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 Hamarosan elstartol a Netflix újabb nagy 
animés dobása, amely a Ghost in the Shell (a to-
vábbiakban GitS) 2000-es évekbeli, Stand Alone 
Complex alcímre hallgató sorozatát kívánja „foly-
tatni”. Amíg várakozni kényszerülünk, nézzük is 
meg, mitől működött a maga idejében az erede-
ti és miért érhetik jogos aggodalmak a legújabb 
konverziót. Révén, hogy egy „alapműről” lesz szó, 
nem áll szándékomban mélyebb ismertetőt írni 
róla. Aki most találkozik a GitS világával, annak 
ajánlom Iskariotes korábbi cikkeit (AniMagazin 28. 
és 37.). Itt most egy különvéleményt kívánok elé-
tek tárni.

 Kevés olyan alkotás létezik, amely több ra-
jongói közösséget képes kiszolgálni, a GitS 1995-
ös filmadaptációjának azonban sikerült a sci-fi 
szerelmeseihez és az animefanokhoz egyaránt 
szólnia. A Szárnyas Fejvadászhoz hasonlóan egy 
kissé megkopott, de időtállóan melankolikus jö-
vőképet tárt elénk, amiben a technológiai szingu-
laritás nemvárt veszélyekkel fenyegetett. Ezekből 
éppen hogy bemutatott néhány szeletet, felépí-
tett egy már-már szimpatikus félkatonai szerveze-
tet a 9-es szekció formájában, és mielőtt a néző 
teljesen a magáévá tette volna a közeget és az 
egységet, véget is ért.
 Ezek után várható volt, hogy a Producti-
on I.G. ezt nem hagyja annyiban és készülni fog 
egy többek felé nyitó változat, ami visszavisz a 
Bábjátékos előtti időkbe. Bár hangnemét tekint-
ve inkább állt közelebb a Shirow Masamune-féle 

alapokhoz, megjelenésében és cselekményében 
igyekezett egy önmagában piszok stabilul megál-
ló történetet megkomponálni. Kitágította a 95-ös 
film világát; csípősebb, de érthető formában re-
flektált az ezredfordulóbeli Japán és a világ legé-
getőbb társadalmi problémáira; és még a szekció 
tagjaira is szánt hosszabb-rövidebb miséket. Ez jó, 
nem?
 Ha elvonatkoztatunk a gyakran pufogtatott 
„régen minden jobb volt” mantrától, nem lesz ne-
héz belátni, hogy a Stand Alone Complex sem 
hibátlan. Bár ez a legkiegyensúlyozottabb mű a 
franchise történetében, egyben ezt tartom a leg-
kommerszebbnek is.
 A CD-alapú technológia későbbi szerepé-
nek túlbecslése vagy egy látni vélt világháború 
hatásainak túldimenzionálása talán a legkisebb 
tragédia. Elvégre egy 2002-es indulású sorozat-

ról beszélünk, nem lát egyikünk se a jövőbe, hogy 
húsz évvel előre pontosan megsaccolja egy ter-
mék életciklusát vagy egyes országok jövőjét. 
(Bármennyire is vicces 2020-ban azt látni, ahogy
a 80-as, 90-es évek filmjeiben még a floppy számít 
tömegpusztító fegyvernek, ezt a kiváltságot leg-
közelebb hagyjuk meg a jövőkutatóknak
és a Simpson családnak.)
 Mind a fő történetszálak, mind a mel-
léksztorik igyekeznek komolyabban és sokkal 
tudományosabban kezelni bizonyos társadal-
mi kérdéseket, de egészében nézve nem képes 
egységes mederben folyó drámát szolgáltat-
ni. Sajnos a narratíva sem a második évadban, 
sem a Solid State Society-ben nem lesz jobb, 
sőt… A Tachikomákhoz kötődő történetszál és 
speciál epizódok (amiktől idehaza sem óvtak 
meg minket) buták, irritálóak és túlértékeltek. 

