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Léteznek sportágak, mint például a művészeti torna, műkorcsolya, tenisz, úszás, melyek kiemelik a hölgyek nőiességét, eleganciáját, kecsességét. De mi lehetne más igazán kellemes, mint a
hatalmas lánctalpak dübörgése, vagy olyan méltóságteljes, mint a brutális motorok morajlása, a
tonnás fémváz nyikorgása, és semmi sem olyan
szexi, mint betölteni a több kilós lövedéket egy
ágyúba, finoman meghúzni a ravaszt, majd élvezettel nézni, ahogy az előttünk haladó tank füstté
válik egy elegáns robbanásban. Ez a legnőiesebb
sport, a Sensha-do!
Igen-igen, a Girls und Panzer az egyik legfurcsább koncepció, amit az elmúlt években láttam,
és csak azért nem mondom, hogy A legfurcsább,
mert láttam én már dobozos üdítőitalokat is csajokká válva harcolni… nem vicc. Természetesen
itt egy egyértelmű paródiáról van szó, ami viszont
valami elképesztő igényes, sugárzik róla, hogy
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igazi militarista rajongók készítették. Repkednek
az utalások mindenféle háborús filmekre balra-jobbra, számomra az egyik legnagyobb poénját
a többszörös Kelly hősei kikacsintás hozta, szabályosan kitört belőlem a röhögés, mikor az egyik
csajszi magát „Csodabogárnak” nevezte (oké, aki
nem látta a Kelly hőseit, az kérem a cikk elolvasása után sürgősen pótolja, az alapműveltség része). De miről is van szó? Mi is ez a Sensha-do, amit
néha „Tank-fu”-nak is fordítanak?
Az anime nem árul zsákbamacskát, a címben minden megvan, mit fogunk kapni: tankokat
és lányokat. Pontosabban lányokat tankokban…
ugyanis a Girls und Panzer világában nemzeti sport
a tankcsata, ahogy iskolás lányok csapatokba verődve irgalmatlan pusztító csatákba keverednek.
Ez a Sensha-do, avagy a tankcsaták művészete.
Minden évben lányiskolák csapnak össze, hogy eldöntsék, ki is a legjobb. Fontos, hogy milyen erő-

sek a tankok és milyen stratégiával küzdenek. És
itt jön a sorozat varázsa, ugyanis az aranyos lányok
valami iszonyat profi küzdelmeket produkálnak. A
tankok valódi, létező harckocsik után lettek lemodellezve és folyamatosan kapjuk az infókat is róluk, ami minden katonai rajongónak külön élvezet
lehet. Az iskolák önmagukban borzasztó ötletesek, hiszen mindegyik valamelyik létező nemzetet
utánoz. Lesznek itt Britek, akik folyamatosan teáznak (még a legnagyobb ütközet alatt is), ultralaza
és barátságos Amerikaiak, teljesen fanatikus(an
vicces) Oroszok, stb-stb. Természetesen a stratégiájuk is nagyban hasonlít az „eredetire”, erősen
kifigurázva a nemzetek sztereotípiáit. Amikor az
oroszoknál felcsendül a Katyusa dal… nos ott elgyengültem, hogy ez valami zseniális.

„Ilyen látványos, pörgős és izgalmas tankcsatákat soha sehol nem láthattatok azelőtt.
Minden egyes harci jármű aprólékosan megtervezett 3D-s
modell melyek az animátoroknak köszönhetően szinte
lemásznak a képernyőről.”

PANZER VOR!!
Hangzik fel a kiáltás minden csata előtt,
és tudom, hogy úgy illene, hogy előbb mesélek a
történetről és a karakterekről, de higgyétek el nekem, ebben a sorozatban az igazi lényeg az ütközetekben van. Nem is akármilyen ütközetek. Ilyen
látványos, pörgős és izgalmas tankcsatákat soha
sehol nem láthattatok azelőtt. Minden egyes harci jármű aprólékosan megtervezett 3D-s modell,
melyek az animátoroknak köszönhetően szinte
lemásznak a képernyőről. Mivel a CG nem köti a
készítőket a való világ fizikai korlátaihoz, így folyamatosan ott leszünk a harcok sűrűjében, minden
egyes robbanást testközelből érezhetünk át.
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És bizony lesz is mit nézni, kezdetben ugyan csak
pár tank csap össze, de ahogy haladunk előre, egyre nagyobb és összetettebb csatajeleneteket láthatunk, melyeknek a csúcsa egyértelműen a mozifilm végén látható, ahol még egy elszabaduló
vidámparki óriáskerék is becsatlakozik a mókába.
Természetesen a hangok is hasonlóan igényesek,
a lánctalpak csikorgása és a lövedékek zaja iszonyatosan profi, bár nem vagyok akkora tank-guru,
hogy meg tudjam állapítani, 100%-ig reálisak-e az
effektek, de az tuti, hogy nagyon meggyőző az
összhatás.
Ha valakinek ezek alapján beugrana a híres
World of Tanks játék, akkor azoknak külön vicces
lehet, hogy Japánban bizony egy poén erejéig
kooperáltak is a készítők egymással, amolyan letölthető kiegészítő formájában.
A szó szerinti bombasztikus látványnak
ugyanakkor meg is lett a hátránya, a sorozat sajnos elég problémásan tudta csak tartani a határidőket. Olyannyira, hogy konkrétan egy teljes
epizódot ki kellett
hagyniuk (melyet később külön OVA formában pótoltak) és
az utolsó 2 részt
csak hónapokkal
később tudták leadni a TV-ben. A
mozifilmet is folyamatos csúszá-
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sokkal sikerült csak összehozni, de a készítők mindenért kárpótolták a rajongókat, hiszen egyrészt
a végeredmény minden várakozást felülmúlt, és a
hozzácsapott kisebb OVA-k parádésan tömködték
be a TV sorozat történetében a hiányzó réseket,
illetve pótolták a karakterek alaposabb bemutatását is.

