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Élet a játékban
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Mit tennél, ha egy fantasy játékban ragadnál? Ugye
egyszerű a kérdés, ahogy a válaszod is az lenne? Én is
így voltam ezzel, mikor az egyik szerkesztői körkérdésbe bekerült ez a kérdés. Azóta végignéztem a Log
Horizon első évadát és egész máshogy látom a témát.
Mivel az anime központi témája egy online játék körül
forog, sokan a Sword Art Online, .Hack sorozat és az
Accel World hármassal szokták egy kalap alá venni.
A Log Horizon mégis eltér a többi történettől olyannyira, hogy mára olyan véleményeket is lehet olvasni,
miszerint külön alcsoportot hozott létre az online játékokról szóló animék között. De mégis minek köszönheti a Log Horizon népszerűségét azok között, akik
adtak neki egy esélyt?
AniMagazin/Japán mániásoknak
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Történet

Cím: Log Horizon
Műfaj: akció,
shounen, fantasy,
játék, mágia, kaland
Light novelt írta:
Mamare Touno
Rendező: Shinji
Ishihara
Hossz: 25 epizód (25
perc / epizód)
Megjelenés:
2013. október 5. –
2014. március 22.
MAL: 8.32
ANN: 8.177
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Adott egy világszerte népszerű
fantasy MMORPG, amely az Elder
Tales névre hallgat és már több mint
20 éve létezik. A játék egyik érdekessége az úgy nevezett „fél Gaia” projekt, aminek keretében a játékvilág a
Föld 1:2 arányú mása képezi a játék
világát, környezetét. Ezen kívül a játék
a fantasy játékok minden ismérvét
magán hordozza: fajok, kasztok, képességek, mágia, páncélzat, fegyverek, klánok, legyőzendő szörnyek és
kalandok, küldetések alkotják. Egyedül a fajok között találhatunk ritkább
lehetőségeket, köztük a fél-alv fajjal
és a különféle Japánban népszerű
állati jegyeket magukon hordozó ember-állat keverékfajokkal.
Minden szépen csordogálna a
megszokott kerékvágásban, ha nem
adnák ki a játék 12. kiegészítőjét,
ami a Nanosphere Pioneers (szabad
fordításban: a nanoszféra úttörői)
hallgat. Valamilyen okból kifolyólag a
kiegészítő telepítése maga után vonja
a későbbiekben csak apokalipszisnek
nevezett eseménysort: a játékosok
fekete képernyőt, felvillanó fényt
látnak a monitoron, majd egyesek
hirtelen az Elder Talesben használt
karakterük testében találják magukat annak minden tulajdonságával és
felszerelésével. Egyedül arcvonásaik
importálódnak a játékba.
Az ötlet nem mondható elsöprő
erejű újdonságnak, viszont a történet
itt kezdődik és váratlanul érdekes
nézőponttal fonódik tovább. A Log
Horizonnak az az egyik erőssége,

hogy meglepően realisztikusan követi
végig a „mi lenne, ha bennragadnánk
egy játékban” gondolatmenetet,
olyan pontokra világít rá, amelyek felett első pillanatban elsiklanánk. Először szépen végigvezeti mi mindennel
próbálkoznak a játékosok, hogy
kiszabadul-

először jót derülhetünk, vagy legyinthetünk egyet, a későbbi részekben
viszont váratlan fordulat köszönhető
neki, ami alátámasztja, hogy vannak
eredeti gondolatok a Log Horizonban.

párhuzamosan egyre komolyabb felelősségeket vesz a vállára, ami egyben
az anime nézőpontját is egyre szélesíti, valamint újabb és újabb érdekes
problémákat vet fel.

