Yakushiji Ryouko
no Kaiki Jikenbo
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Tanaka Yoshiki nevét sokaknak talán nem
kell bemutatni, több klasszikus művet köszönhetünk neki, amik közül nem egy eléggé nagy volumenű történeteket mesél el, valamint kellő kitartás és elszántság kell hozzá, hogy magunkévá
tegyük őket. Tagadhatatlanul a 80-as, 90-es évek
egyik nevesebb regényírója. Leghíresebb művei
közt ott vigyorog a Ginga Eiyuu Densetsu (AniMagazin 19.), az Arslan Senki vagy a Tytania.
A Yakushichi Ryouko viszont egy könnyebb,
egyszerűbb, emészthetőbb darab (legalábbis történeti szempontból, mert azért ez sem rövid olvasmány), amit Kakinouchi Narumi mangakával
készít. Az anime alapja egy 1996 óta futó regény,
ami azóta mangaadaptációt is kapott szintén a
fent említett alkotók által, ez 2004 és 2009 között
futott.

A nő, aki mindent tud...
Yakushichi Ryouko történetünk főszereplője és egyben dívája, igazi jelenség, dögös, okos,
stílusos, híres és hírhedt, magabiztos, valamint
gazdag is, ráadásul, mindezt tudja is magáról és
ki is használja. Nem lehet sarokba szorítani, nem
lehet ellentmondani neki. Gondolhatnánk, hogy
eme attribútumokkal megáldott hölgy egy félelmet nem ismerő üzletasszony, maffiavezér, politikai vezető vagy bármi hasonló. Nos, ez bizony
tévedés! Yakushichi Ryouko szimplán a tokiói rendőrség nyomozója, és a fentiek értelmében igazi
nagyágyúnak számít. Mindenki ismeri, ha megje-
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lenik a jardon, az emberek kitérnek előle. Ha ő van
a liftben, a többiek megvárják a másikat. Szóval
nem egyszerű csaj, az már biztos. Igazából tipikusan az a nő, akit szívesen tudna bármely férfi az
oldalán, de aztán, mikor odamenne hozzá, hogy
megszólítsa, rájön, hogy nem az ő súlycsoportja.
Természetesen egy ilyen tekintély övezte személynek különleges pozíció dukál. A természetfeletti ügyekkel foglalkozó ügyosztály vezetője.
Beosztottja vagy inkább fogalmazhatnék úgy is,
hogy hűséges kutyája, Izumida Junichiro, aki mindig mellette van, asszisztál, segít és meg is védi,
ha szükség van rá.
Az anime története epizodikus, van, ami
egy rész alatt megoldódik, van, amihez kettő kell.
Az esetek mindegyike valamilyen természetfeletti jelenséghez köthető, amiben valamilyen magas
rangú politikus vagy cégvezető nyakig benne van.
Micsoda meglepetés! Ez legalább annyira sablon,
minthogy a koreai doramákban, aki öltönyt visel,
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az vagy korrupt vagy maffiozó, néha meg rendőr,
de az is beépült. Szóval nagy változatosságra, történeti csavarokra nem kell számítani. Titkos biológiai kísérletek, elszabadult védelmi robot, amik
lényegében nem is természetfeletti problémák,
csupán az emberek tették azzá. De Ryoukónak
mindez nem akadály, kapcsolatainak és hírnevének köszönhetően lényegében bárkivel megtehet
bármit, teljesen szabad keze van.
Ádáz ellensége az örsön, Muramochi Yukiko, akivel egyetem óta rivalizálnak. Hasonló tulajdonságokkal bír, mint Ryouko, csak jóval konzervatívabb, szabálykövetőbb és hivatalosabb.
Az anime lényegében a kényes szituációk
megoldásával foglalkozik, igazi nyomozós sorozat,
magyarán krimi, akcióval, némi humorral. Eléggé
repetitív animéről van szó, ha láttuk mondjuk az
első három részt, akkor a továbbiak sem fognak
meglepetést okozni, egészen a végén bekövetkező bossfightig, aminek lezárására azért kell négy
rész.
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De azért ki kell mondani, nem fogunk falnak menni a egyik sztoritól sem, ami az anime gyengepontja. Mindazonáltal jobb, mint a műfajában hasonló
Sinrei Tantei Yakumo.
Az ember hamar beleunhat,vagy lecsökken
a kezdeti lelkesedés, így tényleg csak azok vágjanak bele, akik oda-vissza vannak a nyomozásért
vagy, akik szívesen nézik Ryouko dekoratív megjelenését, ahogy miniszoknyában flangál szép, hos�szú lábain, mert hát azért valljuk be, ez sem utolsó
szempont.
A történet többé-kevésbé lezárt. Mivel a
regény még fut, ezért féllezárást kapunk. Minden egyes esetet lezárnak ugyan és a fősztorinak
mondható rész is konklúzióval végződik, a történet folytatható. Ám olyan rossz szájízünk nem
lesz.

„...vágjanak bele, akik oda-vissza
vannak a nyomozásért vagy, akik szívesen nézik Ryouko dekoratív megjelenését, ahogy miniszoknyában flangál szép, hosszú lábain...”

