
Őszi/téli szezon
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A következő oldalakon fangirl és fanboy szemmel mutatunk be pár 
animét a őszi és téli szezonból. Röviden véleményezzük, kritizáljuk az 
általunk nézett sorozatokat, így megtudhatjátok, nekünk mi tetszett 
vagy épp mi nem.

Írta: Catrin, Strayer8, Hirotaka



Új év, új szezon, új animés kilátások. A 
téli felhozatal nem túl lelkesítő, de így is 
sikerült a vártnál többet, öt címet elkez-
denem.

Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

Josei. Ez az egy szó elég volt, hogy 
felkeltse az érdeklődésemet, mivel ezen 
a „fiatal felnőtt nőknek” típuson belül rit-
kán készítenek animét. Célközönség létem 
mellett motivált még, hogy az általam ed-
dig nem ismert japán rakugo műfaj érde-
kesen hangzik, továbbá, hogy a történet a 
70-es években játszódik. Így, hogy minden-
féle mostanság sablonos felállástól men-
tes bátran ültem neki az első részének, ami 
ráadásul 47 perces lett. Ez a hossz több-
nyire arra szolgált a főszereplők kapcso-
latának és jellemének bemutatásán kívül, 
hogy képet kapjunk a rakugo előadásról. 
Érdekes ez az „ülős stand up” mesélés és 
itt meg is jegyezném, hogy tetszik, ahogy 
a seiyuuk játsszanak. Tehetségük mellett 

Szerencsére azonban érkezett a hír, hogy 
az anime 12 részében kerek sztorit kapunk, 
és ugyan az lesz a zárása, mint az amúgy 
is hamarosan befejeződő mangának. Ez az! 
Mivel alig érdekelt más új cím a szezonból, 
ez már elég volt, hogy ráharapjak. Eddig 
nem csalódtam. Érdekes a főszereplő 
időugrálós képessége, mellyel számos 
bajt előzhet meg. Ehhez társul hozzá az 
a komplikáltabb helyzet, hogy a legújabb 
sorscsapás okozta sokk nem pár percre, 
hanem majdnem két évtizedre repíti vissza 
az időben. Így felnőtt fejjel és gyerek test-
ben további nehézségek és megoldandó 
ügyek társulnak az amúgy is súlyos problé-
májához... A zene tetszik, a karakterdizájn 
egész érdekes, a hangulat pedig pont any-
nyira komoly és felnőttes, amennyire kell.

Nijiiro Days

Néha-néha ráveszem magam valame-
lyik bishounen cuccra is, hogy ilyen téren 
is gyarapítsam animés ismerkedésemet. 
Teszem mindezt annak ellenére, hogy (nő-
nemű létemre) ez nem az én műfajom, így 
általában nincsenek is ezzel kapcsolatban 
elég jó tapasztalataim, de egy kis váltás 
sosem árt. A Nijiiro Days sorstársaihoz ha-
sonlóan kettős érzéseket vált ki belőlem, 
magyarul legalább annyi pozitívat, mint 

negatívat, ami végül azt eredményezi, 
hogy nem lesz több egy közepes sorozat-
nál. Eddig tetszik, hogy egy epizód csak 12 
perc (ami bőven elég is belőle egy héten), 
továbbá, hogy elvileg mindegyik fiúhoz 
társul majd egy lány is. De komolyan, 
végre ezek a bishik nem csak egymással 
vagy valamilyen sporttal vagy egyetlen 
(buta) lánnyal törődnek, hanem barátnő-
kért epekednek. Persze ez akármennyire 
jól hangzik, valószínűleg tartalmilag már 
nem fogja kiaknázni a benne rejlő lehe-
tőségeket. A romantikus slice of life-nak 
csak egy szokásosan egyszerű, komikus 
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érződik a belefektetett idejük, persze az 
is, hogy nem ez az eljátszott előadó-művé-
szet az ő szakmájuk, de jól alakítanak eddig 
és gondolom csak jobbak lesznek (főleg 
ahogy fejlődik a főhős). Nem csoda, hogy 
eme nemes feladatra igazi „kaméleon” 
hangokat kértek fel Ishida Akira és Seki 
Tomokazu személyében. És akkor még 
nem is soroltam a többieket, akiket szintén 
kedvelek: Hayashibara Megumi, Yamadera 
Kouichi, Kobayashi Yuu.

Remek, bár kicsit hosszú indítást kap-
tunk, a szereplők elsőre szimpatikusnak 
és érdekesnek tűnnek, különösen Yakumo 
mester és a múltja fogott meg. Kíváncsian 
várom a továbbiakat.

