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Folytatás a következő oldalon!

Az alaptörténet a CLAMP azo-
nos című mangájának története. A 
felszínen a rajzolása alapján shoujo 
mangának tűnhet, ám a komoly 
témának és a komor cselekménynek 
köszönhetően mégis seinen művel 
van dolgunk.

Az X animék fő szimbóluma 
két egyforma, egymást keresztező 
penge képe is lehetne, ami a maga 
egyszerűségében mégis remekül 
megtestesíti a történet lényegét: a 
Föld és az emberek sorsát eldöntő 
harcot. 

Az emberiség átvette az egyed-
uralmat a Földön és egyre növekvő 
lélekszámával, városaival és gyáraival 
gyakorlatilag már a bolygó létét 
veszélyezteti. Mindez nem mehet 
így tovább, ezért emberi alakban 7 
Földsárkányt küldenek a Földre, hogy 
a létfontosságú helyszíneket elpusz-
títva (amelyek természetesen mind 
Tokión belül találhatóak) eltüntessék 
az emberi civilizációt és visszaállítsák 
a bolygó természetesen egyensúlyát. 
Ám az emberek sem maradnak tá-
masz nélkül, mivel 7 Mennyei Sárkány 
harcol értük, pontosabban a már 
említett helyszínek biztonságáért. A 
szabályok egyszerűek. A harc előtt a 
Mennyei Sárkány létrehoz egy 
védőkört 

Az 1996-ban bemutatott X-The Movie (vagy X/1999) anime után készült az 
X sorozat (shounen), amely bár ugyanabból a CLAMP alaptörténetből indul ki, 
mégis egész más üzenetet hordoz és a célközönsége is eltér a seinen movie-tól.
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(kekkai – minél egyszerűbb alakzat, 
annál erősebb az adott Sárkány), 
amely egy másik dimenzióba helye-
zi a harcot. Így ha a Mennyei Sárkány 
győz, akkor csak a másik dimenzióban 
jelenik meg a rombolás, ha viszont az 
összecsapás során meghal, akkor a 
pusztítás a valóságban is megtörténik.

És ha ez még nem lenne elég, a 
jövendölések szerint egyetlen ember 
döntésén múlik a háború végkime-
netele. Születik ugyanis egy Kamui 
nevű fiú, és végül az az oldal győzedel-
meskedik, amelyhez ő csatlakozik.
Kamui életének meglehetősen bi
zarr mozzanatai is vannak, ám ő erről
nem tud. A történet elején csak any-
nyit tud magáról, hogy árva, édes-
anyja váratlanul hunyt el. A fiú pedig
Tokióba megy, hogy többek között
találkozzon gyerekkori jóbarátaival:
egy vele egykorú fiúval, Fumával és 
a húgával, Kotorival. 
Megérkeztekor azonban elszabadul
a pokol. Kotori komoly veszélybe
kerül, kiderül, hogy Kamuinak vá-
lasztania kell a két oldal között, sőt,
habár főszereplőnk nem tud róla, de
Fumával is közlik, hogy ő Kamui ellen-
párja, vagyis automatikusan a Kamui 
választásával ellentétes oldalhoz 
kell csatlakoznia a Sárkányok harcá-
ban. 

X-The Movie vs. X sorozat

Alaptörténet

Cím: 
X/1999; X-The Movie
Műfaj: 
akció, dráma, fantasy
Rendező: Rintaro
Bemutatták:
1996. augusztus 3.
Hossza: 93 perc
MAL: 6,71
ANN: 5,6
AniDB: 6,29

Cím: X: An Omen (X 
sorozat beharangozója)
Rendezte: 
Yoshiaki Kawajiri
Bemutatták: 
2001.augusztus 25.
Hossza: 
1 epizód, 24 perc

Cím: X
Rendező: 
Yoshiaki Kawajiri
Bemutatták: 
2001.október 3.
Hossza: 24 epizód, 24 
perc/epizód

MAL: 7,67
ANN: 7,6
AniDB: 7,52

Források:
http://en.wikipedia.
org/wiki/X_(manga)

http://anipalace.hu
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Mindkét fiú jót akar, és mindkettejük 
elsődleges célja Kotori megmentése, mivel 
mindketten bepillantást nyernek a jövőbe, lá-
tomásaikban pedig a másik fiú öli meg a lányt. 

