el-
kezdi	átértékelni	a	romantikáról	alkotott	vélemé-
nyét.	 Így	kapcsolata	Toukóval	egyre	komolyabbá	
válik,	főleg	mikor	megjelenik	egy	másik	lány	is,	aki	
szintén	szerelmes	Toukóba...

	 Az	anime	 (és	a	manga)	 sikere	 talán	abban	
rejlik,	 hogy	 az	 ezerszer	 elmesélt	 történetet	 sok-
kal	reálisabban	és	hihetőbben	ábrázolja,	mint	azt	
megszokhattuk.	Emiatt	sokan	tartják	a	hozzá	na-
gyon	hasonló,	 és	párhuzamosan	 futó,	 ultra-nép-
szerű	 Citrus	 pozitív	 ellenpéldájának.	
Yuu	 cinizmusa	 nagyon	 szórakozta-
tó	(a	seiyuu,	Takada	Yuuki	alakítása	
csak	 hab	 a	 tortán),	 és	 a	már	meg-
szokott	kliséket	is	képes	nagyon	
izgalmasan	 tálalni.	 A	 mangá-
nak	ugyan	vége,	de	az	ani-
méből	már	belengették	a	
2.	szezont,	remélhetőleg	
2021-re	elkészülnek	vele.

1. Sasameki Koto és Aoi Hana

	 Oké-oké,	 kicsit	 csalok,	 hiszen	 ez	 2	 anime	
holtversenyben,	 de	 olyan	 borzasztó	 nehéz	 dön-
teni,	 hiszen	 ez	 a	 kettő	 annyira	 nagyon	 hasonlít	
és	 mégis	 teljesen	 más.	 Kapásból	 mind	 a	 kettő	
2009-ben	 jelent	 meg,	 és	 nem	 kell	 nagyon	 sasz-
szeműnek	 lenni,	 hogy	 lássuk,	már	 az	 alap	 karak-
terek	is	borzasztóan	hasonlítanak	egymásra.	Mind	
a	kettő	sorozat	főhősnője	egy	gyönyörű,	magas,	
hosszú	fekete	hajú	(tm),	szemüveges	lány,	aki	re-
ménytelenül(?)	 szerelmes	 a	 legjobb	barátnőjébe	
(aki	természetesen	mind	a	két	esetben	egy	kicsit	
szeleburdi	csajszi).	Mind	a	két	sorozatban	a	főhős	
tisztában	van	a	másságával,	és	annyira	nem	is	tit-

kolja,	de	ezen	a	ponton	véget	is	ér	a	ha-
sonlóság a két anime között, mert egy 
adott	 témának	 a	 két	 teljesen	 eltérő	
megközelítéséről	 szólnak.	 a	 Sasameki	
Koto	 egy	 romantikus	 komédia,	 míg	 az	

Aoi	Hana	inkább	egy	szívfacsaró	dráma.	
	 Sasameki	 Koto,	 avagy	 a	 Whispered	
Words	hősnője,	Sumika	a	magas,	erős,	ki-

váló	 sportoló,	de	amúgy	nagyon	kedves	 lány,	és	
történetesen	fülig	szerelmes	a	legjobb	barátjába,	
Ushióba,	aki	hozzá	hasonlóan	szintén	leszbikus,	de	
míg	Sumika	ezt	mindenki	elől	titkolja	(még	Ushio	
elől	 is),	 addig	a	másik	 lány	nyíltan	flörtöl	 az	ara-
nyos	csajszikkal,	és	állandóan	szerelmes	épp	vala-
kibe.	Gondolom	már	sejthető	is	a	konfliktus,	Sumi-
ka	mindent	elkövet,	hogy	megfeleljen	a	„legjobb	
barátnő”	 fogalmának,	 miközben	 a	 szíve	 szakad	
meg,	hogy	Ushio	minden	lányba	beleszeret,	csak	
valahogy	ő	marad	ki	a	sorból.	Persze	Sumika	nem	
adja	 fel	 könnyen,	 a	 maga	 esetlen	 módján	 azért	
próbálkozik,	de	szinte	mindig	valahogy	visszafelé	
sül	el	 a	dolog,	 ami	miatt	 a	 sorozat	 kimondottan	
aranyos	komédiává	válik.

