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Léteznek olyan műfajok, amik kimondottan csak az animék-mangák világában
tudtak nagy népszerűségre szert tenni.
Ezek egyike a mecha. De hogyan is kezdődött minden? Kik voltak az elsők? Valamint
miképpen és hogyan alakultak át a mechák
az évtizedek alatt? A következő írásom
ezekre a kérdésekre próbál választ találni.

Ki építette az elsőt?
Az irodalomtudomány jelen állása szerint az első mechaszerűséget Edward S.
Ellis (1840-1916) amerikai író alkotta meg
a The Steam Man of the Prairies (1868)
című regényében. De talán az első igazán
ismert mechát Verne Gyula másnéven Julius Verne alkotta meg
az 1880-as A gőzház (La
Maison à vapeur) című
regényében, Az acélelefánt című történetében. Bár ezt a mechanikus elefántot ma már
steampunknak kellene
hívni, a saját korában
kétségkívül mechának
számított (volna, ha tudták volna, hogy létezik
ez a kifejezés).
A nagyközönség általában Herbert George
Wells regényében, a
Világok harcában (The
War of the Worlds)
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találkozik először mechákkal – ráadásul
ezek nem gőzzel hajtottak. A regényből
egy manga is készült Uchuu Sensou címen.
Szintén sokak számára lehet ismerős a brit
sci-fi sorozat, a Dr. Who (magyarul: Ki vagy
Doki?), amiben az időlordok legnagyobb
ellenfelei a dalekok, akik egész életüket
egy személyes mechában töltik le.
Hogy mikor jelentek meg az animék-mangák világában a mechák, nehéz
pontosan megmondani. Jelen tudásunk
szerint valamikor az 1930-as vagy az 1940es években. Ekkoriban zömmel háborús
propaganda animációkban a különböző
harci eszközök (tankok, repülök, hajók)
viselkednek úgy, mint a mai mechák, de
ezek az ábrázolások inkább a kor rajzfilm

technológiája miatt lettek így megalkotva.
Ezeknek a filmeknek a mestere Yokoyama
Ryuichi (1909-2001) volt, ebbe a sorba
lehet beállítani pl. az Osaru no Sankichi:
Totsugeki-tai (1934) című alkotást.

A japán tudományos-fantasztikus irodalomra/animációra/képregényre
nagy
hatást gyakorolt Robert A. Heinlein (19071988) 1959-es Starship Troopers című
regénye, ahol megjelentek a testhezálló
páncélzatok. Heinlein munkásága nagyban hatott Yano Tetsura (1923-2004), aki
a japán sci-fi irodalom nagy alakja volt.
Az 1987-es The Legend of the Paper Spaceship című regénye mind a mai napig
érezteti hatását a japán sci-fin. Nyugodtan
kijelenthetjük, hogy bár a mechákat sok
helyen használják, de annyira kapcsolódik
a mangákhoz és az animékhez, hogy teljes
bizonysággal beszélhetünk itt egy endemikus műfajról.