Nagyon különleges ügyosztály
Nem a Csupasz Pisztoly alapjául szolgáló
minisorozatról beszélek, ami persze nagyon jó,
de most mégis inkább az anime karaktereiről
írnék pár sort.
Ryoukoról már volt szó, így csak néhány
kiegészítést tennék. Oryónak becézik, 27 éves
és jogot tanult a Tokió Egyetemen. Több nyelven
beszél, apja pedig egy nemzetközi biztonsági cég,
a JACES vezetője. Oryót nem lehet nem észrevenni, amint megjelenik, megváltozik a légkör,
a lányok és srácok összesúgnak a hátamögött, a
Hungária Csókkirálya után szabadon. Mindig az
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erős, határozott oldalát mutatja, egyedül Izumida
közelében képes néha gyengébbnek mutatkozni.
Közvetlen beosztottja Izumida 33 éves, egyedül
él, hűen és szívesen dolgozik Oryóval. Mindenkivel kedves és félti főnökét, amikor önfejűen belemegy minden szituációba. Szükség is van rá, többször menti ki a szorult helyzetből. Akik szeretik a
karatershipeket, azoknak Oryo és Izumida karaktere egyértelmű párosítás, ráadásul az anime ad
is erre alapot.
A legnagyobb rivális szerepét Muramochi
Yukiko kapta. A szintén 27 éves, hátrakötött hajú,
szemüveges hölgy egy régimódi titkárnő érzetét
kelti. Pedig ő is olyan okos és ugyanolyan ismert
személyiség, mint Oryo. A beceneve Oyuki és neki
is van egy pasikutyulija, aki mindenhová követi.
Oyuki hideg jellem, csak a száraz tényeket szereti
és persze ki nem állhatja Oryót a laza, nemtörődöm stílusa miatt.
A főboss pedig Isurugi Ruriko, aki a japán
magánrendőrség (a JACES konkurenciája) feje.

Nagyon magas rangú támogatói vannak, akikhez
Ryouko keze nem ér el. Ki nem állhatja főhősünket, így el akarja pusztítani, hogy ő irányítson mindent. Eléggé sablonos főgonosz és persze kiderül,
hogy a legtöbb anime során történő eset az ő kezéhez tapad.
Rajtuk kívül még több mellékszereplőt ismerünk meg. Oryónak van még két segédje, egy
fiatal lány és egy középkorú pasi, ők inkább aktakukacok. De itt van még Oryo két francia „cseléde”, akik amolyan nemlétező akciócsoport. Meg
persze érdemes megemlíteni az olyan fontos
karaktereket, akik az áldozatokat és a tetteseket
játsszák, mert nélkülük aligha lehetne krimit nézni.
Igazából egyik karakter sem fog huzmosabb ideig agysejteket foglalni a fejünkben, Oryo
is csak azért kiemelendő és érdemes a figyelemre,
mert egy céltudatos, nagyvilági nő, kimagasló egóval, és az ilyen nem fordul elő túl sűrűn animében.
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Interakcióik Izumidával külön tetszetős eleme az
animének, jó tanúja lenni a párbeszédjüknek. A
főnök-beosztott munkaviszonyba mindig beékelődik egy kis személyesebb csípkelődés és ping
pong stílusú odaszólások a másiknak. Ha pedig
Izumida túlmegy ezen a játékon, Oryo egyből beveti női dominanciáját és érzékelteti a férfival,
hogy ő a főnök. Persze kellő kacérsággal, hogy
még véletlenül se haragudjunk rá.
Az anime 2008-ban készült és nem kavart
nagy port, vagy mondhatjuk úgy is, hogy semekkorát, és hamar a felejtésbe veszett, mint megannyi cím. Ez talán köszönhető annak is, amit korábban írtam, hogy a krimi műfajban semmi újat
nem mutat, nem tinik a karakterek, epizodikus is,
nem ez a nagy siker képlete. Ehhez még hozzávehetjük, hogy a Doga Kobo stúdió volt az elkövető,
ami 11 évvel ezelőtt még csak négy animét tudhatott maga mögött, amivel megint nem lehet
népszerűséget elérni. Bár a Myself;Yourself egészen ismert lett. Azóta a stúdió sok remek és híres darabot készített, mint a Yuru Yuri, Natsuyuki
Rendezvous, Nozaku-kun, Donten ni Warau, Touken Ranbu, Tada-kun stb., így mostanra meglett a
presztizs.
Az anime kinézete egyébként nézhető. Bár
kicsit régiesebb dizájnt kapott, inkább lőném be
első látásra 2004 és 2006 közé, mint 2008-ra. Ez
betudható a kis stúdió szükős költségvetésének
és, hogy ez a történet nem igényel komplex grafikai megvalósítást sem. Ennek ellenére nincs rá
panasz, a környezet megfelelő, a karakterdizájn
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is remekül sikerült és a mozgásokkal sincs különösebb probléma. Szóval azonkívül, hogy már a kiadás évében eljárt felette az idő, mást nem lehet a
szemére vetni. A zene viszont teljesen felejthető,
egyet sem tudnék felidézni. Ehhez hozzájön, hogy
az openinget Katsu (Angela együttesből) énekli,
akitől számomra idegen volt bársanzont hallani,
egyébként remekül passzol az animéhez.
Krimifüggőknek és a felnőtt karakterek
kedvelőinek érdemes próbát tenni az animével,
de pont ők nem fognak újat találni benne. Akinek
meg ez a műfaj nem pálya, azok valószínűleg unni
fogják. Összességében az esetek egészen jók, a karakterek szerethetőek, már csak Ryouko kedvéért
érdemes belelesni.

„A főnök-beosztott munkaviszonyba mindig
beékelődik egy kis személyesebb csípkelődés
(...) Persze kellő kacérsággal, hogy még véletlenül se haragudjunk rá.”
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Cím: Yakushiji Ryouko no Kaiki Jikenbo
(Ryoko’s Case File)
Év: 2008
Hossz: 13 rész
Stúdió: Doga Kobo
Értékelés:
MAL: 7,15
ANN: 7,17
Anidb: 7,43
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