
Írta: tomyx20
 (tomyx20.wordpress.com)Spriggan

 avagy amikor a főellenség egy kisiskolás

http://tomyx20.wordpress.com


Anime
020ajánló

TartalomjegyzékAniMagazin △

kus képességekkel, mágneses erősítő berendezés 
van az agyában. A hangja is egy óvodásé (s nem 
egy nő szinkronizálta, hanem egy 11 éves fiú).
Nagydarab: Yu volt kiképzője, aki most már az el-
lensége, a tábornok beosztottja.
Kisfiú: zongorahúrokkal támad, mint a Hellsing-
ben Walter.

Néhány szereplőnél kitűnik a leírásból is, hogy 
nem jut nagy szerephez. Ez akciófilmes klisé, jön-
nek sorban a gonoszok, akiket le kell győzni.

Hogy néz ki?

 Szépen megrajzolt környezetet kapunk 
valósághűen, mint pl. a Monsterben, azaz, ami 
Törökországban játszódik, az úgy is néz ki. Bár a 
végén kapunk egy kis ocsmányságot, de az még 
belefér. 

 Ezúttal nem lesznek macskák, bélgázzal 
működő mutáns halak vagy csak szimplán fingem-
berek. De attól még a Studio 4°C (Gőzfiú, Tekkon-
kinkreet, Emlékek, Mind Game) Sprigganja sem 
gyerekeknek való. Ráadásul van hozzá magyar fel-
irat Animeaddictson.

Mi történik?

 Tudósok találnak egy szobrot egy hegy bel-
sejében, amely hangjával elpusztítja a hegyet és 
lerobbant egy műholdat az égről. Ezzel a nem 
túlmagyarázott jelenettel indít filmünk. Később 
aztán kiderül, hogy ezek ősi szobrok, melyek kis 
háromszögeket rejtenek. Majd jön egy kőtábla is, 
amire ez van írva: „Tudásunkat visszaküldtük a sö-
tétségbe, melyből vétetett. Ekképpen nem lehet 
újra összegyűjteni.” Az összegyűjtés a kis három-
szögekre (is) vonatkozik, a többi a történet szem-
pontjából nem annyira lényeges.

A főszereplő persze, hogy egy középiskolás ka-
tona. Nem az a Sousuke Sagara, hanem képzett 
katona, de azonkívül átlagos középiskolásként él. 
Egyik osztálytársa eltűnt pár napra, de előkerül 
egy bombával a testén, pólójára azt írták „Noé lesz 
a sírotok”, majd megpróbálja hősünket felrobban-
tani. Ezek után nyilván ki kell derítenie, hogy miért 
akarják megölni, és hogy mi van Noéval. Az Ararát 
hegyen pedig az ARCAM megtalálja Noé bárkáját. 
Főhősünk oda is megy, ahol kap egy különleges 
páncélzatot, ami felerősíti. Akciófilmektől nem 
túl meglepő módon pár perc múlva használnia is 
kell, ugyanis az ellenség megérkezik a bázisra, (a 
Japánra ledobott atombombák után elnevezett) 
Kisfiú és Nagydarab. Innentől fog majd beindulni 
a történet.

Ateisták része

 Nem kell megijedni, nem sok bibliai utalást 
tartalmaz a mű, amit igen, az alapműveltségből 
jön, a többit meg elmagyarázzák. A bárka sem az 
lesz, ami a Bibliában volt, erről később fogok is 
még írni.

Kik ezek?

