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A Gundam után (AniMagazin 6. és 7. szám) tekintsük át a Macross idővonalát is,
mely idén ünnepli 30. születésnapját. A szintén régen indult mecha történet ugyan
nem mondhatja el magáról, hogy megjelenése óta kb. minden évben animét kaptunk belőle, és “csupán” 23 műről tárgyalhatunk, de az biztos, hogy világa a témát
kedvelő rajongóknak felejthetetlen és kötelező. Már csak azért is, mert a sci-fi,
mecha, űrcsata, pilóta főhős srác kombóktól eltekintve egy egészen más sztorival és
hangulattal ajándékoz meg minket a Macross univerzuma. A harc mellett a készítők
nagy hangsúlyt fektettek a romantikára (a szinte minden alkotásukban jelenlévő
szerelmi háromszögre), a humorra és a zenére is. A kultúra közvetítésének ugyanis
az egyik legjobb módszere a dal, az ének, a zene, mely előtt az idegenek is “térdre
hullanak”.
Fontos momentum még, hogy a Gundammel ellentétben itt nem sok, egymásra hasonlító mini univerzumról vagy időszámításról van szó, hanem a történetek a XXI.
század sci-fis, alternatív elgondolásában játszódnak. A művek egymásra épülnek és
összekapcsolódnak, még ha önálló alkotásként is remekül élvezhetőek.
1985-ben indult a Macross amerikai változata Robotech néven, mely szintén számos
alkotást és szép hosszúságot megélt, de arról bővebben most nem írnék.
Következzen tehát a Macross rendszerezése megjelenési évszám szerint (a lista tartalmazza továbbá az anime típusát, hosszát és egy nagyon rövid leírást):

Macross Flash Back 2012 (OVA, 1 rész, 30 perc):
Zenés, összefoglaló OVA, mely az első sorozat és film jeleneteiből és dalaiból lett egybevágva. Tartalmaz még két kimaradt jelenetet is: Minmay
utolsó földi koncertjét és a Megaroad-01 kolóniahajó indulását.

1992
Macross II: Lovers Again (OVA, 6 rész, 24 perc/epizód):
A Macross 10. évfordulójára készített folytatás, a movie-hoz hasonlóan szintén alternatív sztorival. A jövőképükben legtávolabbra nyúló
animéről van szó, így története 2089-ben veszi kezdetét, 80 évvel a
zentradiakkal való háború kirobbanása után. Marduk néven új ellenséges
faj érkezik a Naprendszerbe, így ismét háború van kilátásban. Az egyik
főszereplő, Kanzaki Hibiki a Földre hozza a mardukok emulátorát (csatára
ösztönző énekesnő), Ishtart és megpróbálja emberi kultúrára tanítani.

1982
Macross (TV sorozat, 36 rész, 26 perc/epizód, 1983-ban ért véget):
A történet kis összefoglalóval indít: 1999-ben idegen űrhajó zuhan a Földre, így az emberiség annak megszerzésével, megismerésével, javításával kezd foglalkozni. Az űrhajózás így fokozatosan fejlettebb szintre lép. Az anime ténylegesen tíz évvel
később indít, melyben a már javított és SDF-1 (Super Dimension Fortress) Macross névre keresztelt hajó első útja előtt áll. Új
vadászgépeket is fejlesztettek (VF-1 Valkyrie), melyek robottá (mechává) tudnak átalakulni. Rögtön problémák sorával indít
a történet: az idegen óriás zentrádiak támadása, a Macross katasztrofális indulása, a civil lakosság bajba keverése. Kezdődhet
tehát a harcok sorozata Ichijou Hikaru pilótává válásával, az első macross sztárnő, Lynn Minmay megjelenésével, és a háborún
kívül mást nem ismerő, emberi nő-férfi kapcsolaton és kultúrán csodálkozó zentradiakkal karöltve.

