
Jöhet felém bármilyen ellenfél, / Hiá-
ba tépáz a szembe szél / Elérem a célom, 
mert ezt akarom, / S a jelemet itt hagyom! 
– énekli Blekmur a Fiddlerrel közös Csillag 
című számukban, és most engem is ha-
sonló gondolatok környékeznek, amikor a 
Wizard Barristers-ről próbálom elmém egy 
zagyva töredékét írásban megörökíteni. 
Jöhetett az ellenfél, és nem is habozott, 
mert ez az anime bizonyára nem kedves 
szándékkal közelített felém, hisz minden 
egyes epizódban az agysejtjeim lepusztí-
tására törekedett. Ám minden szuicid gon-
dolatokra késztető jeleneten sikeresen 
átküzdve magam végül is elértem a célom, 
azaz befejeztem az utolsó részt is, mert 
ezt akartam, és mert utálok félbehagyni 
valamit, de legfőképp azért, mert unom 
az életem és úgysincs jobb dolgom. Ha pe-
dig már ezzel megvagyok, épp itt az ideje, 

hogy itt hagyjam azt a bizonyos 
jelet is az utókornak a történ-
tekről egy cikk formájában. 
Tehát:

A főhősnő Sudo Cecil, a 
fiatal, mindössze 17 éves va-
rázslóügyvéd. Ez már abszurd. 
Talán 2018-ban már nem lesz 
suli, és mindenki azt csinál, 
amit akar? Én azért nem szí-

vesen bíznám magam egy telje-
sen képzetlen tini ügyvédre, 
akinek semmiféle végzettsé-
ge nincs. Na mindegy, vala-
hogy mégis kap munkát. 
Maga a karakter kezdet-
ben többé-kevésbé szim-
patikusnak mondható, és 
a személyisége a sorozat 
egésze alatt nem megy 
át jelentős változá-
son, mégis a 12. 
epizód környé-
kére valami 
furcsa okból 
k i f o l y ó l a g 
olyan szinten 
antipatikussá 
válik, hogy 
nem azért 

sajnáltam az anyját, mert ha-
lálos ítéletet róttak ki 

rá, hanem mert 
egy ilyen lény 
jött ki belőle 
gyerek helyett.

Ez volt a fő prob-
lémám egyébként, hogy 

nemcsak ő, de az összes 
többi lényegesebb karak-
ter is utálatot váltott ki be-
lőlem. A Butterfly ügyvédi 

iroda, mely Cecilt alkalmaz-
za, többnyire nőkből áll. Ezzel 
nem is lenne probléma, csak-
hogy ezek a nők egytől egyig 
gyerekesek és hülyék, akik-
nek valami átlag iskolai 

slice of life-ban lenne a 
helyük, nem a tárgyalóte-
remben. Van itt kiéhezett 
frivol nőtől kezdve kattant 

cosplayeren át Cecilre 
folyton féltékenyke-
dő, karrierista csajig 
minden. Akad néhány 

hímnemű alkalmazott 
is, de ők se normáli-
sabbak. Az öregem-
ber szeretne lenni a 

tapasztalt vén róka archetípusa, de emel-
lett egy nemtörődöm, lusta disznó, akit a 
valóságban páros lábbal rúgnának ki fél 
nap után, bár már így is jócskán túllépte a 
nyugdíjkorhatárt. Aztán itt van még a retro 
pöttyös cuccokban feszengő Sephirot-klón 
is, aki az állandóan komoran bámuló karak-
ter szerepét öltötte magára. Illetve akad 
itt egy olyan figura, akiről fogalmam sincs, 
milyen pozíciót próbálna betölteni, de az 
ő világoskék haja annyira röhejes, hogy 
azzal kiemelkedik a mezőnyből, pedig sok 
más karakter fejét is valami elképesztő 
ocsmányság díszíti. Ilyen kinézetű szerep-
lők talán egy átlag Pokémon részben nem 
hatnának ennyire gázul, de egy elvileg 
komolynak szánt sorozat összképét kemé-
nyen és kíméletlenül rombolják.
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Wizard Barristers: Benmashi Cecil Írta: Sentry



Azért, hogy a fujoshik is meg legyenek 
szólítva, akad itt néhány bishi is, csak ők 
egy másik ügyvédi irodában dolgoznak. 
Minden tagjuk férfi, Cecilt valamiért még-
is próbálják magukhoz csábítani; a miért 
a sorozat vége felé fontos szerephez jut 
majd. Nem, nem lesz bukkake, főleg, hogy 
a – tuti leszbikus – lány a szakma fluktuá-
ciójának gátat szabva nem is áll kötélnek.