	 Aoi	 Hana	 vagy	 Sweet	 Blue	 Flowers	 ezzel	
szemben	 egy	 igazi	 dráma,	 Shimura	 Takako	 tol-
lából,	 akinek	 a	 díjnyertes	Wandering	 Sont	 is	 kö-
szönhetjük.	A	 két	 főszereplő	 Fumi	 és	Akira,	 akik	
elviekben	a	 legjobb	barátok.	 Fumi	bár	magas	és	
gyönyörű,	de	valójában	nagyon	bátortalan,	félénk	
és	 sírós.	 Akira	 pedig	 az	 alacsonyabb,	 de	 harcia-
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tek	volna	(és	a	3-5.	helyeken	dilemmáztam	is	raj-
tuk),	 csak	 ilyen-olyan	okok	miatt	hátrébb	 toltam	
őket:
 - Given	-	nagyon	korrekt,	hangulatos	és	BL	
sablonoknál	többet	adó	cím,	csak	szimplán	engem	
nem	igazán	tudott	magával	ragadni	a	közege,	nem	
szórakoztam	rajta	annyit,	mint	a	választottjaimon.	
Az	AniMagazin	előző	 számában	olvashattok	 róla	
bővebben	is	(AniMagazin	56.).	Viszont	jó	eséllyel	
a	filmje	később	rákerülhet	a	képzeletbeli	TOP5-ös	
listámra,	majd	kiderül.
 - Hitorijime my Hero - szórakoztatott a ta-
nár-diák	 románc,	 és	 a	másik	párost	 sem	bántam	
benne,	 de	 valahol	 ez	 egy	 nagyon	 egyszerű,	 na-
gyon	sablonos	sztori,	így	rá	kellett	jönnöm,	hogy	
különösebben	nem	emelkedik	ki	nálam	más	BL	so-
rozatok	vagy	OVA-k	közül.

 Hosszabb magyarázattal kell kezdenem, 
mivel enélkül nem lennék elégedett a cikkben fel-
sorolt TOP5-ös döntésemmel. Ugyanis a boys’ love 
listám tekintetében több problémám is akadt:
	 -	Legnagyobb	gondom	volt,	hogy	kizárólag	
a	BL	besorolású	animéket	vegyem	elő	vagy	min-
den	mást	is,	amikben	megjelenik	a	férfi	főszerep-
lők	 közti	 románc,	 de	 sokkal	 összetettebb	 törté-
nettel	rendelkeznek	az	átlagos	japán	BL	címekhez	
képest	(kedvenc	danmei	-	kínai	BL	-	műveim,	ugye-
bár)...
	 -	 Ebből	 kifolyólag	 agyaltam	 azon	 is,	 hogy	
csak	 japán	vagy	kínai	animéket	 is	 számításba	ve-
gyek-e?
	 -	Vagy	koncentráljak	én	is	csak	a	sorozatok-
ra,	ahogy	Venom	tette	a	yurik	esetében?	(De	ak-
kor	kimaradna	pár	jobb	BL	cím.)

	 -	 Esetleg	 vegyem	 figyelembe	 a	 nyugati	
adatbázisok	yaoi	és	shounen	ai	tageit?	TOP5	visz-
szafogottabb	 BL	 vagy	 TOP5	 szexre	 kiélezett	 BL	
ajánlás	legyen?