1984
Macross: Do You Remember Love? (Film, 1 rész, 1 óra 55 perc):
Ez a film az első történetnek egy alternatív verziója, mely a sorozat lényeges elemeit remekül ötvözi, a szerelmi szálat
(Minmay-Hikaru-Misa hármas) és az idegenekkel való kapcsolatot még inkább kiteljesíti. Természetesen az újragondolás és a
szűkebb időkeret miatt rengeteg esemény kimarad és/vagy átalakul a 2009-2012 közt zajló cselekményből. Ezektől eltekintve
a film teljesen önállóan is megállja a helyét, a grafikája és animációja pedig felülmúlja a sorozatét. Úgy gondolom, a csatajeleneteik ábrázolása akkoriban kimagasló volt, és a már első Macrossban is megjelenő rakétacsóvák szinte minden alkotásukban
visszaköszönnek (persze minél modernebb az animáció, annál látványosabban). Érdekesség még, hogy ez az egyetlen Macross
cím, amely magyarul is megjelent, a VICO kiadó által VHS-en.
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1994

1995

Macross Plus (OVA, 4 rész, 39 perc/epizód, 1995-ben ért véget):
Megérkezett a történet rendes folytatása is, 2040-ben, 30 évvel a nagy
háború után játszódik. A főszereplők ezúttal gyerekkori barátok, akik 7 év
után az Eden kolónia bolygón ismét találkoznak. A női főhős Myung Fang
Lone, aki a mesterséges, hologram bálvány, Sharon Apple producere, a férfiak pedig a “Supernova Project”-ben résztvevő két pilóta: Isamu Alva Dyson
és Guld Goa Bowman (félig ember, félig zentradi).
Macross 7 (TV sorozat, 49 rész, 25 perc/epizód, 1995-ben ért véget):
Folytatódik tovább a történet, újabb szeletet bemutatva az emberiség
űrhódításából. 2045-46 körül járunk, a sztori középpontjában a Macross 7
űrhajó áll, mely már két elemből tevődik össze. A Battle 7 a csatahajó rész,
mely képes az átalakulásra és leválasztható a másik, City 7 résztől, amelyen a
civil lakosság él. A hajó kapitánya az első sorozatban már megismert Maximilien Jenius, főszereplői a Fire Bomber banda és annak is főként énekese:
Nekki Basara, legújabb ellenség pedig a Protodeviln idegenek.

Macross 7 Plus (Special, 12 rész, 2 perc/epizód, 1996-ban ért véget):
Rövid extra epizódok az előbb említett animéhez, melyek pár karakter mindennapjait mutatják be.
Macross 7: Ginga ga Ore wo Yonde Iru (Film, 1 rész, 33 perc):
A sorozat 42-43. része közé ékelhető film, melyben Basaráék egyik bolygón zenei
eredetű anomáliát észlelnek és ennek járnak utána. Az anomáliát egy meltrandi nő,
Emilia okozza.
Macross Plus Movie Edition (Film, 1 rész, 1 óra 55 perc):
Ez a film a Plus OVA alternatívája, új, eltérő jelenetekkel.
Macross 7 Encore (OVA, 3 rész, 24 perc/epizód, 1996-ban ért véget):
Három extra epizód a Macross 7 űrhajó és főhőseinek, Basaráéknak életéből, amely
a tévészériából kimaradt: Fleet of the Strongest Women, On Stage, Which One Do
You Love.

1997
Macross Dynamite 7 (OVA, 4 rész, 30 perc/epizód, 1998-ban ért véget):
Szinte közvetlen folytatása a M7 sorozatnak. Basara elhagyja a Fire Bombert és a
Zola bolygóra utazik, ahol egy rajongójukkal, Elmával találkozik. Itt kezdődnek az
újabb bonyodalmak...

2002
Macross XX (OVA, 1 rész, 2 perc):
Rövid kis CG animáció a Gonzo készítésében a Macross 20. szülinapjára. Az OVA-ban
szereplő vadászrepülők: YF-19 és YF-21 VF-1 Valkyrie.
Macross Zero (OVA, 5 rész, 30 perc/epizód, 2004-ben ért véget):
2008-ban, egy évvel az első sorozat története, tehát a zentradiak érkezése
előtt játszódik ez az OVA. Az 1999-ben lezuhant űrhajó óta zajlik a verseny
és a háborúzás az emberek között, mindenki az idegen technológiára
pályázik. Két szervezet jött létre az U.N. Spacy és az Anti U.N., egyik főszereplő Kudo Shin, az U.N. pilótája. A sztori nagyrészt egy szigeten játszódik,
ahová Kudo egyik csatája során zuhan. A rejtélyes, elzárkózott sziget, az ottani kultúra, a kialakuló enyhe szerelmi háromszög, az idegen technológia, az
új VF-0 vadászrepülőgép és a dal ereje fűszerezik ezt az előzmény OVA-t. Nagyon szép, látványos alkotás lett.

