Xam’d:
Lost Memories

// Catrin

Egy kimondottan egyedi és érdekes animéről lesz most szó, amit ugyan régen láttam már, de úgy
gondoltam, mindenképp érdemes az AniMagazinban cikket szánni neki. Már csak azért is, mert itthon
nem igazán ismert, főleg nem népszerű darab. Ez nagy valószínűséggel nem is változna meg (nem is
kell), de bízom benne, hogy pár olvasónkhoz most közelebb kerül ez a történet.
Javaslom, ne rettenjenek el egyből azok sem, akiknek az óriás digimon kinézetű fehér alak nem szimpatikus, ugyanis sokkal értékesebb alkotás ez, minthogy egy komolytalannak tűnő figura alapján ítéljünk.
Elsőre én is nagy kérdőjelekkel álltam az anime előtt, de pillanatok alatt magával ragadott.
Cím:
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Típus: ONA sorozat
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Kellően vonzó alapanyag
Érthetetlen cím (xam’d???),
furcsa lény, szép, kellemes grafika,
tartalmas lehetőséggel bíró 26 rész...
Természetesen már a külalak is sablonos biztonságérzetet ad a lelkes
animéző számára. Így aki fantasy, scifi, háborús témájú, kellemes, komoly,
durva, családias történetre, abszurd
mutációkra, világmegváltásra, érzelmes karakter központúságra és/vagy
ezek keverékére vágyik, annak a
Xam’d tökéletes választás lesz. De a
különösebb érdek nélkül kattintók is
egy remek, összetett animével fognak
találkozni. Az alternatív világban egy
háborús övezetbe vezet minket a sorozat, adott tehát az ellenségeskedő
déli és északi kormány. Köztük helyezkedik el a harcoktól mentes, békés
Sentan sziget, melyen a főszereplő
srác, Takehara Akiyuki is él. Egy nap
ez a 16-17 év körüli fiú sulibusszal
szokásosan az iskolába tart, de a jármű
merénylet áldozata lesz. Ugyanis a
buszt robbantás éri, melynek következtében Akiyuki karjába egy fura
fényjelenség mászik. Hamar kiderül,
hogy az egyik utas, egy albinó lány
a tettes, de nincs idő agyalni a történteken.

A főhős karjában lévő idegen dolog
egy fura életforma, mely szinte azonnal átveszi a fiú fölött az uralmat és
egyesül vele. Ezért válik Akiyuki egy
nagydarab tinishounenből előmászott
szupererős lénnyé, azaz xam’d-dá. A
robbanásban barátai, Haru és Furuichi
nem sérülnek meg, de egy újabb
különös lény érkezésével a veszély
tovább fokozódik, így a visszaváltozni
képtelen Akiyuki is harcra kényszerül
társai védelme érdekében.
A nézőnek és a szigetlakóknak egyaránt újdonsággal szolgáló eseményeknek persze még korántsincs
vége, de a mutáns szörnylény kővé
válása és egy titokzatos lány, Nakiami
segítségnyújtása kissé nyugalmat ad
az első két rész végére. Nakiami szembesíti Akiyukit: vagy vele tart és a lány
segít neki visszaváltozni és uralni a
benne lakozó lényt vagy a fiú is megkövült szörnyként fog kimúlni.
A választás tehát egyértelmű,
egy szimpla anime történet is
elkezdődött... de mitől is különlegesebb ez a sztori a többitől?
Semmitől. Egy jópofa sorozat, ahogy
sok másik, de mindenképp a komolyabb, érdekesebb, így számomra szórakoztatóbb anime mezőnyt erősíti.

Talán a bevezetőben kijelentett “egyedi” jelzőt a fantasztikus hangulata, a szövevényes és jól kidolgozott
kapcsolatok, az izgalom, a
“mert ez a Xam’d és nem pl.
a Guilty Crown” és az ezekből
létrejött összhatás érdemelte ki nálam. Egy igazán
felejthetetlen alkotás lett.

