Silver
Spoon
// Daisetsu

Hiromu Arakawa, az FMA atyja 2011-ben fogott
hozzá Gin no Saji-hoz vagy ahogy a legtöbben ismerik
a Silver Spoon-hoz. A Silver Spoon egy mezőgazdasági
szakközépiskolába iratkozott okostojás, Hachiken Yuugo
életébe mutat betekintést. A jelenleg is futó manga/
anime igen nagy népszerűségnek örvend, ami nem is
csoda, hiszen a jelen egyik legjobb animevígjátékáról
van szó.
AniMagazin/Japán mániásoknak
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A beiratkozás után
Hachiken Yuugo a nagyvárosban
zseniként volt számon tartva, folytonos elvárásoktól hemzsegő életéből
azonban ki akart törni. Nem óhajtott
többé versenyezni a legjobb címért,
ezért nagy elhatározást hozott; továbbtanuláskor a „világvégére” fog jelentkezni
egy

nyugisabb, kollégista élet reményében.
Így is tett. Főhősünk beiratkozott
egy mezőgazdasági szakképzőbe jó
távol a város zajától, aminek igencsak
örült, bár egy dologgal nem számolt.
Azzal, hogy életében még soha nem
fogott kapát a kezében, sohasem
vitt még
trágyát A-ból
B-be és

Cím:
Gin no Saji, azaz a
Silver Spoon
Írta:
Daisetsu
Anime - Első évad
Év: 2013
Részek: 11
Második évad
Év: 2014
Részek: 11
Műfaj: shounen, slice of
life, vígjáték
Értékelés :
AA: 286 szavazat átlaga:10/9
MAL: 8,21
ANN: 8,1
AniDB: 7,93
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magyarul megmondva:
lövése
sincs az egész mezőgazdasághoz. Hachikennek ezért
többször javasolják, hogy váltson iskolát, mert ez nem neki
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való, de a fiú hajthatatlan. Maradni
szeretne, mert a lehető legtávolabb
akar lenni a várostól és a családjától.
Yuugo azonban sok év után itt
barátokra tesz szert. Örül, hogy végre
az osztálytársaira barátként nézhet és
nem úgy, mint egy versenytársra. Eleinte nagy különbségek vannak közte
és az ottani diákok között. Míg a szakközépben a legtöbb gyerek gyenge
tanuló, addig Hachiken igen csak felhívja magára a figyelmet azzal, hogy
ő az egyik legjobb a suliban. Míg a fiú
a tanulásban ér el sikereket, addig a
többiek a mezőgazdasági munkákban.
Az éltanulót új barátai egyre inkább
bevezetik a parasztmunka mindennapjaiba, amihez Yuugo igen nehezen
szokik hozzá. Tojásgyűjtés, trágyázás,
állatetetés – ezek miatt Hatchiken
igazi koránkelő lesz és lassan, de biztosan elindul a jó mezőgazdász útján.
Igen ám, de a fiúnak még semmi ötlete nincs a jövővel kapcsolatban. Nem
tudja, hogy mi szeretne lenni és a
mezőgazdasági munkákkal is még bizonytalan. Ezért a legtöbben furcsán
néznek rá, ugyanis valaki állatorvos
szeretne lenni, valaki pedig biztosan
az otthoni családi vállalkozást fogja
tovább vinni. Tehát az ottaniaknak
már van valami célja az életben.

Szereplők –
Diákok és tanárok
Hachikennek legnagyobb támasza
Mikage Aki lesz, aki szintén egy családi vállalkozás miatt jelentkezett az
iskolába azzal a céllal, hogy egyszer
majd megörökli azt. De ez csak elvárás, mert míg családja ezt szeretné, ő
inkább a lovaglás felé hajlik. Mindenesetre a lány eléri, hogy Yuugo csatlakozzon a lovagló klubhoz, aminek
a fiú igen örül, hiszen Akival érzi csak
igazán jól magát. A lovagló diákok
szellemi atyja nem más, mint Buddha
Nakajima sensei, aki bölcs tanácsokkal (és őrült sajtimádatával) gyakran
segíti Yuugót. Persze a fiú mellett
nem csak ez a tanár áll, mivel idővel a
többi tanító is meglátja benne a lehetőséget. Közülük a legkiemelkedőbb
személy a pöttömke igazgató.
Mellettük több szakmai tanár is
hasznos tanácsokat ad Hachikennek,
aki ezeket hol megfogadja, hol nem,
de egy szó mint száz; itt a tanároknak
tényleg mindig igazuk van!
Az iskola munkái véget nem érőek,
ezért Hachiken gyakran akad problémákba, amiket csak barátaival tud
megoldani.
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Mindegyik barátja ért valamihez. Valaki az evéshez, valaki a mezőgazdasági
gépekhez, földműveléshez, vagy az állattenyésztéshez. A Silver Spoon tehát
egy sokszereplős anime, ezért estig
lehetne ragozni, hogy melyik barátja
ki- vagy micsoda.

