(macska)
Ez egy kutya világ

// Sayuu

Négy lábuk van, bolyhosak, kerekek vagy hatalmas a fejük, rettentő kíváncsiak és meglehetősen önfejűek. De
pont ezért szeretjük őket. A macskák mindig is fontos háziállat szerepét töltötték be sok családban, néha megkeserítve
a mi és kutyusunk életét. De ki tudna haragudni rájuk, amikor hozzánk bújnak, hatalmas szemeikkel ránk néznek, elkezdenek dorombolni és szinte követelik: „Szeress engem!”
Az animék világában már szinte
meg sem lepődünk, ha egy-egy cicafülekkel és farokkal rendelkező fiú vagy
lány jelenik meg a történetben, természetesnek vesszük a jelenlétüket. De
az elmúlt időben elszaporodtak azok
a rövid kis sorozatok is, amikben ezek
az aranyos kis lények valódi alakjukban
igye-keznek elbűvölni minket.
2008 tavaszát írunk, amikor szinte
berobbant a köztudatba a
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Chi’s Sweet Home című, részenként
mindössze 3 percet magába foglaló
anime sorozat. A kíváncsi és kissé
négyballábas kiscica szinte azonnal
levett mindenkit a lábáról, aki csak
egy pillanatra ráemelte a tekintetét.
Az anime során végigkövethettük
Chi első botladozó lépéseit, ahogyan
új emberi család-ra, barátokra talált,
és mindeközben a mindenre kíváncsi
kisállat felfedezte a körülötte lévő világot, és néha a világ emelte rá figyelő
szemeit. A „mindössze” 104 epizóddal
rendelkező anime utolsó része sem
jelentett örök búcsút a
kiscicától, hiszen szinte pontosan egy
évvel az első sorozat indulása után a
készítők egy második szériával ajándékozták meg hűséges rajongóikat, és
időközben egy OVA is érkezett.
Az anime alkotói feltehetőleg
nem bíztak semmit a véletlenre,
amikor ezt a történetet vitték
a televíziónézők elé, mivel eredetileg
egy 2004 óta napjainkig
futó manga sorozatot
elevenítet-tek meg.
Ráadásul a manga 2. kötete 2010-ben még a New York
Times manga listájának 6. helyét
is megjárta.
2011 ismét a cicák évének bizonyult. Ekkor jelent meg a következő
macska sztár Nyanpire személyében.
Megint egy nem mindennapi kis
élőlénnyel ismerkedtünk meg,
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ugyanis Nyanpire, egy nagyon különleges cica, akit egy vámpír az éhhaláltól
mentett meg azzal, hogy átváltoztatott
kis szárnyakkal rendelkező vérszívó
cukisággá. Jó cicához és egyben jó
vámpírhoz méltóan állandóan vérre
szomjas, de a pocakját nem csak fincsi
vérecskével, hanem egyéb nyalánkságokkal is szívesen megtölti. Nem
tud ellenállni a szép piros eprecskének
és a fokhagymás ételekkel is a kedvében lehet járni. Az ő kalandjai ugyan
mindössze 12 részt ölelnek fel életének örökkévalóságából, de barátainak
a félszemű szamuráj cicának, Dokuganryuu Masamunyanak vagy éppen
Nyantenshinek köszönhetően így is
sok élményben van része. Az 5 perces
epizódokból álló sorozat nem fogy ki
könnyen a meglepetésekből, amiről
egy igen egyedire sikerült ending is
gondoskodik.
Az idei téli időszakra is tartogattak
nekünk a japán anime készítők egy kevés
melegséget, és így ebben a szezonban is megkaptuk a kötelező cica adagunkat, mégpedig egy kerek nyávogó
jóvoltából. A Poyopoyo Kansatsu Nikki
sorozat főszereplője inkább hasonlít
egy megtermett görögdinnyéhez, mint
macskához, de ez semmit nem von le a
kedves kis jószág érdemeiből. Poyót a
Satou család fogadta be magához, ahol
nem egyszer kerül kis barátunk félreértések kereszttüzébe, elsősorban különös alakja miatt.
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Vissza a Tartalomjegyzékhez!