„...nem lesz nehéz belátni, hogy a Stand Alone Complex sem hibátlan. 
Bár ez a legkiegyensúlyozottabb mű a franchise történetében...”

https://animagazin.hu/magazin/28/
https://animagazin.hu/magazin/37/
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tett nekünk egy kívül erős és magabiztos, belül 
vég nélkül őrlődő női karaktert Motoko személyé-
ben. A Production I.G. már évtizedek óta adós egy 
olyan történet kihordásával, ami beteljesítené a 
benne lejátszódó metamorfózist, - ehhez képest 
a biztonsági játékra és a rókanyúzásra játszottak 
rá az elődjeihez képest súlytalan folytatásokkal 
és egy logikátlan előzmény-sorozattal. Szeretnék 
hinni a csodákban, de ha eddig nem akaróztak ezt 
bemutatni, ezután nem sok esélyt látok rá.

A Motokóra építő fanservice-re szerintem sem-
mi szükség nem volt, mert anélkül is szolgáltat a 
sorozat elegendő humort két magvas gondolat 
között. Lelki vívódásaiból (amely a 95-ös mozifilm 
koronája volt) csak érzékletes mennyiségben ka-
punk, ami meglátásom szerint a legpofátlanabb 
húzás a GitS-franchise történetében. Erről majd 
később…
 A 9-es szekció bár nevéhez hűen többé-ke-
vésbé felhízott 9 főre (feltéve, ha a Tachikomákat 
egy karakterként kezeljük), a csapatdinamika saj-
nos továbbra is aránytalanul RPG-s. 
 Még mindig a Motoko-Batou-Togusa hár-
mast emelik piedesztálra (mint a kibernetika kö-
rüli ideológiák élő megtestesítői), mellettük talán 
Aramaki az, aki megközelítően azonos rivaldafény-
ben tetszeleg. Mindenki más csak nyomokban kap 
a biodísznél jelentősebb szerepet, még az általam 
többre becsült Ishikawa is.
 Ez utóbbit azért tartom hibának, mert pont 
Ishikawa karakterén keresztül nyílna lehetőség 

közvetíteni, mégis milyen nagy szükség van a szel-
lemi munkaerőre (ez esetben egy „főállású kiber-
kalózra”) egy félkatonai szervezeten belül is. Még 
a „kezdetek kezdete” alapon íródott Arise-szériá-
ban sem bolygatták meg igazán sem a hátterét, 
sem a gépesítettségének mértékét, pedig a laza-
sága és az így köré font misztikum bőven szolgál-
tatna alapot egy spinoff epizódhoz. (Belső poén: 
Mondom ezt attól függetlenül, hogy témaveze-
tőm imidzse gyanúsan hasonlít Ishikawáéra; no 
offense!)

 Beszélhetnék más rejtett utalásokról és 
azok kibontásáról vagy a felemás teljesítményű 
magyar szinkronról, ám ezek a fent említettekhez 
képest, mondhatni részletkérdés.
 E vitriolos különvélemény után jogosan jö-
hetne a kérdés: Mit várok a Netflixes „folytatás-
tól”? A válaszom: Semmit.
 Mint már említettem, anno a 95-ös filmvál-
tozat legnagyobb erénye az volt, hogy felveze-

 Nem könnyű feladat ilyen magas elvárások-
nak megfelelni, de az eddig látott trailerek sem 
képesek eloszlatni a kételyeket. Cirka 20 évvel 
később járunk az előzetesek alapján, és még min-
dig Barbie girlt kell csinálni a hősnőből? Aligha-
nem senkit sem ismertem fel a szereplőgárdából, 
azonban a SAC_2045 különös ismerete nélkül lutri 
lenne megjósolni, mitől lesz ez GitS. Első blikkre a 
2017-es élőszereplős bukta színvonalát állították 
mércéül, de a defektes grafikát látva ezt is sikerült 
lekapni a helyéről, és pofánverni vele a tesitanárt. 
De ne nekem legyen igazam…

„...a 95-ös filmváltozat leg-
nagyobb erénye az volt, hogy 
felvezetett nekünk egy kívül 
erős és magabiztos, belül vég 

nélkül őrlődő női karaktert
Motoko személyében.”