teg akciódús harcra készül, annak
csalódnia kell, mert vannak ugyan
kisebb-nagyobb harcok, sőt komoly
stratégiai, diplomáciai előkészületeket igénylő hatalmas csaták is, de nem
csak ezen van a hangsúly. Az animében ugyanis minden fontos szerepet
kap: gazdaság, diplomácia, stratégia.
Ezért lehet, hogy a főszereplő nem
egy izmoktól dagadó harcos kasztba
tartozó karakter, hanem egy mágus-írnok fél-alv karakter, aki az elsők
között ébred rá azokra az alapvető
igazságokra, amik meghatározzák
az animét és egyben megengedik,
hogy friss szemmel közelítse meg az
alaptémát. Shiroe jellemfejlődésével

felsoroltam pár érdekességet, de
talán az a legfontosabb különbség,
hogy az anime próbálja valósághűen
végiggondolni, hogy milyen problémákkal kellene szembenézni annak,
aki ilyen helyzetbe kerül.
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Nehéz erről spoiler
„egyik ervégig a „mi lenne latmenetet,”
nélkül írni, de megpróbáti
do
lok átadni valamit a sok apróságból
san kövegy játékban” gon
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Aki renge- és a fontosabb különbségekből. Már

janak a
játékból. Azt is megtudhatjuk ki
hogyan viseli a testbeli változásokat,
a tényt, hogy egy ismerős, de mégis
ismeretlen világba került. Olyan apróságokra is kitér az anime, hogy milyen
íze lehet a játékbeli ételeknek, amin
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Először is, nem mindegy, hogy a játékban rekedt tömeg hogyan dolgozza fel a történteket és hogyan szervezi
meg önmagát vagy rombolja le eddigi
korlátait. Már itt felmerülhet a közbiztonság, gazdaság szerepe. Ugyancsak
fontos, hogy a történetben a játék
nem egy kellemes díszítőelem, hanem egy valóságos, jól működő világ
a maga saját törvényszerűségeivel.
Ahogy Shiroe megfogalmazza: az Elder Tales világában éppen a játékosok
(akiket a játékban kalandornak neveznek) lógnak ki, ők képezik a kivételt
egy egységesen működő világban és
társadalomban.
Érdekes fordulat volt, hogy az
animében az NPC-k, NJK-k sem puszta
dekorációként funkcionálnak, hanem
fontos szerepet töltenek be az első
évad végére. A szörnyek sem csak úgy
lógnak a levegőben, de talán az volt az
egyik legérdekesebb pont, amikor egy
külön filozófiai rendszert ismertettek,
ami megmagyarázta a HP és MP (életpontok és manapontok) működését
és ezáltal egyéb a játékban fontos
mozzanatokat.
Talán ebből a pár érdekességből
is kitűnik, hogy idővel hőseink egy ös�szetett és bonyolult világban találják
magukat, ahol egyszer csak valóban
izgalomra adhat okot, ha valaki meghal csata közben.

Karakterek
Nem minden karakter izgalmas
személyiség, de van köztük nagyon
jól eltalált, összetett személyiség is.
Persze sok ismerős karaktertípus is
megjelenik. A szereplők játékon kí-
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vüli
életéről
alig
kapunk
információt,
de ez nem is
hiányzik, mivel nem a lelki
problémáikat
kell megoldani és
régi traumáikat feltárni.
Éppen elég esemény történik
velük új életükben is.
Shiroe a központi figura, de vannak
epizódok, amelyek a fokozatosan egyre
hangsúlyosabb szerepet betöltő mellékszereplők körül forognak és Shiroének színét sem látjuk. Lassan adagolva ismerjük meg az újabb szereplőket, ahogy tágul a fél-alv mágus hatásköre.
Mindenesetre sok a sablonos
jellem és sajnos a karakterek
ábrázolása kifejezetten átlagos, főleg ha összevetjük
a light novellel. Elég
rájuk nézni és máris
tudjuk, hogy melyik kategóriába
tartoznak. Kár
érte, többet ki
lehetett volna
ebből
hozni,
mivel az eredeti verzióban helyenként nagyon is érzékletesen írnak
a szereplőkről és a helyszínekről
is. Az animének nem sikerül átadni
ezt a hangulatot.
Amellett sem mehetünk
el, hogy az anime sajnos
tipikusan shounenes elemekkel egészített ki
pár karaktert. Így vált
az eredetileg laza testőr/tank szerepet betöltő
hűséges barátból bugyiőrült perverz.
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Gyakori szerep ez az animékben, de
Log Horizon esetében úgy érzem,
hogy nem sikerült sikeresen integrálni
ezeket a humorosnak szánt jeleneteket, inkább hatnak erőltetettnek,
mint őszintének, hiszen vannak animék, amikben nagyon jól működik ez
a humorforrás.
A jellemfejlődés viszont határozottan jelen van méghozzá több
karakter esetében is, részben ennek
köszönhető, hogy vannak karakterek,
akik mellékszereplőből fokozatosan
egyre fontosabbá válnak.