A műfaj alakváltozásai
A japánok az angol mechanical (mechanikus, gépi) szóból rövidítették a mecha
(メカ) kifejezést. Az első olyan mangaka,
aki ilyen történeteket dolgozott fel, az Yokoyama Mitsuteru (1934-2004) volt. Ő írta
és rajzolta többek közt a Tetsujin 28-go
(1956) című mangát (ami még szobrot is
kapott a szerző szülővárosában Kobéban).
A Tetsujin-ban a pilóta és a robot teljesen
elkülönült egymástól, hiszen Kaneda a
Tetsujin 28 kódnevű robotot egy távirányítóval irányította. Valamint ide kell sorolni
a ma már alapműnek számító Giant Robót
(1967) is. Mindkét alkotás, ahogyan a nem
sokkal későbbi Mazinger sorozat, az úgynevezett „the kid with the remote control”
műfajba sorolható be. Ez a fajta mechavezérlés sokáig tetszhalott állapotba került,
majd az ezredforduló magasságában több
sorozat is ide nyúlt vissza.
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A sort 1998-ban a Neo Ranga
nyitotta, majd olyan címek
következtek, mint a Medarot
(1999) és a Koutetsu Tenshi
Kurumi (1999). A műfaj reneszánszát végül a 2002-es RahXephon zárta le. A legutóbbi
ilyen sorozat pedig a Stan
Lee által jegyzett Heroman
(2010) volt.
A mecha műfaj következő
nagy alakja Nagai Go (1945-)
lett. A fiatalabb Nagai másképpen közelítette meg a
témát, mint Yokoyama. A
mechákat első körben játékként álmodta
meg és csak utána épített köréjük történetet, így alkotta meg elsőként a Mazinger
világát (1972). Az igazán fontos újítás a
Tetsujin 28-góhoz képest, hogy a robotot
már gépen belül lehetett irányítani.
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Szintén 1972-ben dobták
piacra az általa tervezett Chogokin nevű robot játékokat.
1974-ben a Shogun Warriors
játékok kerültek kiadásra,
majd pedig a Grendizer
(1975) és a Getter Robo G következett. 1976-ban a Groizer
X sorozat és a Koutetsushin
Jeeg sorozat jelent meg, amiből 2007-ben készítettek egy
remake-et.
Ez a szuper robotos korszak egészen 1981-ig szinte
folyamatosan a képernyőn
volt. 1977-ben a Muteki
Choujin Zanbot 3-on és a Planet Robo
Danguard Ace-en, 1978-ban pedig az Invincible Steel Man Daitarn 3-on volt a sor.
A Gundam okozta sokk után már csak
két széria készült el akkoriban szuper robotos tematikában, az egyik az 1980-as

Space Runaway Ideon, majd ezt követte
1981-ben a Rokushin Gattai GodMars. A
műfaj ezek után hosszú álomba merült.
A hatvanas-hetvenes években a történetek leginkább a robotokra fókuszáltak.
A cselekmény és az ellenségek általában
más gonosz mechák voltak, a pilóta és az
adott világ másodlagos volt. A helyzet végül 1979-ben megváltozott, amikor megjelent a Gundam nevű sorozat. A széria máig
tartó sikerét annak köszönhette, hogy
megreformálta a mecha műfajt. A robotokról a pilótákra és a kiszolgáló személyzetre helyezte a hangsúlyt. Fontosabbá
vált az emberi kapcsolatok alakulása, de a
harcokban is változás következett be: már
nem hideg masinériák gyilkolták egymást,
hanem mindkét oldalon húsvér emberek
jelentek meg. Így a harcok izgalmasabbá
váltak, hiszen mindegyik fél a saját álmaiért indult a csatába. Valamint a mechák is
változáson mentek keresztül. Felépítésük