Karakter-háló
Az anime több
szálon fut, ennek következtében rengeteg karakter és kapcsolat rendszer szövi át. Ezek a szálak
szépen, folyamatosan haladnak előre és a kellő pillanatokban keresztezik egymás
útjait, a végkifejletnél pedig
szinte teljesen összefutnak. Nekem nagyon tetszik, ahogy a sok kis
tör Karakter-háló ténet más-más helyen egybeér, ahogy minden és mindenki között kapcsolat áll, és ahogy az
események egy nagy kerek, komplex
egészet alkotnak.
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Akiyuki, a főhős útja

Szerencsére személyében egy nem tökölős, nem
nyomi, nem szerencsétlen, segítőkész fiatalt kapunk, és
többet látunk belőle, mint a xam’d létformájából.
(Ugyanakkor meglepő, hogy nem viseli drasztikusabban
a dolgokat.)
Akiyuki, bár szülei külön élnek és ő az anyjával
lakik, mindkettőjükkel nagyon jó kapcsolatot ápol.
Békésen tölti napjait barátaival karöltve, de a merényletet követően az élete fenekestül felfordul. Attól fogva
saját, majd mások életéért is küzdeni fog, elsődleges
feladata lesz közös hangot találni a belé beleköltözött
hirukóval, beilleszkedni a Zanbani postahajón, tanulni
az őt megmentő lánytól, Nakiamitól és épségben kikerülni a támadásokból, harcokból. Az anime jól végigboncolgatja Akiyuki történetszálát. Kérdés, hogyan fog
boldogulni, hogyan találkozik újra a barátaival, szüleivel,
már ha még láthatja őket... Hogyan győzhet a humanformokkal szemben, miként találkozik más xam’d-okkal?
Így vándorol tovább egyik eseménytől a másikig, hogy a
végén összetevődjön valami a sok-sok adalék által.

Nakiami története

Emlékszem az első gondolatok egyike, ami
eszembe jutott róla az Nauszika volt. Nem véletlenül,
a karaktere ugyanis nagyon hasonlít rá, így akik
mindkettőt ismerik, erre biztosan gondolnak. De számomra kicsit az egész Xam’d világát is áthatotta egy
enyhe Ghibli vagy Miyazaki utánérzés. Visszakanyarodva
Nakiamira, az ő karaktere is eléggé kíváncsivá teszi az
embert. Vajon mik lehetnek ennek a fiatal nőnek a céljai? Mi motiválja? Ki ő? Mitől ilyen bátor, ügyes, harcias,
érzéketlen, de segítőkész ember? És honnan tud annyi
mindent a Xam’d-okról, humanformokról?
Nakiami a történet elején a fő támasza, segítsége lesz
Akiyukinak és ő viszi a fiút az aktuális élőhelyére, a postahajóra. Később elválnak, majd újra összekapcsolódnak
útjaik, és a lány története is teljesebben kibontakozik,
mondhatni második főhőse lesz az animének. Az árva
gyerekkel, Yangóval kibontakozó kapcsolata és az otthonával, a Tessik klánnal való viszonya tovább színesítik
karakterét és történetét.

Nishimura Haru és
Teraoka Furuichi

Akiyuki barátai, az ő száluk szintén fontos. Mióta
a fiút Nakiami elvitte, barátai - főként Haru - próbálják
őt megtalálni... Később a hadsereghez is csatlakoznak,
katonák lesznek, így ők is számos csatába és kísérletezésbe keverednek. Érdekes látni, ahogyan a vidám
lány, Haru és a komoly srác, Furuichi karaktere hogyan
változik a cselekmény során. Szerelmi konfliktusuk is
igen jelentős, Haru ugyanis vonzódik Akiyukihoz, Furuichi pedig Haruhoz, így a kialakult háromszög eléggé
megviseli Furu életét.

Zanbani - a postaléghajó

A nemzetközi postahajó legénysége adja az anime fő humorát. Bár nem dúskál a történet a vígjáték elemekben, de jólesik a nézőnek az
a könnyed vidámság, amit néha a karakterek szolgáltatnak. Persze az ő életük sem csupa mosoly, és a történetből, a harcból, a végkifejletből a
Zanbani brigád is kiveszi a részét. Nagyon kellemes az a családias környezet, ami a léghajót követve várja a nézőt. Az itteni szereplők is mind színes,
változatos egyéniségek. Kedvencem közülük talán Ishuu, a kapitány lett (nem véletlen, ő a hajón a domina), és nagyon imádnivaló, ahogy Yunbóval,
az anya karakterrel nővérek módjára civakodnak. Teljesen ellentétesek, mégis látszik mennyire tisztelik, szeretik egymást. De jópofa karakterek
a többiek is: Akushiba - a fiatal Nakiami mániás futár srác, Ahm - az apafigura pilóta, Kiserujii - az öreg mérnök, Tenshin-sama - a bölcs, tanácsadó
asszony, Raigyo - egy titokzatos és fontos, a hajóra visszatérő fickó és a gyerekek.