	 Ha	 nem	 agyalok	 ennyit,	 és	 csak	 őszintén	
felsorolom	azokat	a	kedvenc	címeimet,	amiktől	a	
legjobb	 homoszexuális	 románcot/tartalmat	 kap-
tam,	akkor	a	listám	jelenleg	így	alakul:

5. Saezuru	(japán	movie,	2020-)	
4. Doukyuusei	(japán	movie,	2016)

3. Yuri!!!	on	ICE	(japán	sorozat,	2016)	
(AniMagazin	35.)

2. Mo	Dao	Zu	Shi	(kínai	sorozat,	2018-)	
(AniMagazin	46.)

1. Tian	Guan	Ci	Fu	(kínai	sorozat,	2020-)
	(AniMagazin	52.)

	 Ez	a	listám	azonban	nem	teljesen	felel	meg	
a	cikkünk	„BL	anime”	feltételének...	Az	első	három	
helyezettet	kénytelen	vagyok	most	figyelmen	kí-
vül	hagyni,	mivel	a	két	kínai	cím	anime	adaptációja	
még	fut	(sőt,	a	TGCF	még	csak	most	fog	kezdőd-
ni,	imádom	a	regényét,	így	megelőlegeztem	a	bi-
zalmat	-	shouganai),	ráadásul	a	romantikus	szálra	
sajnos	 cenzúra	 vetül	 bennük	 (bár	 ezt	 a	 készítők	
igyekeznek	ügyes	visszafogottsággal	megoldani,	
hogy	ne	maradjon	ki	teljesen	az	egyébként	is	epic	
történetből).	 A	 YoI-nál	 viszont	 nem	 azt	 vettem	
figyelembe,	 hogy	 sokan	 (érthetetlenül)	 vitatják	
Yuuri	 és	 Victor	 kapcsolatát	 a	 „konkrét	 kimondá-
sok	hiánya”	miatt,	hanem	azt,	hogy	ha	kiszedem	
a	kínai	kedvenceimet,	akkor	inkább	ezt	is,	elvégre	
nem	tipikus	BL	mű	ez	sem.

	 Tehát	csak	sikerült	eldöntenem	az	egyértel-
műt:	a	mostani	TOP5	részemről	is	kizárólag	japán	
boys	 love	 animékről	 szól,	 viszont	mindegyik	 for-
mátumról	(sorozat,	OVA,	movie),	hogy	tényleg	az	
általam	legjobbnak	gondoltak	itt	legyenek.
	 Kínai	 ömlengésem	 pedig	 még	 lesz	 elég,	
és	most	sem	bírtam	megállni,	hogy	ne	említsem	
meg	őket.	(Btw	a	Di Wang Gong Lue donghuát	is	
talán	rátenném	pl.	egy	TOP10-es	BL	 listára,	csak	
sajnos	 szintén	nem	 túl	 jogosan,	mivel	 a	 cenzúra	
miatt	danmeinek	már	alig	nevezhető...	Ezek	a	kí-
nai	regényadaptációk	többet	érdemelnének!)

	 Az	öt	 választott	 cím	előtt	 felsorolom	azo-
kat,	amik	objektíve	még	simán	a	listára	kerülhet-

https://animagazin.hu/magazin/56/
https://animagazin.hu/magazin/35/
https://animagazin.hu/magazin/46/
https://animagazin.hu/magazin/52/
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akadjunk	 le	 rajta)	 is	 lehetne.	 Viszont	 a	HwD	 szí-
nész	 párosának	 vagy	 a	 forgatási	munkálatoknak	
nyoma	sincs	a	Fuyuben.	Ez	tényleg	egy	önálló,	tör-
ténelmi	 témájú	mű,	ha	a	 részeit	összeadjuk,	egy	
másfél	órás	filmet	alkot,	amihez	nem	kell	a	Haru	
wa	ismerete.
	 A	cselekmény	a	Meiji-korban	játszódik,	a	két	
főszereplő	pedig	egymással	szemben	álló	érdeke-
ket	és	katonai	felet	képvisel:	Kusaka	a	Choushou,	
Akizuki	pedig	a	Bakufu	tagja.	Mégis	barátság,	majd	
szerelem	szövődik	köztük,	de	a	kegyetlen	háború	
közbeszól.

 Ennyi blablától remélem, nem sokan me-
nekültek el... (És talán nem is ugrották át... mert 
fontos hülyeségemnek tartottam… Nem ragozom 
túl egy kicsit ezt a listát?) Főleg, hogy a követke-
ző 5-ből talán csak az első helyezettet nevezném 
KEDVENCNEK is.