Média és fogadtatás
A Log Horizon eredetije az azonos című light novel, amelynek első
kötete 2010-ben készült, nyomtatásban 2011-ben jelent meg. A sorozat
nyolcadik kötetét 2014 szeptemberében adták ki, emellett (ha hihetünk
a wikipédiának) a tervek szerint 2015
tavaszán az első kötet angolul is megjelenik.
A light novelből ezen kívül négy
manga adaptáció született és még
egy (jelenleg is futó) anime sorozat.

Erősségek
Habár nem forradalmi anime,
vannak erősségei, amelyek feledtetik hibáit. Több szálon futó
összetett története van, még ha
az első évadban lassan bontakozik
is ki a cselekmény iránya. Nagyon
fontos szerepet játszik a világ és
az Elder Talest alkotó szörnyek, de
főleg an NPC-k/NJK-k. Végre egy
anime, aminek ilyen szempontAniMagazin/Japán mániásoknak

ból van egy kis valóságszaga és belegondol,
hogy mi történne, ha valóban egy kiforrott
világban maradna egy nagyobb csoport,
akik emberfeletti erővel bírnak. Az előző pontból következik, hogy nem egy
sekélyes pillanatképet kapunk a játék
világáról, a gazdaság, társadalom, a „Föld
Népe” (vagyis az NJK-k) komoly szerepet
kapnak, de emellett a történetben egy pillanatra sem felejtjük el, hogy egy fantasy játékban
játszódik. A játék szabályai ismerősek lehetnek
valóban létező MMORPG-kből, de jó pontként
könyvelhetjük el, hogy egy-egy apróbb szabálytól eltekintve (pl. hány kalandor utazhat egy
hátason) a történet nem írja felül a már létező játékszabályokat, sőt beemeli őket
a cselekménybe.
Voltaképpen az erős világ és az
ezen alapuló fordulatos,
sok szereplőt mozgató cselekményszál miatt tekinthető egy kisebb
alműfaj megteremtőjének a
Log Horizon.
Második évad
2014. október 4-én indult a Log Horizon második évada.
Mikor ezt az ismertetőt írom, még csak az első öt rész ment
le, tehát nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, annyi biztos,
hogy ott folytatódik, ahol az első abbamaradt: az egyik, első évadban elkezdett küldetés még folyik, és a szereplők sem változtak. Viszont már elindult
három fő cselekményszál, amiket pár kisebb szál kísér (pl. Shiroe egy
gazdasági gond miatt nehéz küldetésbe fog, egy Föld Embere pedig
meglepő bűncselekményt követ el, aminek következtében egyelőre lehetetlen leszámolni vele. Az eddigi részekben több volt a harc,
mint az első évadban, de mintha a lelkizésből is több jutna majd, mint
az első szériában. Az viszont jó hír, hogy eddig más karakterek kerültek
középpontba, mint az első évadban. Persze mindez csak találgatás,
hiszen még csak a sorozat ötödét vetítették.
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