Nyári szünet és a megbízható Hachiken-kun
Az animében, amikor az első félév
véget ér és elkezdődik a nyári szünet,
Hachiken ismét nagy probléma előtt
áll. A nyár alatt az összes kollégista
hazamegy, de ő nem. Yuugo nem tud
sehova se menni a kollégiumban meg
nem maradhat, ezért Aki felajánlja,
hogy dolgozzon náluk. A fiú ebbe bele
is megy. Mikagééknél azonban több
gond is felmerül, például az, hogy Mikage apukája nagyon félti Hachikentől
a lányát, így a fiú érkezésétől rögtön
érvénybe lép a „nemnyúlhatszhozzáapucikicsilányához!” szabály. Illetve
a fiú szemszögéből egy nagyobbik
gond is megjelenik: Hachiken Shingo,
főszereplőnk bátyja, akit Yuugo nemigen kedvel…
A nyár lassan és sok munkával telik. Yuugo több osztálytársa életébe
betekint, vehetjük itt példának a baseballozó Ichibaru Komabát, akinek
nehéz családi helyzetét megismerve
Hachiken is elgondolkodik saját életén. A nyár végéhez közeledve olykor
kiborul a tejesüveg, olykor gondokkal
kell szembenézni, de az ifjú Hachiken
állja a sarat és a nyár leteltekor még
fizetést is kap a szigorú apától, de ami
még ennél is fontosabb: a Mikage család bizalmát is elnyeri a fiú.
Az iskolában több programot is
tartanak, ezek persze mind mezőgazdasági „mulatságok”, amikben Hachiken-kun
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mindig szerepet vállal. Osztálytársai
és tanárai nagyon tisztelik, mert amit
a srác megígér, azt be is tartja. Ezért
mindig programokat szervez, elvégezi
az összes munkát, amire megkérik, és
még az idióta Keiji Tokiwa szobatársát
is korrepetálja, ha kell.
Az iskola felfigyel Hachikenre, akire
hamarosan mindenki számíthat.

az egyik legbarátságosabb anime, amivel valaha találkoztam. Örülök, hogy ráakadtam és, hogy az első évad után nagyon hamar kijött
a második évad (ami jelenleg is fut).
A második évadról csak annyit, hogy ugyanott folytatódik, ahol
az első évad véget ért, de most már több kérdésre választ kapunk;
például arra, hogy Hachiken-kun mit miért is csinál stb.. Szerencsére
a színvonal nem csökkent a második évad alatt se, sőt talán még színesebb lett a sorozat, mivel megjelent egy-két új karakter is.

Zárás

A Silver Spoon egy fiktív történetet mutat be, valós, hétköznapi
eseményeken alapulva. Az anime nagyon jól mutatja a kamaszok gondjait,
örömeit, illetve az első saját munka
gyümölcsét szalonnáját. Mindenkinek
ajánlott anime, aminek remek opeÍgy meleg szívvel ajánlom mindenkinek ezt az animét, amiről
ningjei és még jobb endingjei szó- nem lehet rosszat mondani! Jó szórakozást az anime folytatásához/
rakoztatnak minket. Ez az anime kezdéséhez!
tökéletes vígjáték, ezt igazolja pl. az
Animeaddicts értékelése, ahol közel
300 szavazat átlaga mutatja, hogy a
nézők 10-ből majdnem 9-es értékelést adtak.
Én személy szerint azért kezdtem
el nézni az animét, mert mezőgazdasági suliba járok és érdekelt az itthoni
helyzet japán változata. Persze most
már nem csak ezért nézem, inkább
azért, mert a Silver Spoon szerintem
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