5. Antique Bakery

	 Elsőre	 nem	 gondoltam	 volna,	 hogy	 a	 BL	
sorozatok	közül	ez	ennyire	emlékezetes	lesz	szá-
momra.	Sőt,	a	közepére	el	is	laposodtak	a	részek,	
hogy	aztán	újra	rájöjjek:	egészen	unikális	darab!
	 Egy	2008-as	12	részes	sorozat,	amely	Yoshi-
naga	 Fumi	 4	 kötetes	mangáját	 adaptálta.	 A	 tör-
ténet	egy	cukrászdáról,	pontosabban	az	ott	dol-
gozók	 hétköznapjairól,	 barátságáról	 szól.	 Igen,	
barátságáról, mert bár több karakter is meleg és 
vonzódik	 egymáshoz,	 itt	 mégsem	 a	 romantikán	
van	a	hangsúly.	A	szereplők	egyéniségének,	élet-
vitelének,	a	melegbár	jelenlétének	köszönhetően	
több	oldalról	 is	 láthatjuk	a	homoszexualitást,	de	

nem	ez	adja	a	sorozat	különlegességét.	Sokkal	in-
kább	a	cukrászat	bemutatása	az,	ami	kiemeli	a	BL	
animék	közül,	továbbá	a	gyerekrablással	foglalko-
zó	szál.	Ez	utóbbitól	 lett	számomra	 igazán	érde-
kes	ez	az	anime.	A	cukrászda	tulajdonos	főszerep-
lőt,	Tachibanát	gyerekkorában	elrabolták,	és	ezt	
a	traumát	még	mindig	cipeli	magával	a	férfi.	Nem	
vártam,	hogy	az	ezzel	kapcsolatos	dráma,	nyomo-
zás,	pszichológiai	vonal	ennyire	reális	és	hatásos	
lesz.	Sikerült	a	könnyed	slice	of	life	közepette	egy	
nagyon	megrázó	témát	ügyesen	tálalni.
	 Negatívum	persze	akad:	a	már	említett	 la-
posabb	 részek,	 az	 itt-ott	 bugyuta	 humor	 vagy	 a	
borzalmas	 3D	 CG	 környezet…	 (Cserébe	 a	 sütik	
szépek.)	Eleinte	nekem	a	romantikus	szál	is	hiány-
zott,	de	ezt	végül	kellően	ellensúlyozta	a	működő	
karakterdráma.
	 Mindezekkel	 együtt	 jó	 volt	 nézni	 a	 cuk-
rász	pasikat,	Ono	meleg	kalandjait,	Tachibanával	
közös	 múltját,	 Chikage	 vágyódását,	 Eiji	 szakmai	
ügyességét.	De	számomra	itt	a	gyerekkori	trauma	
hiteles	tálalása	lett	emlékezetes.	Bátran	ajánlom	

igazából	mindenkinek,	bár	a	karakterek	viselkedé-
se	miatt	annyira	nem	uniszex	darab...	témájában	
viszont	szerintem	igen...	De	az	is	biztos,	hogy	nem	
ez	lesz	a	BL	fanok	kedvence.