Boku dake ga Inai Machi

Időutazás és seinen - adja magát, hogy 
szemmel tartsuk. Kicsit azért vonakod-
tam, egyrészt mert első ránézésre nem 
tetszettek a trailerben látott karakterek, 
másrészt, mert fut még a mangája, így 
gondoltam, ha ezek mellett is jókat hallani 
róla, akkor szezon után majd megnézem. 

Catrin véleményei



és aranyos mivoltát adja majd mindenféle 
párosítós konkrétum nélkül, nehogy “ke-
resztül canonizálják” egy kedvelt akár BL, 
akár hetero-ship útját… De többek között 
azért is nézem ezt az animét, hogy ne le-
gyen igazam, és hogy igen is kapjak valami 
sulis-szerelmes-páros valamit. Naiv vagyok 
és nem olvasom a mangát sem.

Nem tetszik, hogy a rajzolása és az ani-
mációja iszonyatosan egyszerű és gyenge, 
hogy az OP/ED tucat-vacak popszámok, 
hogy a bishounenek annyira moék és 
sablonosak, hogy még a hajszínüket is 
a Free!-ből lopták és stb. A kezdés cuki, 
de semmi újat nem tartogató, felejthető 
volt. Azért remélem, hogy a fiúk a haver-
perceken túl a lányokkal is haladnak majd 
valamerre..

Koyomimonogatari

Jajj, épp, hogy véget ért az Owari 
máris itt egy újabb sorozat? Totál nem 
figyeltem, csak a Kizumonós infókra, de 
az meg nekem annyira ráér még… Nos, 
mégis lett nekünk egy Koyomi ONA-soro-

bakemonós felállást: ahogy Araragi agyal 
Hanekawával, Shinobu pedig még csak 
díszlet az Oshino Meme percekhez. Lehet 
még a végén ígéretesebb lesz ez a mono, 
mint az Owari. Tálalás a szokásos, de ezt 
talán mondanom sem kell.

Durarara!!x2 Ketsu

Erről csak nagyon röviden: végre el-
érkezett a folytatás harmadik felvonása. 
Végleg összefutnak a szálak a mostanra 
megduplázódott szereplőgárda között. 
Talán kapunk majd valamilyen konklúziót 
is a sok ikebukurói hülyeséghez. A tálalás 
itt is a megszokott. Remélem ez a szezon 
jobb lesz az előzőeknél, és szeretnék pár 
ShizuoxVorona fanservice jelenetet is, 
mert egész nagy fanjuk lettem. Szép re-
mények, meglátjuk mi sül ki majd belőlük.

Gundam: Tekketsu no Orphans

Ez őszről maradt itt a nyakamon, na 
nem mintha bánnám, de nem is túl örven-
detes. Egy limonádé Gundam, ami egész 
szórakoztató heti egyszer, sajnos néha 
kicsit unalmas is. Mondjuk személy szerint 
én nem bánom, hogy próbál egyedibb, 
békésebb mecha lenni, ahol csak apróbb 

konfliktusok akadnak. Persze ez itt a má-
sodik felében még változhat. Az is tetszik, 

ahogy a srácokból 
álló csapat szembe-
sül a “háremhajó” 
vonzataival, melynek 
köszönhetően a 
Sunrise két csókjele-
nettel is megörven-
deztetett minket: az 
egyik nagyon macsó 
volt, a másik pedig 
aranyos, csak sajnos 
belement a stáblis-
ta. Az ilyen aprósá-
gok pedig egész jól 
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zatunk is, ami szerencsére csak 12 perces 
részekkel bír, így kicsit kedvet kaptam 
hozzá, mivel nem annyira fárasztó, mint 
ahogy a korábbi TV-sorozatai egy-egy 
része. Történetileg amúgy elvileg 12 kis 

külön eseményt nézhetünk majd végig, 
ami a korábbi monogatarik alatt játszódik. 
Ha még konkrétabb akarok lenni, akkor 
ez az őrült Nisio Isin Monogatari Series: 
Final Season light noveljének 2. kötetét 
adaptálja, amit a Tsukimonogatari után és 
az Owarimonogatari előtt írt. Jaj, ez a túl 
sok monogatari, Final Season ide vagy oda, 
nem látni a végét. Visszatérve a sztorira, 
valóban a korábbi sorozatok közé szur-
kálható be. Nagyon élveztem pl. ismét a 



feldobják az amúgy érdektelen és lassú 
részeket. Érdekes a két ellenbishounent is 
szemmel tartani, főleg a szőkét, aki ráfüg-
gött a haverja loli imoutójára. Ebből még 
akár alakulhat valami drámai hülyeség is. 
Látszik amúgy mennyire elhanyagolt ez 
a két potenciálisnak tűnő karakter: még 

a nevüket sem jegyeztem meg. De úgy 
fest, hogy egyikük a maszkos fazon! Csak 
hogy ne felejtsük el: ez még mindig egy 
Gundam. Az új opening amúgy kicsit jobb, 
mint az előző, az ending viszont gyengébb, 
már most hiányzik az OOROFENSZ NAMI-
DAAA.