AniMagazin/Japán mániásoknak
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Akiyuki szülei

Az ő mellékszálukat nagyon szeretem a sorozatban, és hamar felkerültek a (nem létező) kedvenc anime
párosok listámra. Fusa egy gondoskodó, erős anya, aki
nagyon aggódik a fiáért és próbálja megtalálni őt. Bár
férjétől külön élnek és a pár között feszültség van, még
így is gondoskodik az apáról, Ryuuzou-ról. Takehara úr
ugyanis egy munkamániás, de minden másban hanyag
orvos. A családi életből, így együtt élve se lenne sok része, nagyon elhivatott, többnyire idősekkel foglalkozik
és szeretik őt a szigetlakók. Fusa sokszor még mindig
takarít és főz rá, de kapcsolatuk látszólag érzéketlen
és közömbös lett már. Az ételeket főként Akiyuki vitte
neki, de eltűnése (Nakiami magával cipelte) óta Ryuuzou is aggódik a fiáért. Később a jeleneteik és kapcsolatuk alakulása igazán fantasztikus fűszer az animében,
kimondottan érdekes az apuka katonai kutató múltja és
humanformokról való tudása is.

Kakisu Toujiro és
a hadsereg

Kakisu a Mainsoul katonaság egyik embere,
hozzájuk csatlakoznak Akiyuki barátai is, mivel a robbantás és a fura lény (humanform) támadás óta már a
Sentan-sziget sem biztonságos. A háborús szervezkedés elkezdődött, így az új technológiákkal és humanformokkal való kísérletezgetés is megmutatkozik. A
hiruko, xam’d, fehér gyerekek vonalat pedig szintén
nem lehet említés nélkül hagyni...
A seregből leginkább Kakisu karaktere van kiemelve,
ezért is neveztem meg az alcímben, sok dolog érinti az
ő életét is. Alapjában véve negatív, de érthető figura,
érdekes látni, ahogy az egyes helyzetekben viselkedik.
Tetszetős az Akiyuki apjával kapcsolatos szála és az
anyja vonala is.

A tessikiek

A történet nemcsak a szigeten, hanem a körülötte lévő (háborús) földrészeken is játszódik. Nincs
egyértelműen behatárolva a világ, de az biztos, hogy
változatos, színes képet kapunk és a karakterek utazása
által mindig új helyeket ismerünk meg. Ilyen a Tessik
klán területe is. Ők főként csak az anime második felében kerülnek bemutatásra, szintén mellékszálként,
mondhatni Nakiami vonalán (elvégre a lány is tessiki).
A klán egyes tagjai a végkifejletnél válnak fontos
tényezővé, kiemelkedő karakterek közülük Nakiami
húga és egy idős asszony...

Az említetteken kívül még rengeteg mellékszereplőt (családtagok, lakosok, katonák stb.) vonultat
fel az anime, mindig a kellő időben hozzáadva a cselekményhez. Nem beszélve a furcsa, egyedibbnél egyedibb kinézetű és erővel rendelkező xam’d-okról, kiket
szándékosan nem (azaz nem xam’d-ként) rszleteztem.
A vége felé pedig egyre jobban gyűlnek a helyszínek,
az események és a kérdések, míg végül minden összpontosul.
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Fáj a szívem
Igen, az enyém, és igen, az anime miatt. Nagyszerűre sikerült, szinte
minden benne van, ami kell... Ez a sok
kapcsolat egyáltalán nem zavaró vagy
túlzó, a mű karakterközpontúsága remek egységet alkot, és végül sikerült
mindent eszerint lezárni, de nem
vagyok teljesen elégedett.