4. Fuyu no Semi

	 Érdekes,	de	az	 ilyen	 régebbi	 „yaoi	ovákat”	
nem	 szoktam	 szeretni,	 ezt	 viszont	 nehéz	 lenne	
elfelejteni.	Még	úgy	is,	hogy	kivitelezését	és	tör-
ténetét	nézve	jellemzi	egyfajta	gagyiság,	ami	iga-
zából	sajnos	a	BL	animék	többségére	igaz...
	 2007-es,	3	részes	OVA,	ami	a	Haru	wa	Dai-
teita	manga	egyik	melléksztoriját	adaptálta.	Erről	
kis	infó,	hogy	a	HwD	két	színész	srácról	szól,	akik	
forgatás	közben	egymásba	szeretnek,	a	Fuyu	no	
Semi	pedig	 lényegében	az	egyik	filmjük,	amiben	
ők	 a	 főszereplők,	 és	 szintén	meleg	 párost	 alakí-
tanak	 benne.	Mivel	még	2005-ben	 a	HwD-ből	 is	
készült	 egy	 két	 részes	 OVA	 (ami	 számomra	 egy	
közepes	darab),	 ezért	ez	 a	 történet	akár	 „anime	
az	animében”	 (mármint	film	az	animében,	de	ne	
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folytatás	várható.	Be	is	jelentették	a	készülő	ani-
méket,	de	még	nem	tudni,	mikor	lesz	a	premier.
	 A	Saezuru	az	erotikával	lépten-nyomon	áti-
tatott	BL	művek	közé	tartozik,	abból	is	a	gengszter	
sztorikat	színesíti.	De	mitől	lesz	egy	ilyen	látszólag	
csak	 „szexelős	 yaoi”	 az	 egyik	 legjobb	 BL	 anime?	
Nos,	ez	több	tényezős:	1.	nyilván	másról	is	szól,	2.	
jók	azok	a	szexjelenetek	(meg	persze	a	románc),	3.	
Yashiro	a	főszereplője.	Hehe,	igen,	Yashiro	egy	je-
lenség,	egy	nagyon	könnyen	kedvelhető	karakter.	
Egyszerre	stílusos	és	botrányos,	egyénisége	már	
önmagában	 is	 elviszi	 a	 hátán	 az	 egész	 animét...

	 Különösebben	nem	kedveltem	meg	sem	a	
történet	ütemét,	sem	a	karaktereket.	Itt	is	vannak	
rendkívül	lassú,	és	már-már	bosszantóan	kínos	és	
eldrámázott	 részek,	 amiket	 sosem	 szeretek.	 De	
valamiért	a	BL	vonal,	az	érzelmeik,	a	sorsuk,	a	vég-
kifejlet	hatásossága	mégis	egy	olyan	egyveleget	
alkot,	 ami	 sokkal	 jobban	működött	 számomra	 a	
többi	BL	OVA	drámájához	képest.
	 Mondanám,	 hogy	 a	 lassabb,	 érzelmesebb	
történelmi	 drámák	 kedvelőinek	 bátran	 ajánlom,	
de	aztán	rájövök,	hogy	itt	nem	szabad	megfeled-
kezni	 az	 egész	 részletes	 szexjelenetekről	 sem...	
Szóval	maradjunk	annyiban,	hogy	a	BL	fanok	egy	
részénél	működni	fog	a	dráma,	a	másik	részénél	
pedig	nem,	de	a	szexért	megnézik.

3. Love Stage!!

	 Biztos	jó	pár	BL	rajongó	nem	érti,	mit	eszek	
ezen a sorozaton, és miért nem a korábban is már 
említett	Givent,	Hitorijimét	vagy	hasonlókat	pako-
lok	a	TOP5-be,	de	erre	egyszerű	a	magyarázat:	a	

Love	Stage	nézése	közben	én	végig	örömködtem,	
a	többi	fiúxfiú	sorozatnál	pedig	közel	sem	ennyi-
re.	 Valahogy	 betalált	 a	 vidámsága,	 a	 humora,	 a	
showbusiness-	és	otaku	világa,	szóval	elég	könnyű	
volt	megszeretni.
	 2014-ben	 futott	 csupán	 10	 résszel	 és	 egy	
ráadás	 OVA	 epizóddal.	 Sajnos	 nem	 dolgozta	 fel	
végig	a	mangáját,	az	ugyanis	2016-ban	ért	véget.	
Jöhetne	tehát	egy	második	évad,	bár	a	záró	OVA	
miatt	 igazából	 nincs	 nagy	 hiányérzetünk	 az	 ani-
mében	kapott	történetet	illetően	sem.
	 Izumi	 gazdag,	 szórakoztatóiparban	 dol-
gozó	 szülők	 gyermeke,	 és	 minden	 álma,	 hogy	
mangaka	 legyen.	Kénytelen	viszont	ő	 is	egy	 rek-
lámban	szerepelni	egy	idol	sráccal,	Ryoumával,	aki	
még	gyerekkorukban	lánynak	hitte	Izumit,	és	nem	
várt	módon	most	is	iránta	epekedik.	Persze	kide-
rül,	 hogy	 itt	 szó	 sincs	 lányról,	 ezért	 BL-be	megy	
át	 a	 sztori...	 amihez	 eleinte	 Izumi	 nem	 szeretne	
asszisztálni.	 Idővel	 azonban	benne	 is	 kialakulnak	
a	 vonzalmak...	 Igazából	 most	 elég	 töredékesen	
mutattam	csak	be	az	alapszitut,	valójában	ennél	