és működtetésük már bonyolultabbá vált,
megjelentek a fizika törvényei is. Érdekes
belegondolni, hogy a Csendes-óceán túlpartján a mechákra még mindig alapvetően úgy gondoltak, mint egyszerű pusztító
fegyverek. Erre a legjobb példa a Csillagok
Háborúja, ahol a Birodalmi lépegetők sem
voltak többek holmi fegyvereknél.
A Gundam színre lépése után szinte
rögtön érkezett a mecha birodalomba egy
másik nagy cím, az 1982-es Macross, ami
szintén bevezetett egy újabb frissítést.
Az addigi mechák általában nem voltak
mások, mint nagyra tervezett robotok és
slussz. Ez alól a legismertebb kivétel az
1975-ös Raideen volt. Ezzel szemben a
Macross mechái (és utána más sorozatok
is, példának okáért a Transformersek) már
több funkciósként viselkednek. A robtok
űr/vadászrepülővé tudnak alakulni, az űrhajók pedig amellett, hogy csatában átalakulnak egyben városok is.
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A nyolcvanas évek első felében a realisztikus mecha szériák csak úgy masíroztak
be a tévén át a nappalikba. 1982-ben a Mecha Xabungle-n, egy évvel később a Kikou
Souseiki Mospeadán és a Soukou Kihei Votoms-on volt a sor.
Az 1984-es esztendőben a Choujikuu
Kidan Southern Cross-t nézte mindenki,
’85-ben pedig az Aoki Ryuusei SPT Layznert figyelhették a mecha rajongók. A
realisztikus mecha sorozatok sikerkorszaka
az évtized közepére abbamaradt, aminek
egészen prózai oka volt.
Az 1980-as évekre a japán gazdaság
megtorpant, a prosperitás évtizedei után
máig tartó pangás következett be. Ekkor
született meg a Bubblegum Crisis (1987),
ami egy cyberpunk-mecha anime. A sorozat az ország belső konfliktusaira fókuszál,
de másra is reflektál. A címe egyértelműen
a japán gazdasági buborék kipukkanására
ad vitriolos reakciót. Emellett további témában is állást foglal: míg a jók mechákat
vezetnek, addig a rosszak cyberoidként
(másnéven kiborgként) élik a napjaikat.
Az 1988-ban megjelent Patlabor a
mechákat újabb megvilágításba helyezte.
Eddig a robotok hősies harcokban vettek
részt és valamikor a jövőben léteztek. A
Patlaborban szinte már holnapra remélték eme masinák megjelenését, amik
nem csak a rendfenntartását, de minden
más hétköznapi tevékenység végzését is
nagyban megkönnyítik (pl. az építkezési
munkálatokat). Bár a Patlabor egy pozití-
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vabb képet festett a mechás jövőről a depresszió nem tűnt el a vászonról, erre legjobb példa az Appleseed volt. (Bár a japán
szerzők még a nagyon távoli jövőben sem
bíztak olyan derűlátóan, hiszen a Ginga
Eiyuu Densetsuben továbbra is arról szólt
a sztori, hogy az emberek hogyan akarják
egymást elpusztítani.) A nyolcvannyolcas
év második felének talán legoptimistább
mecha alkotása a Top wo Nerae Gunbuster, ahol az emberek végre elindulnak az
űr felé, s még a gonosz lényeket is képesek
legyőzni.
A következő nagy újítás 1995-ben
jelentkezett, ekkor alkották meg a Neon
Genesis Evangeliont (NGE). A széria legnagyobb újítása a mechák és a pilóták közti
kapcsolat frissítése volt. A megelőző évtizedekben a robotok és az emberek külön
kezelték egymást. A pilótának a harcokon
kívül nem sok köze volt a harci eszközéhez.
Az NGE-ben pedig a vezető és a gép össze-

kapcsolódik - szakszóval szinkronizálódnak
- fizikális és szellemi szinten is. A robot
akkor tud igazán jól harcolni, ha a benne
ülő pilótája lelki egyensúlyban van (bár hasonló megjelent már a Gundamekben is).
Ebből adódóan a szereplők magánéletére
még nagyobb figyelem összpontosul, a
mechák felépítésére és működtetésére is
mélyebb és összetettebb magyarázatokat
kapunk, mint előtte.
A szinkronizálással a misztikum valamelyest visszakerült a fősodorba, így a
szuper robotos történeteknek újra eljött
az idejük! 1998-ban a Gekiganger 3-mal
kezdődött a sor, majd ezt követte a ’99-es
The Big O, 2000-ben pedig a Brigadoon
Marin to Melan fejeződött be.
2002-ben egy új sorozat megint megkavarta az állóvizet, ez pedig a Full Metal
Panic! volt.
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Az FMP válasza az NGE által bemutatott gép-ember szimbiózisra az volt, hogy
magának a gépnek adtak mesterséges intelligenciát. Így a két fél egymással tudott
kommunikálni, korábban a gép csak lekövette az embert, ettől kezdve az embernek is reagálnia kellett a mechára. Bár meg
kell jegyezni, hogy Chōhei Kambayashi regényfolyama, a Yukikaze (1984-2010) már
korábban is foglalkozott a mesterséges
intelligenciával, de közel sem olyan pozitívan, mint az FMP. A Yukikaze világában a
gépi intelligencia kételkedik az ember képességeiben, de hajlandó vele együtt dolgozni. A széria legnagyobb ötlete mégsem
ez volt, hanem hogy a szuper robotos és a
realisztikus mecha világokból próbált egy

