
Írta: pintergregYuyushiki



Anime
017ajánló

TartalomjegyzékAniMagazin △

erős kötés az egyes részek között, mondhatni epi-
zodikus, ráadásul talán szokatlanul gyorsan halad 
az időben. Az anime 12 része alatt már a második 
évükbe is bőségesen belekezdenek.

 Tehát a klubfoglalkozások csakúgy mint 
a szünetek, a három lány bolondozásával telnek 
azzal a különbséggel, hogy az előbbi során a talá-
lomra felmerülő témákra rákeresnek az interne-
ten és mindenféle tényeket halásznak elő például 
a vízről vagy épp a bálnákról… Mint egy rendes 
klub, a foglalkozás végén összegzik, hogy miről is 
volt szó, amely gyakran torkollik egy újabb érde-
kes párbeszédbe.

 Az utóbbi időben rászoktam a slice-of-life 
animékre. Van abban valami megnyugtató, hogy 
az ember „életképeket” néz, ráadásul úgy adó-
dott, hogy egyre több 4 paneles manga (yonko-
ma) került terítékre. Ebben a cikkben egy olyan 
animéről esik szó, amely mindkét kategóriába be-
leesik.

 A Yuyushiki három középiskolás lányról 
szól, akik csatlakozni szeretnének az Adatfeldol-
gozó klubhoz, melynek akkortájt éppen egyetlen 
tagja sem volt. Attól a ponttól kezdve pedig meg-
ismerkedhetünk az elosztott adatfeldolgozás és 
adatelemzés matematikai és informatikai hátte-
rével, valamint a kifejező adatmegjelenítés forté-
lyaival. Na persze, majd pont erről fog szólni egy 
négy paneles manga alapján készült „cukilányos” 
anime…

 Kezdetnek először is ismerjük meg a három 
középiskolás lánykát. Először is Nonohara Yuzuko 

(a rózsaszín hajú). Nem sokat gondolkodik azon, 
hogy kimondja-e illetve megtegye-e azt, ami ép-
pen az eszébe jut. Bármikor képes hirtelen egé-
szen megdöbbentő és a helyzetbe csöppet sem 
illő dolgokat művelni. (Ide tartozik barátnője, Yui 
letapizása, vagy az, mikor ellenállhatatlan vágyat 
érez, hogy a klub felügyelő tanárnőjének melleit 
megfogdossa.) Megjelenése és viselkedése elle-
nére egyébként meglehetősen okos.

 Hinata Yukari (a lila hajú) egy tehetős csa-
lád sarja, kissé butuska és gyakran csatlakozik 
Yuzuko őrültségeihez, különösképpen, ha Yui ug-
ratásáról van szó. Yuival már gyerekkoruk óta ba-
rátok. Yuzuko kissé féltékeny emiatt.

 Végül, de nem utolsó sorban Ichii Yui (a 
szőke), aki mellesleg egészen a kedvencem lett. 
Félénk és visszahúzódó személyiségű, imád olvas-
ni: nagyjából minden zsebpénzét könyvekre költi. 
Yuzuko és Yukari „unaloműző hülyeségeinek” el-

sődleges célpontja (mind verbálisan, mind fizikai-
lag), mindehhez cinikus mogorvasággal viszonyul, 
de szeret együtt lenni a másik két lánnyal. Rend-
szeresen múlatják az időt Yuinál.

 Valójában az anime nem szól túlzottan sok 
mindenről, mondhatni semmiről azon túl, hogy 
a lányok másoknak minimum furcsának tűnő be-
szélgetéseket folytatnak a szünetekben, a klub-
foglalkozások során, Yuinál vagy ahol éppen van-
nak. Életképekről lévén szó, nincs különösebben 

„...megismerkedhetünk
az elosztott adatfeldolgozás 
és adatelemzés matematikai 
és informatikai hátterével...”
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 A lányok osztályfőnöke valamint a klub fel-
ügyelő tanára Matsumoto Yoriko, akit - elsősor-
ban Yuzuko indíttatására - egyszerűbben „Anyá-
nak” szólítanak.
 A már említett három lány az anime fősze-
replői, de a „történet” és az idő előrehaladtával 
egyre inkább megismerünk egy másik hármasból 
álló klikket is, melynek tagjai: Aikawa Chiho, Ha-
segawa Fumi és Okano Kei. (Ja igen, egy lányisko-
lásban járunk úgy mellesleg.) Míg Chiho szeretne 
barátkozni Yuival (bár időnként kellemetlenül érzi 
magát Yuzukoék kiszámíthatatlan viselkedése mi-
att), Fumi és főleg Kei inkább távolságtartó velük 
szemben a különc és érthetetlen humoruk miatt, 
valamint nem szeretnék, ha „ellopnák” tőlük Chi-
hót. Főleg rajtuk keresztül és az ő szemszögükből 
az anime nem rest azon poénkodni, hogy mennyi-
re bizarrnak is tűnhetnek kívülről a lányok párbe-
szédei.
 A felsoroltakon kívül egyébként nem na-
gyon jelenik meg más karakter, vagy legalábbis 

csupán szürkével megrajzolva, névtelenül, kb. 
funkciótlanul a háttérben.

 A grafika egyszerű, de igényes, az opening 
és az ending stílusában remekül illeszkedik az ani-
méhez, előbbi zeneileg pörgősebb, fülbemászó 
dallamú, képileg mozgalmasabb, míg utóbbi egy-
szerűbben animált, lassabb szám.

 Az animéhez tartozik hat darab rövid extra, 
amelyben a lányok nekomimi chibiként próbál-
nak valami cuki és vicces dolgot művelni egy-két 
percben. Véleményem szerint mint általában az 
ilyen speciálok, meglehetősen felejthető élményt 
nyújtanak. Készült továbbá egy OVA epizód is, 4 
évvel a sorozat után, amely nagyjából ott folytat-
ja a bolondozást, ahol a tévésorozat abba hagy-
ta. Meg kell jegyeznem azonban, hogy a grafika 
mintha romlott volna: Az animáció sutább lett, 
a karakterek rajzolása pedig mintha kezdetlege-
sebb lenne. Bár ugyanaz a stúdió (Kinema Citrus) 
készítette mint a sorozatot, de azért négy év csak 
eltelt, úgy vélem nem ugyanazok az animátorok 
dolgoztak rajta, vagy csak ennyivel kisebb volt a 
költségvetés. Pedig nem mintha egy akciódús, 
komoly animátori munkát igénylő animéről lenne 
szó. A folytatás tekintetében talán mégis bizako-
dásra adhat okot a tavaly megjelent OVA.

 Az én tetszésemet bőven elnyerte ez az ani-
me a könnyedségével és a humorával, aki szereti a 
hasonló műveket, az tekintse meg nyugodtan.
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