Dragon Ball Super

Természetesen még tart, én meg úgy 
nézem, mintha imádnám, pedig mostan-
ság csak utálni tudom (kivéve ha valami 
csoda folytán elkapok egy-két tetszetős 
karakter megmozdulást vagy ha csak a 
seiyuuk játékára koncentrálok). Attól tar-
tok, ez az idiótán hűséges fanok sorosa. De 
sajnos továbbra is gyerekes zenét és mi-
nősíthetetlen rajzolást kapunk, ritkán pár 
jobb képpel. Félelmetes látni mikor mutat-

Az előző szezonból sikeresen befe-
jeztem négy sorozatot, melyekről csak 
röviden:

One Punch Man

Strayer8 nagyon jó ismertetőt írt 
róla, amit minden olvasónak ajánlok. A 
személyes véleményem az animével kap-
csolatban pedig az, hogy egy üdítő, végig 
humoros, kreatív sorozat, amit tényleg kár 
a tavalyi évből kihagyni. Nem egy eget ren-
gető mű, de tetszetős, ha az ember szóra-
kozásra, mosolygós, nevetgélős percekre 
és más művek paródiájára vágyik. Egysze-
rűen szerethető.

Subete ga F ni Naru

A végére sem lett ütősebb vagy meg-
lepőbb a cucc, de legalább egy kerek, 
korrekt mű lett a maga nemében. Egy kel-
lemes, egyszernézős, agyalós sztori volt, 
hangulatos tálalással, kisebb-nagyobb 
hülyeségekkel, átlagosnak tűnő, zseniként 
emlegetett, de valójában egészen gyökér 
és elmebeteg karakterekkel. Az opening 

marad a kedvenceim között és az endinget 
is egész megkedveltem.

Owarimonogatari

Ahogy az előző számban már írtam: az 
első fele tetszett, a másodiktól már nem 
voltam elájulva. A Shinobuhoz tartozó szá-
lak valahogy sosem érdekelnek, bár Kan-
barut valamennyire kedvelem, így egész 
tűrhető lett a végeredmény.
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ják a Dermesztős visszaemlékezéseket a 
régi dizájnnal és akármennyire hibás az is, 
mégis a mostaninál annyival szebb, normá-
lisabb és kidolgozottabb, hogy az ember 
felsikolt, hogy “most is azt akarooooom”. 
A Frieza sztori amúgy valamivel jobban ha-
lad a Beerusesnél, de nagyon hazavágták 
Krilin és Gohan degradálásával. Még sze-
rencs, hogy Vegeta menőzőtt. Kezdődhet 
a Champa szál a viadallal, amit azért még 
mindig várok. Kíváncsi vagyok mennyire 
lesz gagyi (a mangáját eddig élvezem, de 
az jóval lényegre törőbb tempót diktál). A 
harmadik endingnek amúgy egész megö-
rültem: igaz, hogy sok a sakura, a nyálas je-
lenet és idétlen a zene, de annyira aranyos 
és imádni való benne mindenki.



Fafner Exodus 2

Jaj. Egyrészt ott van az, hogy az első 
feléhez képest ez végre ismét tartott va-
lahová, felidézte az alapsorozat emlékeit, 
menőbb lett mint valaha, és hétről hétre 

egyre jobban izgultam, hogy mi lesz még. 
Másrészt viszont az lett ami várható volt: a 
sok fantázia elem továbbra is lóg a levegő-
ben kizárólag az akciójelenetek menősé-
gét kiszolgálva; a karakterek erőltetetten 
haláloznak, a festumokkal való küzdelem-
nek nincs vége és stb. De a Fafner egysze-
rűen ilyen kiszámíthatatlanul szerethető. 
Az összes baromságával együttvéve any-
nyira családias, laza, hétköznapi és hangu-
latos mecha, hogy alig várom, hogy újabb 

re ez a cím üdítő kivételt képez. Számomra 
a 2015. év két kedvence a One Punch Man 
és a Death Parade lett, de mindenképpen 
a tojásfejű hobbihősé az elsőbbség. Na-
gyon jó paródia, azok is értik az utalásokat, 

akik nem megrögzött anime rajongók 
vagy csak hírből ismerik a híresebb törté-
neteket. Jó poénok, humoros karakterek 
és kikacsintások. Nem írok róla itt többet, 
de mindenkinek ajánlom, aki kedveli a pa-
ródiákat.