 Jó sok szereplő és szervezet van ebben a 
nem túl hosszú filmben, úgyhogy azokról érde-
mes itt külön megemlíteni pár dolgot.
ARCAM: egy magánhadsereg, ügynökei a Sprigga-
nok, el akarják zárni az ősi romokat, mivel egy kő-
táblán az ősök erre figyelmeztették a későbbi ci-
vilizációkat.
Ominae Yu: 17 éves középiskolás, 1. számú 
Spriggan, ő a főszereplő.
Jean-Jaques Mondo: Yu társa.
Dr. Miesel: szintén az ARCAM-nak dolgozik, ép-
pen Noé bárkáját vizsgálja. Ő készíti Yunak a pán-
célját.
Az Egyesült Államok Mechanikus Alakulata: Ők 
az ellenség, meg akarják szerezni Noé bárkáját.
Mac Dougall tábornok: Az előbb említett szerve-
zet tábornoka. Egy percig sem titkolva ő áll min-
den mögött, ő a főellenség. Egy gyerek telekineti-

„Tudósok találnak egy szob-
rot egy hegy belsejében, 

amely hangjával elpusztítja a 
hegyet és lerobbant egy mű-

holdat az égről.”
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Amikről még szól
 
 Főhősünknek túl kell lépnie a múlton, sze-
rencsére nem a szenvedős, depizős módon, ha-
nem ahogy egy katonához illik.

Továbbá felmerülnek kérdések, mint:
 Mi van, ha a bárka okozta az özönvizet? 
Felmerül ez a kérdés, miután kiderül, hogy egy 
atmoszféra vezérlő berendezés. Ezzel az isteni 
ítéletet teszik emberi tetté, hisz isten csak az esz-
közt adja hozzá. Megjegyzem, hogy ez a Bibliában 
történteknek pont a fordítottja.
 Ki szolgálja Istent, aki használni akarja a 
szerkezetét vagy aki el akarja zárni? Nyilván a jók 
azért zárják el, hogy a kisgyerekek ne játszanak 
vele, illetve senki se akarjon istenné válni, de ha 
már adott ez az eszköz, s mint minden eszköz, van 
egy célja, amit szolgál, akkor miért lenne problé-
ma használni. 

Ezt még kézzel rajzolták, lévén, hogy 1998-as, és 
hozza az akkori animék színvonalát. Illetve a képi 
megvalósítás Noé belsejében megváltozik. Érde-
kes lesz, a legbelső részében olyan, mintha leették 
volna a filmszalagot, a külsőben pedig olyan, hogy 
megjelennek rendes sebességgel a képkockák, 
csak nem 1/24 másodpercig maradnak, hanem 
mondjuk két másodperig és rétegelik őket egy-
másra, ezt most így én sem tudnám elképzelni, de 
ilyet én sem láttam ezelőtt.
 A zenék is illenek a jelenetekhez. Gregorián 
is van benne, ami animénél ritka (DN), viszont a 
kicsit vallásos téma miatt indokolt. ’90-es évekbeli 
hangulatú, aki akkor nőtt fel, annak tetszeni fog.

Mi a spriggan?

 A spriggan egy a cornwalli mitológiában 
szereplő groteszk és csúnya lény. Képes magát 
felpuffasztani, ekkor az emberek azt hiszik, hogy 

egy öreg óriás szelleme. Gyermekeket rabol, és 
csúnya spriggan babákat hagy ott helyettük. A 
termést pedig szélviharokkal pusztítja. A történet 
nem róla szól, de róla kapta a főhős a rangja ne-
vét.

Miért jó?

 Mindig történik valami. A pár másodper-
ces jelenetek, mikor csak a tájat mutatják, jól jön-
nek, mert olyankor van idő megpihenni. Azért is 
lehet ilyen feszes a tempója, mert egy 59 fejeze-
tes mangából kellett egy történetívet kiszedni és 
másfél órába sűríteni.

 Más, kicsit hasonlít az Akirára hangulatban 
és rajzolásban (ami nem véletlen, hisz Otomo Kat-
suhiro felügyelte ezt a filmet, aki az Akira manga 
és animeváltozatát is készítette), szerintem azzal 
együtt kéne emlegetni, pedig eddig még nem 
nagyon hallottam erről a filmről. Valószínűleg a 
vége miatt, ami nem rossz, de nem bevállalós, ha-
nem olyan, mintha ez csak az első rész lett volna. 
Ennek oka, hogy ez csak egy részlet a mangából, 
tehát itt a történet még nem ér véget, csak a film. 
Annyira szörnyű pedig nyilván nem lett, ha adtak 
ki a film után 1999-ben egy játékot belőle Playsta-
tionre Spriggan: Lunar Verse címen.