F
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2011

2007

Macross Frontier: Chou Jikuu Gekijou (OVA, 1 rész, ? perc):
Ez egy rövid kis cgi animáció, amely a Macross Triangle Frontier PS játék extra kiMacross Frontier Deculture Edition (Special, 1 rész, 27perc):
A Macross 25. évfordulójára készült tévésorozat első epizódja, kicsit hosz- adásában jelent meg. De máshol 90 perces chibi movie-nak írták a MF szereplőiről.
szabb változatban. Ezt a részt adták le először 2007. december 23-án, majd Az is lehet, hogy a két dolog nem ugyanaz, csak még nem találtam róla megfelelő
forrást.
maga a sorozat 2008 áprilisában debütált.
(Ettől függetlenül mindenképp érdekelne a dolog, aki bármit tud a hollétéről, esetleg letöltési lehetőségéről, ha lehet ossza meg velem is. :) - catrin@anipalace.hu)
2008
Macross Frontier: Sayonara no Tsubasa (Film, 1 rész, 1 óra 54 perc):
Macross Frontier (TV sorozat, 25 rész, 24 perc/epizód):
A második Frontier film, folytatása az Itsuwari no Utahimének, egyúttal a végleges
Az előbb említett sorozat, mely folytatja a Macross idővonalát és 2059-be lezárása az alternatív sztorinak.
kalauzolja el a nézőt. A Frontier egy újabb, a 7-hez hasonló csata+kolónia
hajó. Utazásuk során új ellenséges fajjal találkoznak, így a főhős Alto élete is 2012
fordulatot vesz: az ő pilótává válását, csatáit és szerelmi “életét” követhetjük
nyomon. A karakterek és részben a történet koncepciója nagyon hason- Macross FB7: Ginga Rukon - Ore no Uta wo Kike! (Film, 1 rész, 1 óra 30 perc):
lít az első sorozathoz. Ez az anime is nagyon színes, látványos, akciódús és Most október 20-án jelent meg eme legújabb Macross alkotás, a franchise 30. szüleszórakoztató lett. A két női főszereplő az egós díva Sheryl és a feltörekvő tésnapjára. A film a Frontier ideje alatt játszódik és ötvözi annak karaktereit és törénekesnek készülő Ranka által pedig fantasztikus zenéket hallhatunk, remek ténetét a Macross 7 sorozatéval.
aláfestői minden jelenetnek.
Macross Fufonfia (ONA, 20 rész, 1 perc/epizód):
Ezzel zárul a Macross jelenlegi
Ez egy idétlen kis paródia, melyben a Frontier karakterei egy játékfejlesztő
kronológiája. Előfordulhat, hogy pár
cégnél főnökösködnek, dolgoznak, stb. Lényege, hogy Ranka Sheryl mellett
cím figyelmetlenségből vagy forrás
profi asszisztenssé válljon.
híján kimaradt. Az biztos, hogy egy
Macross 25th Anniversary Special Eizou: All That VF Macross Zero Version remek mecha animéről és univerzum(ONA, 1 rész, 2 perc):
ról van szó, mely bizonyára később is
Rövid animáció a Macross Zeroban szereplő vadászrepülőkről, MZ-s zenére, hódítani fog. Ha mást nem, a fontosabb
szép, látványos.
évfordulókra (mint az látható) mindig
Macross 25th Anniversary Special Eizou: All That VF Macross F Version összehoznak valamit a készítők. Elvégre
még ha a séma ugyanaz is, bőven van
(ONA, 1 rész, 2 perc):
Rövid animáció a Macross Frontierben szereplő vadászrepülőkről, MF-s ze- még a sztoriban lehetőség, nem csak
bőrlehúzásra. Legalábbis a rajongók
nére, szép, látványos.
nagy része biztos így gondolja. :)

2009

Macross Frontier: Itsuwari no Utahime (Film, 1 rész, 1 óra 59 perc):
A tévésorozat alternatív változata, követi, újrameséli a Frontier sztoriját, de
aztán eltér tőle, más irányba viszi a történetet.

2010
Macross Frontier Music Clip Shuu: Nyankuri (Music,1 rész, 38 perc):
Zenés videó a Frontier legnépszerűbb dalaiból és jeleneteiből, valamint
tartalmaz még több extrát is, pl. Ranka inetrjút, TV spotot stb. Szerepelnek
benne sorozat, movie és 3D-s jelenetek is.
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