AniMagazin/Japán mániásoknak

Szerintem a sorozat legnagyobb
hibája az, hogy csak 26 részes. Hehe.
Nem azért írom ezt, hogy “jajj, de jó
volt, akarok mééég”, hanem mert bár
viszonylag a történethez és a karakter
utakhoz képest jól lezáródik mégis
sok hiányérzet maradt. Bennem legalábbis biztosan. Lényegében arról
van szó, hogy adott egy nagyon jó
és izgalmasnak ígérkező háttér (hadsereg, világ, hiruken stb) grandiózus
lehetőség, mely sajnos eléggé háttérben is maradt a szereplőkre fektetett
hangsúly miatt. Viszont semmiképp
nem mondanám, hogy a készítőknek
az Akiyuki és társai kalandjait kellett
volna nyírbálniuk, hanem egy hoszszabb sorozatban kifejtve, egy sokkal
“über ebb” valamit alkothattak volna.
De talán ez is az egyik oka, amiért a
Xam’d nem tartozik a hype animék
közé. Aki látta és szereti a Fullmetal
Alchemistet (mindegy, hogy első vagy
BH) gondolom nem örült volna, ha a
történet 26 részbe tömörül. Kicsit
valahogy így érzek ezzel az animével
kapcsolatban is. Az ember szépen végignézi, izgatottan várja a végét (plusz
negatívum, hogy az is kissé - pl.
harc - összecsapott lett), várja,
hogy minden kérdésére választ
kapjon, de mondhatni hiába vár. A
felszín kellően végig lett kapargatva
és összességében egy nagyon jó alkotás született, de még ennél is jobb
lehetett volna.

Kicsit úgy érzem, a készítők nem
használták ki a történetükben lévő
összes lehetőséget, igazán kár érte.
Na de azért ez nem vesz le sokat az
értékéből, főleg, ha mások nem mélyülnek ennyire bele. Talán túlságosan
megszerettem és az lett a baj. Csak
nézni kell és élvezni, hagyni hogy
magával ragadjon, az már más kérdés,
hogy a végkifejlet kinek mennyire tetszik. Még az én (finoman fogalmazva)
“mi volt ez?” érzésem után is pozitvan
váltam el az animétől.

Mindenféle háttérinfó
A Xam’d: Lost Memories
2008 nyarán (USA) és őszén (Japán)
ONA-ként (Original net animation) a
PlayStation Networkön jelent meg,
majd 2009-ben a japán tévékben is
debütált. Az anime a Bones studió
(FMA, Eureka seven) munkája, saját
története, melyet a Sonyval közösen
gyártott. A grafika, a karakter dizájn,
az animáció természetesen mesterien szép, nagyon színes, kellemes
hangulatú lett. A xam’d-ok és a harcok látványosra sikerültek, még ha
előbbiek nem is bizalomgerjesztőek,
valamint az openingek és endingek is
változatosak. OP/END párost illetően
érdekesség, hogy az első, 2008-as
helyett a tévé változatnál már más
kép- és hanghatás nyitotta, zárta a
sorozatot. Zenei téren először Boom
Boom Satellites Shut up and explode
száma hallatszott (nekem ez lett a
kedvenc, bár az eredeti verziója kicsit
már túlnyújtott), endingként pedig
Kylee elég kellemes Vacancy száma
ment. A 2009-es nekifutásnál szintén
ezek az alkotók adták a hasonlóan jó
zenéiket (BBS - Back on my feet, K Just Breathe), de társult hozzájuk egy
második ending is, szintén Kyleetól az
Over U.
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Tetszetősek és találóak a sztori közben felcsendülő zenék is, melyek
Oshima Michiru (FMA, Godzilla)
munkái. További animék nem készültek a történethez, de később, 2008 decemberében debütált a
manga változat az
Ace assult és Shonen
Ace magazinokban.
Az egykötetes mű a
Xam’d: Lost Memories - Pilgrim of the
Compass címet viseli
és Kawanabe Masahiro alkotása.

Végezetül, mikor
néztem, kíváncsian
vártam mi lesz ebből, nem tudtam
mit várjak az animétől, de hamar faltam a részeket. És
még így, hogy a végén kicsit meglepetten, csalódottan keseregtem, még így
is mondhatni egyik
kedvencemmé vált
a Xam’d (alulról verdesi
őket). Csak ismételni tudom magam: mindenképp érdemes megnézni,
időt szánni rá, nagyon
szórakoztató darab. Hátha most közelebb került
pár olvasónkhoz a mű.
Azt hiszem a közeljövőben én mindenképp
“rewaccsolom”.
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