kompromisszumosabb világot felépíteni.
A gépek sokkal inkább a valósághoz közelítettek, a hátterük és fegyvereik is valódibbak voltak, mint elődjeiké. Ugyanakkor a
hajtóanyaguk már „mesébe” illő volt. A két
oldal egységesítése egy eddig soha nem
látott mecha fényűzést hozott magával a
kétezres évek közepén.
A három évig tartó ragyogás 2005ben kezdődött el a Legend of DaikūMaryū-val, utána következett az Eureka
Seven és a GUN × SWORD, majd véget
ért a Sousei no Aquarion-nal az esztendő.
2006-ban a Kishin Houkou Demonbane,
a Soukou no Strain valamint a Flag és az
Air Gear jelent meg. Az évere és talán az
egész korszakra végül a koronát a Code

Geass tette fel. A csillogás 2007-ben ért
véget a Dancouga Novával, a Heroic Agedzsel és a Bokuranóval. Továbbá ebben az
évben jelent meg az anime művészet egyik
legjobb mecha sorozata is, a Tengen Toppa
Gurren Lagann.
Az eddigi utolsó nagy revolúcióra
2011-ben került sor az Infinite Stratos
bemutatásával. A legnagyobb újdonsága
az volt, hogy a mechákat szó szerint az
adott pilótára szerkesztik rá. Ebben a variánsban a gép gyakorlatilag az ember külső
vázaként funkciónál, az ember pedig szinte egybeolvad a robottal, egyre nehezebb
éles határt húzni hol ér véget az egyik és
hol kezdődik a másik.

Felépítésük

A mechák alaptípusai három részből
tevődnek össze.
1. Irányító központ: Általában ez a robot hasa vagy feje, ahol a pilóta foglal helyet, innen irányítja az egész gépet. Irányításukra az évek alatt két variáns alakult ki:
a, Kézi vezérlés: Itt a pilóta hagyományosan saját kezével és erejével irányítja a
gépét, fontos szerep hárul a gépek megismerésére és megtanulására.
b, Szellemi vezérlés: Ebben a variánsban a vezető teljes idegrendszerét rákapcsolják a gépre, így szinte eggyé válnak.
Sokkal fontosabb a gépek „megérzése”,
mint megtanulása.
Bárhogyan is alakuljon, a harcosokat
szinte mindig segíti egy központ, ahonnan
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folyamatosan kapják az utasításokat. Plusz
a mecha számítógéprendszere rengeteg
információval ellátja pilótáját, néhol mesterséges intelligenciáról is beszélhetünk.
2. Törzs: Itt találhatóak a különböző
fegyver/lőszer illetve üzemanyag raktárak
és egyéb berendezések helye.
3. Végtagok: A legtöbb mecha rendelkezik minimum két lábbal és két kézzel, de
ezek száma változhat. A leggyakoribb kiegészítőelem a szárnyak megjelenése, ami
a repülést támogatja. Szintén sűrűn fordulnak elő a különböző rakétahajtóművek,
amik a nagyobb ugrást vagy a gyorsabb
haladást kívánják elősegíteni.
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Fegyverzetük
Itt is egy hármas felbontásra figyelhetünk fel, ha elégé szemügyre vesszük
a gépeket:
1. Hagyományos lőfegyverek: különböző aknavetők, géppuskák.
2. Klasszikus kézifegyverek: kardok
(katana megléte extra bónuszt jelent), botok, tőrök, lándzsák, esetleg pajzs
3. Futurisztikus fegyverek:
általában nagy energiájú lézerek
vagy valamilyen futurisztikus
anyaggal üzemeltetett harceszközök.