„Azért is lehet ilyen feszes a tempója, mert egy 59 fejezetes 
mangából kellett egy történetívet kiszedni és másfél órába sű-
ríteni. (...) ez csak egy részlet a mangából, tehát itt a történet 

még nem ér véget, csak a film.” 
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Itt inkább a használat módján van a hangsúly, mert 
nyilván nem túl pozitív cselekedet kipusztítani az 
emberiséget vele, de nem csak ez az egyetlen 
funkciója.

 Noé kísérletezte ki az állatfajokat a dinosza-
uruszokból? Igen, itt keveredik a bibliai történet 
az ősrobbanás elmélettel, amit én szeretek. Itt 
annyi az eltérés, hogy nem minden állatból kettő 
van, hanem felpakolták az összes dínót, és alakít-
gatták őket. Ebből következően az emberekből 
is lehetne ezzel a módszerrel tökéleteset alkotni. 
Bár én nem tudnék elképzelni tökéletes embert, 
de nem rossz ötlet. Akit ez jobban érdekel, az 
Ozma című anime mélyebben foglalkozik a töké-
letes emberek problematikájával.

Miért nem annyira jó, 
mint az Akira?

 Beleesik tipikus hibákba, mint azt a szerep-
lőknél, illetve a befejezésnél is említettem már, 
ezenkívül pedig ott van, hogy a főhős a legjobb, 
legerősebb harcos, és fel kell turbózni. Kap egy öl-
tözetet fegyverekkel, amik megnövelik az erejét 
és a sebességét. Ő az egész szervezet legjobbja. 
Nyilván van legjobb, nem lehet mindenki szar, de 
attól még felszerelhették volna a többi katonát is, 
hogy ne pusztuljon el a fél szereplőgárda a gono-
szok első támadásakor.

Milyen a mangája?

 Több kis történetből áll. Az első fejezetben 
Yunak Megiddó Tüzét (ami elégette Szodomát és 
Gomorát) kell visszaszereznie az amerikai kato-
náktól, akik el akarják vele pusztítani Japánt. Itt is 
megtalálható egy istent játszó ellenség és a szu-
perhatékony páncélzat. Nekem jobban tetszett, 
mint maga a film. A második történetben Yunak 
egy nyelvészt kell őriznie, miközben a CIA és a KGB 
is ugyanazt keresi, mint ők, a tűz oltárát. A harma-
dik történet a palenquei maszkról szól, amelyben 
egy maszkot kell elkapnia Yunak, és ez sem csak 
neki kell. Sajnos angolul is csak ennyi van belőle, 
mivel a 11-ből az első 3 kötetet kiadták Ameriká-
ban (átnevezve és kevésbé Amerika-ellenesen). 
Úgyhogy ez kis túlzással a japán Indiana Jones.

Kinek ajánlható?

 Szerintem egyszer bárkinek megéri meg-
nézni, véres, de nem elviselhetetlenül. A karakter-
dizájn nem fog mindenkinek tetszeni, de jó lesz 
változatosságnak a mai animék mellé. Ha tudsz 
angolul, a legelső fejezetet mangasee.co-n érde-
mes elolvasni előtte vagy utána. Aki pedig a nem 
teljesen lezárt történeteket nem bírja, az próbál-
jon optimistán állni hozzá.

Cím: Spriggan
Hossz: 1 film, 59 fejezet

Év: 1998, 1988-1996
Műfaj: történelmi akció-kaland

Értékelés: 
MAL: 6,82 és 7,31

ANN: 6,458 és 6,758
AniDB: 4,48

Imdb: 6,6

Források:
animeaddicts.hu

animenewsnetwork.com

mangasee.co

topszotar.hu

www.annwn.hu

http://animeaddicts.hu
http://animenewsnetwork.com
http://mangasee.co
http://topszotar.hu
http://www.annwn.hu
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