még szórakoztatóbb, de mint az AniMagazin	cikk	
adatbázisából	 kiderült,	 írtam	 korábban	már	 egy	
ajánlót	hozzá	(AniMagazin	42.),	amiben	bővebben	
is	olvashattok	róla.	Igen,	egyáltalán	nem	emlékez-
tem	erre	a	cikkre,	mókás	volt	viszontlátni.
	 Tehát	a	Love	Stage	színes-szagos,	egész	jó	
kivitelezéssel,	de	nem	mentes	a	sablonoktól,	amik	
azért	gyengítik	az	összképet.	Viszont	az	otaku	hu-
mora	és	a	pörgős	karakterei	nagyon	szórakozta-
tóak,	így	könnyed	kikapcsolódásként	bátran	aján-
lom.	Nagy	drámára,	mondanivalóra,	mélységre	ne	
számítsunk.

2. Saezuru Tori wa Habatakanai

	 Egy	igazán	friss	élmény,	most	néztem	meg	
a	magazin	megjelenése	előtt	egy	héttel,	és	any-
nyira	 tetszett,	hogy	gyors	begyűrtem	a	mangája	
eddigi	fejezeteit	is.
	 Yoneda	 Kou	 népszerű	 története	 idén	 ka-
pott	movie	adaptációt,	The	Clouds	Gather	alcím-
mel,	ami	csupán	a	manga	elejét	dolgozza	fel,	így	

https://animagazin.hu/articles/
https://animagazin.hu/articles/
https://animagazin.hu/magazin/42/
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 Végére értem én is a TOP5-nek, és írás köz-
ben feltűnt, mennyire különböző témájú, hangu-
latú az az 5 cím, amit kiválasztottam. Nem szán-
dékos, de lett itt BL-ből mindenféle: szakmai slice 
of life, rendőrségi üggyel, történelmi dráma retro 
hangulattal, idol-otaku vígjáték, jakuzás erotikus, 
és középiskolás romantikus. Nem hiszem, hogy a 
cikk iránt érdeklődőknek tudtam újat mutatni, de 
hátha.

 Persze egyik ezekben szereplő románc és pár 
sem ér fel a kedvenc Victuuri, Wangxian és Hualian 
párosom történetéhez a korábban említett három 
(BL-t tartalmazó, de jóval nagyobb volumenű, csak 
sajnos cenzúrázottabb) sorozatból.

 És amit még elfelejtettem: a seiyuuket mél-
tatni az egyes animéknél, hiszen sok-sok nagy név 
adja ezeknek a meleg karaktereknek a hangját. 
Így most zárásként csak annyit: nagyon elégedett 
vagyok a játékukkal.

Yashiro	 jakuza	 főnök,	 számos	biznisszel	és	hűsé-
ges	emberrel	karöltve.	Laza	és	szókimondó	alak,	
élvezi	 az	 életet,	 pontosabban	 a	 férfiakat,	 pláne,	
ha	 nem	 kímélik	 őt...	 Egy	 új	 testőr,	 Doumeki	 ér-
kezik	hozzá,	 aki	Pont	Az	Esete,	 így	 rá	 is	mászna,	
csak	van	egy	kis	gond:	Doumeki	impotens.	A	film	
során	a	jakuza	ügyletek	mellett	a	két	férfi	múltja	
és	vonzalma	kerül	előtérbe.	Érződik,	hogy	ez	egy	
bevezető,	 karakter	 bemutató	 epizód,	 múltbéli	
fájdalmakkal,	eltérő	motivációkkal,	és	folyamatos	
vággyal,	ami	a	viselkedésük	és	az	impotencia	mi-
att	korlátok	közé	szorul.