Nagyon leegyszerűsítve ez az X alaptörté-
nete, ám az apró különbségek ellenére a movie 
és a sorozat két teljesen eltérő hangulatú fel-
dolgozása a történetnek és a végkifejletnek.

A jóval hosszabb időtartam lehetőséget 
nyújt arra, hogy többet megtudhassunk a 
Sárkányokról, sőt segítőikről, az Álmodókról és 
a Földsárkányok vezetőjének indítékairól. 
Az alaptörténete lényegében megegyezik a 
movie-éval, de a folytatása és a tálalása eltér 
attól. Jóval fontosabbá válnak a karakterek és 
a köztük kialakuló viszonyok, mivel a sorozat-
ban az is megesik, hogy egy Földsárkány és egy 
Mennyei Sárkány között erősebb vagy gyen-
gébb kapcsolat alakul ki. 
Talán nem árulok el túl nagy titkot ezek után, 
hogy a sorozat befejezése teljesen eltér a 
movie végétől, ám nem feltétlenül azt kap-
juk, amire számítunk. Ráadásul a sorozatban a 
harcok eredménye sem olyan végleges, mint 
a movie-ban, de erről a spoilerek elkerülése 
érdekében nem írnék többet.

Movie vs. sorozat

A movie-t 1996-ban mutatták be. Rintaro 
rendezésével készült és komor világával 
alapvetően seinen műnek számít. Leginkább 
a középkori haláltáncokhoz tudnám hason-
lítani, mivel a szereplőket szinte csak a haláluk 
által ismerjük meg. Az életükről pedig az 
életben maradtak egy-egy mondatából, rövid 
párbeszédéből tudhatunk meg valameny-
nyit, esetleg egy rövid visszaemlékezést vagy 
inkább az emlékek pár másodperces felvil-
lanását kapjuk. 
A képi világ leginkább sötét színeket használ, 
különösen ahogy egyre előrébb jutunk a törté-
net végkifejletéig. 
Az üzenet pedig egyértelmű: mindenkinek 
már születése előtt eldőlt a sorsa, neki csak 
annyi választása maradt, hogy beletörődik-e 
ebbe vagy harcol ellene. Esetleg nem vesz róla 
tudomást. 
Rendkívül erős atmoszférát teremt, éppen 
ezért emlékezetes alkotás. Az ending zenéje 
pedig remekül illik a záró képsorokhoz, tovább 
erősítve és elmélyítve a gondosan felépített 
komor, nyomasztó hangulatot.

A sorozatot 2001-ben mutatták be. Ugyan-
ebben az évben elkészítettek egy beharangozó 
epizódot, amely felvezette a történetet. A so-
rozat a fiatalabb korosztálynak készült, ezért 
a shounen animékre jellemző mondanivalója 
van: bármi is a karmád, nem kell elfogadnod; 
ha nem tetszik, tegyél meg mindent, hogy vál-
toztass a sorsodon.

Összegzés

Végezetül illő lenne megemlíteni még egy 
fontos dolgot, ami mindkét műre igaz. Reme-
kül teszi fel az emberiség kontra Föld kérdést. 
Itt nincsenek jó fiúk és rossz fiúk, mert mindkét 
félnek igaza van és bármelyikük kerekedik is 
felül a végén, az mindenképpen visszafordítha-
tatlan veszteségekkel jár majd. Éppen olyan ez 
a két oldal, mint az animét jelképező pengék: 
egyforma erősek és egyik sem jobb vagy rosz-
szabb a másiknál.

Ha valakinek kedve támad megnézni 
az animéket, mindenképpen azt ajánlom, 
hogy a movie-val kezdje, mivel annak jóval 
maradandóbb légköre van, könnyű a hatása 
alá kerülni. Ráadásul sokkal érdekesebb, ha 
a velős, de ütős movie után egy könnyedebb 
(persze csak az X-The Movie-hoz viszonyít-
va) sorozatban látjuk újra ugyanazokat a 
szereplőket és egy lassabb ritmusú, de részle-
tesebben kifejtett történetben kapunk választ 
a movie közben felvetődött kérdésekre.
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