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A felelőtlen Tylor kapitány
Írta: pintergreg



Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Mihez kezdenél, ha húsz éves vagy, 
nincs munkád és könnyű, gondtalan életre 
vágysz? Természetes belépsz az Egyesült 
planéták űrhaderejéhez (UPSF), akárcsak 
Justy Ueki Tylor. Ezzel a gondolattal lépett 
be hősünk a hadsereg irodájába, hiszen 
legjobb esetben irodai munkát kap, ruhát, 
kaját és a lakhatásra sem lesz gondja. Ha 
nem iroda, akkor felkerül egy hadihajóra, 
ahol az idő java részében úgysem történik 
semmi. Kivéve persze, ha az emberiség 
éppen hadban áll a Raalgon birodalommal.

Már ennyiből sejthető, hogy ez egy (sci-
fi) paródia, amely cseppet sem veszi komo-
lyan magát, de miért is tenné, ha anélkül 
is kiváló szórakozást nyújt? Az is sejthető, 
hogy Justy Ueki Tylor bekerül a hadsereg-
be, méghozzá a posztját is lelövi már maga 
a cím, így röviden összefoglalnám a törté-
netet míg idáig eljutunk.

Miután verhetetlen érveléssel megy-
győzi a toborzótisztet / recepcióst, sikerül 
eljutnia egészen az alkalmassági vizsgáig, 
melyet egy mesterséges intelligencia 
vezényel le. A katonás, határozott férfi 
személyiséggel szemben viszont Tylor 
nem túlzottan együttműködő, így a számí-
tógép úgy dönt női személyiségre vált. Ez 
lényegesen jobban bejön neki, méghozzá 
annyira, hogy elkezd vele flörtölni. A szoft-
ver viszont nincs igazán felkészítve az ilyes-
mire, így gyakorlatilag lefagy, vele együtt 
az egész parancsnokságot üzemeltető 

ügyének tekinti, hogy sajátkezüleg kézbe-
síti a járandóságot, mellyel egy túszdráma 
kellős közepébe csöppen. Történt ugyan-
is, hogy egy háborút ellenző terrorista 
csoport két tagja túszul ejtette az imént 
említett nyugalmazott tisztet, két lányát 
és egy szintén a seregben szolgáló ba-
rátjukat, Yuriko Start. A helyzet megol-
dására Yamamoto hadnagyot, a fényes 
karrier előtt álló mintakatonát rendelik 
ki, aki azonban óriási baklövést követ el a 
túszhelyzet kezelése során: beengedi az 
épületbe a „nyugdíjkézbesítés” műveleti 
kódra hivatkozó hősünket. 
A bökkenő persze 
az, hogy 
nincs 
ilyen 
műveleti 
kód, és 
nem 
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központi számítógép is. Ezt a hadsereg 
ellenséges szabotázsként kezeli és hát a 
zűrzavarban történetesen valahogy beso-
rozzák Tylort is.

Miután elnyerte álmai irodai munkáját 
egyszer csak azzal a feladattal szembesül, 
hogy a hadsereg egykori legendás admi-
rálisa hosszú ideje nem kapott nyugdíjat, 
így hajlott korára egy teljesen lepukkant 
lakásban tengeti életét. Ezt annyira szív-

a parancsnokság küldte ki a legjobb túsz-
tárgyalóját...

Ezen a ponton térnék ki arra az érdekes 
helyzetre, hogy az említett két lány olyan 
középiskolásformának néz ki, míg a nyugal-
mazott katonánk legkevesebb nyolcvan-
nak, pedig egészen egyértelműen apának 

„A katonás, határozott férfi 
személyiséggel szemben viszont 
Tylor nem túlzottan együttműkö-
dő, így a számítógép úgy dönt női 
személyiségre vált. Ez lényegesen 
jobban bejön neki (...) elkezd vele 
flörtölni. A szoftver viszont nincs 

igazán felkészítve az ilyesmire, 
így gyakorlatilag lefagy,”



szólítják. De visszatérve a történethez, 
adott négy túsz, két túszejtő és egy szó-
rakozott irodista. Mi lesz az eredmény? 
Az irodistánk megoldja a helyzetet, majd 
kitüntetik, s az UPSF Soyokaze nevű hajó-
jának kapitányi posztját is megkapja annak 
ellenére, hogy egy alkalommal visszaadja a 
túszejtőnek az elejtett fegyverét.