	 A	 kivitelezés	 bár	 itt	 is	 sokszor	 gyenge,	
szumma	 az	 egyik	 legjobb	 BL	 feldolgozás	 lett.	 A	
színeket,	zenéket,	hangulatot	jól	eltalálták.	A	tör-
ténet	sem	ül	le,	nekem	nagyon	tetszett	a	menete,	
bár	 tulajdonképpen	 ez	 sem	 szól	 sok	mindenről,	
de	 jobban	működnek	a	 főszereplői,	mint	 az	elő-
ző	helyezetteknél.	Nem	lehet	őket	nem	kedvelni:	
kíváncsian	várjuk	Yashiro	újabb	megynilvánulása-
it,	és	szurkolunk	Doumekinek,	hogy	minél	jobban	

hasson	főnökére.	Lényegében	miattuk	egyszerre	
mókás és izgalmas az egész.
	 Aki	egy	bevállalósabb,	de	stílusos	BL-re	vá-
gyik,	annak	a	Saezuru	a	legjobb	választás	az	eddi-
gi	anime	felhozatalból.	Viszont	vigyázat!	Tömény-
telen	mennyiségű	cigarettázásra	kell	 felkészülni.	
Hehe.

1. Doukyuusei

	 A	legszebb	és	legkedvesebb	BL	anime,	amit	
eddig	a	 japánok	összehoztak.	A	Love	Stage!!-hez	
hasonlóan	 erről	 is	 írtam	 már	 korábban	 ajánlót	
(AniMagazin	44.), amire ebben az esetben emlé-
keztem,	mert	címlapra	 is	szántam.	 Így	most	csak	
röviden:
	 Ez	a	2016-os	egy	órás	kis	film	rendkívül	bá-
jos	és	hangulatos.	Két	középiskolás	fiú,	Kusakabe	
Hikaru	és	Sajou	Rihito	szerelméről	szól.	A	srácok	
együtt	készülnek	az	iskolai	kórus	fesztiválra:	mivel	
Hikaru	egy	rock	bandában	zenél,	így	ő	segít	Rihi-
tónak	az	éneklésben.	Elég	hamar	szerelem	szövő-

dik	közöttük,	aminek	kis	életképek	által	lehetünk	
tanúi.
	 A	történet	minimálisan	érinti	a	homoszexu-
altiás okozta nehézségeket, kételyeket is, de na-
gyobb	hangsúlyt	fektet	a	fiúk	eltérő	pályaválasz-
tására,	ezzel	kapcsolatos	aggodalmára.
	 A	 két	 fiú	 eléggé	 ellentétes	 	 jellem,	mégis	
(vagy	épp	ezért)	működik	köztük	a	kémia.	Nagyon	
szerethető,	őszinte	srácok,	akiket	jó	együtt	látni.
	 Lényegében	egy	nagyon	egyszerű,	sablonos	
tinirománc	 a	 Doukyuusei,	 de	 elképesztően	 szép	
és	kellemes	kivitelezéssel.	Magával	ragadó	a	zene	
és	a	 látvány,	ami	remekül	visszaadta	a	mangaka,	
Nakamura	 Asumiko	 egyedi,	 művészi	 stílusát.
	 Sajnos	a	 folytatás	mangákból	nem	készült	
anime,	pedig	 ilyen	minőségben	nagyon	 jó	 lenne	
látni	 őket,	 hogyan	 alakul	 a	 srácok	egyetemi	 éle-
te.	Egyszer	hátha	elkészítik,	bár	azok	már	erotiku-
sabb	sztorik,	de	továbbra	is	remek	életszeletek.
	 Az	biztos,	hogy	ez	a	film	minden	BL	rajon-
gónak	 kötelező	 darab,	 de	 bártan	 ajánlom	 bárki	
másnak is.

https://animagazin.hu/magazin/44/