 
Subete ga F ni Naru: 
The Perfect Insider

Sokat vártam az első epizódok alapján, 
de végül csalódtam benne. Az alaptörté-

net alapján nagyon jó anime válhatott vol-
na belőle, de bennem hiányérzet maradt. 
Voltaképpen kiderül, hogy ki volt a gyilkos, 
de semmit nem tudunk meg arról, hogy 
mi volt a végső motiváció, hogyan történt 
maga a bűncselekmény.

A cselekmény véleményem szerint túl 
ütemtelen, rossz az időzítése: vannak ré-

szek, amikben semmi nem történik, majd 
az utolsó egy percben ránk zúdítanak egy 
fontos információ özönt. A megoldást is 
tálalhatták volna ügyesebben, kidolgozot-
tabban. Ha a készítők szerettek volna egy 
kis romantikus izgalmat is csempészni a 
történetbe mondjuk egy enyhe három-
szöggel, az túl erőtlenre sikeredett, el-
hanyagolható volt. Kár érte, pedig sokkal 
jobb lehetett volna.
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darab érkezzen belőle. Hűséges fanbeteg-
ség jelen! A dizájn annyira szép, még a 3D 
alkalmazása is tetszett, továbbá az új ope-
ning és ending félelmetesen jók lettek (de 
ennek mintha a múltkori cikkben is örül-
tem volna). Az utolsó részt amúgy eléggé 
utáltam, főleg a legvégét, csak néztem ki 
a fejemből, hogy ezt mégis miért kellett, 
és miért így? Szóval nagyon remélem, hogy 
folytatni fogják lehetőleg a közeljövőben, 
ne kelljen megint 5-10 évet várni. Mert 
ezzel a lezárással ismét megszivatták azt 
a számomra kedves karaktert, akivel ezt 
már egyszer megtették az első évad vé-
gén… Finoman fogalmazva most nagyon 
haragszom. 

Strayer8 véleményei

One Punch Man

Az első szezon befejezése után el-
mondhatom, hogy a One Punch Man kelle-
mes meglepetés volt. Leggyakrabban azok 
az animék okoznak csalódást, amelyeket a 
legnagyobb várakozás övez, de szerencsé-



 Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

Teljesen egyet értek Catrinnel és 
ugyanabból az okból kezdtem el nézni az 
animét, mint ő. Nem voltak nagy elvárása-
im, de azokat jócskán túlteljesítette a tör-
ténet. Ha valaki kedveli a slice of life ani-
méket, ne rettentse el a hosszú első rész. 
Olyan ügyesen taglalták a cselekményt 
és olyan jó az időzítés, hogy elröppen az 
a 40 perc.

Az első epizód alapján még úgy tűnik, 
hogy ez a josei azok közé tartozik, amiknek 
van eredeti történetük, de a Subete után 
egyelőre még nem merek túl optimista 
lenni. A rakugót élvezetesen mutatja be, 
emellett ügyesen egyensúlyoz a dráma és 
a humor között. A karakterek eddig szim-
patikusak, várom a folytatást.

Szubjektív 51

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

 Dimension W

Még nem kezdődött el az Ajin, így ma-
radt időm a Dimension W-re. Ebből is még 
csak az első epizódot láttam, amiből nem 
lehet messzemenő következtetéseket 
levonni. Az alaptörténet nagyon tetszik, 
különösen a társadalomkritika, a monopó-
liumhelyzetre törekedő multik kritikája is. 

A kizárólagos energiaszolgáltató státusz 
információgyűjtéssel egybekötve érdekes 
utalás mai világunkra. Ahogy a New Tesla 
elleni lázadás és az illegális energiaeszkö-
zök feketepiaca is.

Kíváncsi vagyok merre halad pontosan 
a történet, mi válik hangsúlyossá benne. 
Aki kedveli az akciót, annak sem kell csa-
lódnia, de a komolyabb seinen mondani-

való is megjelenik (érdekes az opening 
szövege, érdemes legalább elolvasni).

Nem merem azonban beleloval-
ni magam a reménykedésbe, mivel 
vannak túl fanservice, túl shounen 
elemei az animének. A grafikája, 
színei engem néha egy B kategóriás 
shounenre emlékeztetnek, de lehet 
hogy eltúlzom. Egyes karaktereken 
is érződik, hogy csak a nézők kiszol-
gálása miatt kerültek be. És nem tu-
dom mennyire viszi el a történetet 
a fanservice felé egy nekóra hajazó 
tini robotlány, akinek természetesen 
drámai múltja, világrengető küldetése 
és egy látszólag marcona felnőtt fősze-
replő társa van, akivel nem kezdődik fel-
hőtlenül a viszonyuk…