Mit kell tudni a Soyokazéról? A hadse-
reg több generációval ezelőtti ütött-ko-
pott lélekvesztője, melynek élén három 
napnál tovább nem nagyon szolgált még 
kapitány és főleg a sereg priusszal ren-
delkező egyéneinek lerakataként szol-
gál. Persze ide kerülnek a korábban már 
megismert karakterek: a lányok, Yuriko és 
Yamamoto is, mind-mind Justy Ueki Tylor 
kapitány alá, aki igazán kedveli, hogy az 
égegyadta világon semmi dolga. Hiszen mi 
dolga lenne egy kapitánynak?

Nézzünk pár szót az ellenségről is, a 
Raalgon birodalomról, mely épphogy csak 

tisztelete ellenfele iránt. De persze az is 
lehet, hogy ezeket csak beleképzelem… 
A karakterek tekintetében Tylor leginkább 
egyszerű, naiv és túlzottan jószívű, Yuriko 
tipikus tsundere, Yamamoto (kissé) karót 
nyelt, az ikrek időnként irritálóak, főleg 
a vinnyogó hangjuk, Azalyn tipikus tini, 
befolyásolható, naiv. Aztán ott van még a 
sorozat talán legjelentősebb karakterfejlő-
désén áteső Nakagawa Harumi, az iszákos 
hajóorvosunk asszisztense; a nőktől irtózó 
pilótazseni, Kojiro Sakai; a kommunikációs 
tiszt Kyung Hwa Kim; a mindig nyugodt 
kormányos, Katori Harold és a senkit sem 
tisztelő punk tengerészgyalogosok. Ösz-
szességében a karakterek jól kidolgozot-
tak és a seiyuuik is nagyszerűek, minden 
együtt áll tehát a felhőtlen szórakozáshoz. 
De persze nem fogom parancsba adni a 
megtekintését, maradjunk Tylor kapitány 
egyik első utasításánál: mindenki tegyen 
úgy ahogy akar!
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vesztette uralkodóját, 
akit a 16 éves lánya 
követ a trónon. A Ra-
algon birodalom hadi-
technikája fejlettebb, 
l é t s z á m f ö l é n y b e n 
is vannak és gyakor-
latilag uralkodójuk 
halálát igyekszenek 
megbosszulni, így a 
morális előny is az 
ő oldalukon áll. Úgy 

egyébként mint nép egészen emberiek, 
kivéve az elf füleket, öltözködésüket pe-
dig az arabokéhoz tudnám hasonlítani, és 
ahogy ez már csak lenni szokott emberi 
-jelen esetben- japán nyelven beszélnek. 
A fejlett hadigépezet ellenére a Soyokaze 
képes folyamatosan csatákat nyerni, még 
úgy is, hogy a kapitányának stratégiakész-
letében előkelő helyen áll a megadás és a 
megfutamodás...

A grafika és az animáció meglehetősen 
szép egy ‚93-as animéhez képest, az OP 
egészen fülbemászó, már-már üdítően 
hat a maiakhoz viszonyítva, de nem egy 
korszakalkotó muzsika. Az ED nagyságren-
dileg pont ugyanilyen. Az anime light novel 
alapján készült, elég jól le van zárva, de egy 
OVA is követi tíz résszel, ám részenként 
kétszeres játékidővel. Itt-ott fellelhető 
benne pár elem Leiji Matsumoto Yama-
to sorozatából, ilyen például az iszákos 
hajóorvos, vagy az ellenséges hadvezér 
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