A sorozat fő témája a humor ésezen
keresztül mutatja be az elszánt macskatulajdonosok és azok családtagjainak
„hányattatott sorsát”, akár arról van
szó, hogy kedvencünk az üvegházban
szeretne melegedni, akár arról, hogy
egy nyaralás alkalmával otthon kell
hagynunk a szomorúan utánunk bámuló
cicusunkat.

Macskák mindenek felett!
Persze nem Chi volt az első
macskahős, aki elkápráztatta a közönséget. A korábbi időkből is érdemes
megemlíteni pár történetet, amiben
ezek a kis élőlények főszerepet kaptak.
Talán páran az én és az előttem
született korosztályokból emlékeznek
még a régen nálunk is futott Szamuráj
Pizzacicák című sorozatra, melyben
főhőseink a gonosz patkány,
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Koon no Kami és csatlósai ellen
küzdenek. A három szamuráj cica
napközben egy pizzériában dolgozva
tengeti mindennapjait, de ha a kötelesség szólítja őket, azonnal átvedlenek harci öltözetükbe, és semmi nem
állíthatja meg őket, hogy megvédjék szeretett városukat a rá támadó
ellenségektől.
Nem hagyhatjuk említés nélkül a
Ghibli sorozat egy remekét, a The Cat
Returns-öt, vagy ahogy sokan ismerik
A macskák királyságát sem. Hiiragi Aoi
mangájának megfilmesített története
egy lányról szól, aki megmenti a macskakirály fiának életét, ezért a hálás apa
magához hívja a Macskák királyságába
és fiához adná, az ötletért csöppet
sem lelkesedő ember (!) lányt. Haruka
azonban segítőkre talál Baron Humbert
von Gikkingen - azaz a Wisper of the
Heartből (Könyvek Hercege) ismert Báró
- és egy „nagyra nőtt” fehér macska,
Muta személyében.
Cicákról lévén szó, nem feledkezhetünkmeg sokak rémálmáról, és
a mások számára oly kedves rózsaszín
Helló Kitty!-ről sem. Hiszen mi lenne
a világgal, ha nem látnánk rózsaszín
Helló
Kitty-s
táskákat,
pólókat,
könyvjelzőket,tolltartókat? Vajon van
még egy olyan macsek, ami ennyire
megosztja az embereket?
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Akik nélkül nem lenne
béke a Földön:
És még mindig nem értünk a
végére, mert cicából sosem elég, és a
macskatársadalom egyik legfontosabb
„kasztjáról” eddig még említést sem
tettünk. Ők nem mások, mint a segítők.
Gondoljunk csak bele, mi lett volna
Sailor Moonnal vagy Sailor V-vel, ha
nem találkozik Lunával és nincs Artemisz
sem? Natsume vajon mit tett volna, ha
Nyanko-sensei nem bukkan fel és nem
segíti a küldetésében? Lili megtalálta
volna a Hétszínvirágot, ha nincsenek
vele angyal barátai, akik közül az egyik
milyen más állatként segíthette volna
az útját, mint Cateau-ként, a fehér cicaként? Nem is beszélve a Rakéta csapatról, mert hát valljuk be őszintén: Miau
nélkül őket sem lehetne elképzelni.

És persze érdemes megemlíteni a Trigun minden egyes részében
felbukkanó fekete macskát vagy az
Azumanga Daiohban a Sakaki életébe
olyan sokszor felbukkanó hatalmas
fogakkal rendelkező kis ármánykodót,
avagy a Soul Eater Blairjét, akit sokan
talán emberi alakjában kedvelnek
jobban. A felsorolást pedig még
oldalakon keresztül lehetne folytatni,
hiszen szinte, ha nem is mindegyik, de
minden második sorozatban felbukkan egy-egy vagy akár több említésre
érdemes cicus, aki valamiért belopta
magát a nézők szívébe.
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