Sajnos az anime első fele a fent emlí-
tett nem túl érdekes személyiségeknek a 
bemutatásával megy el, melyet epizodikus 
történetvezetés segít elő, ezt követően 
indul be a tényleges sztori. Tehát 2018-
at írunk, egy olyan világban, melyben a 
varázslók elméletileg békében élnek az 
átlagos emberekkel, ám ez csak látszat. 
Valójában rengeteg előítélet bélyegzi meg 
őket, mágiájuk használata pedig a tilalmi 
törvény szerint illegális, kivéve abban az 
esetben, ha önvédelmi célt szolgál. Né-
hány évvel a cselekmény előtt Cecil anyja 
a lányt védve emberölésre kényszerült, 
ám a részrehajló bíróság ezt nem tekin-
tette önvédelemnek, így a lehető legsú-
lyosabb büntetéssel sújtotta az asszonyt. 
Cecil azóta állandó tanulással töltötte az 
idejét, hogy mihamarabb varázslóügyvéd 
lehessen, és újratárgyalást kérjen az anyja 
ügyében. Ám, mint a későbbiekben kide-
rül, ő valójában jóval több egy egyszerű 
varázslólánynál, a történet folytatásában 
lesz árulás, harc, dráma, fordulatok dögi-
vel, de még sátánista szertartás is, így ilyen 
szempontból a változatosságra nem lehet 

panasz. Egy egészen jól felépített jelenko-
ri fantasy világot tárnak elénk a készítők, 
viszont a pozitív összképet számtalan 
átgondolatlan apróság, és csaknem 
nevetségesen debil megoldás deval-
válja picivel a középszint alá.

A részletesen kidolgozott szkript 
gondolatának atrófiája már akkor 
megkezdődik, mikor rádöb-
benünk, hogy a bíróság 
az összes biztonsá-
gi őrt egyszer-
re küldte 
s z a b a d -
ságra. Azt 
nem merem 
feltételezni, 
hogy egyet sem 
alkalmaztak, mert az 
már végzetes butaság 
lenne… ugye? Habár Cecilt 
is simán beengedték a prosti 
kaliberű harci öltözékében, szóval akár ez 
is lehetséges. 
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„... a pozitív összképet 
számtalan átgondo-

latlan apróság, és 
csaknem nevetsége-
sen debil megoldás 
devalválja picivel a 

középszint alá.”



Csak ez így egész véletlenül kimaradt a 
forgatókönyvből, mint sok egyéb tényező, 
ami feltétlen szükséges lenne a sorozat 
lyukaktól és buktatóktól mentes értelme-
zéséhez.

Térjünk ki röviden magukra a varázs-
latokra is. Ezek többnyire elemek szerint 
csoportosíthatóak, magyarán sok fantáziát 
nem vesztegettek rájuk az alkotók. Vannak 
azonban olyan mágusok is, akik képesek 
hatalmas mechákat létrehozni úgy, hogy a 
környezetből nyerik el az ehhez szükséges 
rengeteg fémet. De vissza már nem adják, 
vagy legalábbis ilyesmire nem volt példa a 
12x24 perces játékidő alatt. Ez azért fura, 
mert Cecil – aki ebbe a kategóriába so-
rolható – szinte minden második részben 
megidéz egy ilyen több emelet magas 
monstrumot, ami külön-külön több milliós, 
összesítve talán már milliárdos kár lehet, 
a Butterfly ügyvédi iroda pedig megússza 
mindezt egy kis bírsággal. Az odaveszett 
autók, épületszerkezetek, műemlékek stb. 
árának megtérítéséről bezzeg nincs szó. És 
még a varázslók részesülnek negatív meg-
különböztetésben…

Az OP/ED páros tök átlagos, az első 
rész után meg se hallgattam többé. Az 
animáció középszerű, viszont a CGI nagyon 
gáz, erősen lehúzza a végeredményt. Még 

meg kell említeni, hogy 
némely varázsló mellé 
társul egy amorf, beszé-
lő kisállatka. Cecilnek 
egy perverz béka jutott, 
aki valószínűleg 
humor terén pró-
bálná erősíteni 
a sorozatot. 
L é t e z é s e 
teljességgel 
f u n kc i ó t l a n 
és megmagya-
rázatlan. Amúgy 
ez az animére is 
ráhúzható. Igazából 
nem kimondottan 
rossz, sőt egész jól el 
lehet vele ütni az időt, 
de a baromságai miatt 
borzasztóan középszerű, 
és amint vége lesz a 12. 
résznek, az ember szinte 
elfelejti, mit nézett addig. 
Pedig az utolsó pillanatra 
próbáltak egy csattanót 
erőltetni, de az sem váltja 
ki a kellő hatást. Egynek 
elmegy a Wizard Barristers, 
de számtalan jobb akad nála.
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„...nem kimondottan rossz, sőt egész jól el lehet vele ütni az időt, de a 
baromságai miatt borzasztóan középszerű, és amint vége lesz a 12. rész-

nek, az ember szinte elfelejti, mit nézett addig.”

Műfaj: mágia
Hossz: 12x24 perc
Stúdió: Arms, Pony 
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