Kislányok és tankok
Bár a Girls und Panzerben a történet és a
karakterek kicsit mellékesnek tűnhetnek a már
fentebb megénekelt csatákhoz, de ez korántsem
jelenti, hogy elhanyagolt vagy rossz lenne. Szó
sincs erről. Persze a történet klisés, a karakterek
is nagyrészt 1 dimenziósak, tekintve, hogy olyan
sokan vannak, amit fejben tartani is nehéz, de ha
a nagy egészt nézzük, akkor garantáltan nincs ok
a panaszra.

A főhősnő, Miho kapásból a legnagyobb klisével indul. Eleve egy kicsit félénk, magányos leányzó, aki múltbéli „tragédia” miatt iskolát kényszerül váltani. Így kerül be az Oarai akadémiára,
remélve, hogy barátokat szerez és messzire elkerülheti a Sensha-dót. Maga az akadémia is megér
egy gondolatot, ugyanis minden egyes nagyobb
iskola egy-egy hatalmas anyahajóra épült, melyek
lényegében kisebb úszó városok. Miho hamarosan össze is barátkozik pár osztálytársával, majd jön a hidegzuhany, mikor a
suli diákelnöke előáll a nagy ötlettel, hogy
az Oarai akadémia is beszáll a Sensha-do
bajnokságba. Mint kiderül, Mihónak
van szinte egyedül tapasztalata a
tankok kapcsán és némi huzavona
után, de sikerül rávenni a lányt, hogy
vállalja el a suli tankcsapatainak összerakását
és koordinálását.

„Bár a Girls und Panzerben a
történet és a karakterek kicsit
mellékesnek tűnhetnek a már
fentebb megénekelt csatákhoz,
de ez korántsem jelenti, hogy
elhanyagolt vagy rossz lenne.”
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A tét természetes mi más is lehetne, mint
az, hogy ha veszítenek a bajnokságon, akkor bezárják az iskolát (igen-igen, mondtam, hogy nagyon
klisé lesz). Miho természetesen valóságos zseni,
ha tankokról van szó, így hamarosan összeáll egy
nagyobb csapat pár tankkal, hogy megküzdjenek
a többi iskolával.
Oké, a sztori tényleg nem bonyolult, de
tényleg nem azon van a hangsúly. Amikor épp
nem tankokkal rombolják a környezetet, akkor
amolyan klasszikus sulis „slice of life” érzésünk lehet. Miho és kis csapata élik a mindennapjaikat,
megismerjük a családjukat meg a többi szokásos
dolog. A szereplők borzasztóan szerethetőek, főleg mivel nincs kimondottan negatív szereplő, így
nagyon nagy drámákra sem kell számítani. Ami
viszont zseniális, hogy a lányok szinte végig csacsogják a csatákat, hatalmas beszólásokkal szórakoztatva egymást és a nézőt. Ha már a dráma rész-

nél, vagyis annak hiányánál tartunk, akkor fontos
kiemelni, hogy akármennyire is brutálisak az ütközetek, soha senki sem sérül meg. Még akkor sem,
ha valakit szó szerint rommá lőnek ágyúkkal, csak
kirakják a fehér zászlót és lehúzzák őket a csatatérről. A tankokat újraépítik és mindenki elmegy
egy nagy közös fürdőbe, hogy kipihenjék a mészárlást. Ez lehet valakit zavarhat, hogy ennyire
komolytalan az egész, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyrészt az egész egy paródia, ahol
a militarista G.I. Joe-kat lecserélték aranyos kislányokra… de a szakzsargon megmaradt.
A sorozat minden előítélet ellenére hatalmas sikert aratott 2012-ben, olyannyira hogy a

valódi Oarai városban, ami Ibarakiban található,
iszonyatosan megugrott a turisták száma. A város
azóta is Girls und Panzer fesztiválokat tart, ami
amolyan zarándokhellyé vált a rajongóknak. Tankokkal és persze az elmaradhatatlan „horgászhal
tánccal”, amit nagyon nehéz megállni röhögés
nélkül.

Vicces, látványos, elképesztően kreatív és
szórakoztató. Ez a Girls und Panzer. Csak azoknak
nem ajánlom, akik elviselni sem tudják a tankok és
a vicces diáklányok látványát, de mindenki másnak
pedig fokozottan. Méghozzá nagy TV-n, maximális hangerőn, hogy
a szomszédok frászt
kapjanak a folyamatos
robbanásoktól.
Próbáltam… nagy élmény!

Cím: Girls & Panzer
Év: 2012
Hossz: 12 rész + film és specialok
Műfaj: akció, sport, katonaság, iskola
Stúdió: Actas
Értékelés (TV):
MAL: 7,65
ANN: 7,64
Anidb: 7,13
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