A mecha világot alapvetően két
műfaji irányzat dominálja
1. Szuper robotos:
A robotokat általában valamilyen őrült
tudós építi meg a világvégén lévő laborjában. Így senkit sem zavartatva tud összerakni pár ezer tonnás gépeket. A gépek itt
általában nagyon nagyok, fegyverzetük
jelentős. Energiaforrásuk vagy
misztikus erőből származik, vagy
olyan technikával teszik lehetővé
a működésüket, amiket ma még
nem ismerünk. A történet szerint
valamilyen oknál fogva egy a nézőközönség korához köthető (fiú) főszereplő érkezik a gonosz
prof búvóhelyéhez.
Itt valamilyen oknál
fogva bekerül a mecha pilótafülkéjébe, és láss csodát, őt az Isten
is erre a feladatra teremtette. Ezekben a
sztorikban a gépek inkább csak fegyverként jelennek meg. Példa: Mazinger
franchise. A történetekben általában más nagy robotok ellen
kell szembeszállni, de közben az élet más területein
is érkeznek kihívások (tanulás, szerelem).
2. Realisztikus robotos:
A mechák itt már nem valamilyen
mágiaként, elfelejtett technológiaként
vagy egy technikai unikumként jelennek
meg, hanem szervesen beépültek a világ
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mindennapjaiba, kiváltképp a hadviselésbe. Tehát a gépeket nem egy tudós építi
valahol a Tabernas sivatag közepén, hanem nagy állami fegyvervállalatok vagy
esetleg magán konszernek tervezik meg
őket. Ebből adódóan a robotok sokkal
nagyobb hasonlóságokat mutatnak más
harci eszközökkel. Így akár hatalmas tankok, repülőgépek vagy éppen űrrepülők is
lehetnek. A cselekményben itt nem feltétlen egy sors/véletlen tereli oda a pilótáját a
gépnek, hanem katonai kadétok vagy már
kiképzett pilóták a főszereplők. A vezető
sokkal többre tartja kapcsolatát a robotjával, mint más variánsban. Érdemes észben
tartani, hogy egy valós robotos történet
minél tovább tart, annál nagyobb az esély
arra, hogy a mecha elkezdjen szuper robotos tulajdonságokat felvenni, különösen az
utolsó nagy csatában.

A mechák, mint látható sok területen
megjelennek és a MAL adatbázisa szerint
több mint 800 olyan alkotás létezik, amiket
ide sorolnak be. Klasszikus szöveg, de egy
ekkora kínálatban bárki megtalálhatja a neki
tetsző világot és mechát, amivel szívesen
rendet teremtene akár a Földön, akár kint
a mély űrben.

Nagyságuk szerint a következőképpen lehet őket besorolni
- Kis méretűek: Közel akkorák, mint a mai tankok vagy valamivel nagyobbak. (Code
Geass, Eureka Seven)
- Közepes méretűek: A legtöbb mechát ide lehet besorolni. Jelentősen nagyobbak,
mint az előzőek, de egy személy irányítja. (The Vision of Escaflowne)
- Felhőkarcolók: Több mint 100 méteresek. Itt akár már több személy is irányíthatja
egyszerre a masinákat. (Space Runaway Ideon)
- Város méretűek: A mechák itt már olyan nagyok, hogy egy komplett városnyi embert
tudnak kiszolgálni. (Sengoku Majin GōShōgun)
- Hold méretűek: A gépezetek itt egy égitest méretét öltik fel. (Transformers)
- Galaxis méretűek: A mecha immár méretében eléri egy galaxis nagyságát. (Tengen
Toppa Gurren Lagann)
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