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Yuuko évértékelő
Én is beslisszolok a többiek mellé egy kis
évértékelésre és szezonvéleményre. Előtte azonban egy kis bemutatkozással kezdenék, amit az
eddigi cikkekből mindig kihagytam. (Bár azért a
témáimból már lehet valamire következtetni.)
Alapvetően animéket szoktam nézni, bár néha elcsábulok egy-két manga vagy k-drama felé, igazából minden műfajból vannak kedvenceim még
ecchiből is, de azt letagadom, de a kedvenc zsánereim a fantasy és a krimi. Értékelem az elborult
humort, a meglepő ötleteket, a hangulatos slice of
life-ot, de akár egy totál sablon sorozatot is kedvencnek jelölök, ha jól van megcsinálva. Ezenfelül
szívügyemnek mondhatom a shounen/shoujo ai
és a történelmi – nem (alternatív) történelmi korszakban játszódó hárem – animéket.
Tavaly összesen 47 új animét néztem meg.
A 2020-as év rengeteg szempontból nehéz volt,
és ez az animeiparra is rányomta a bélyegét. Rengeteg sorozat lett elhalasztva, félúton következő
szezonra áttolva. Azért szerencsére így is voltak
kellemes meglepetések, kiemelkedő újdonságok,
vagy éppen erős folytatások.

szót a szezonvéleményeknél is. (27. oldal) Amikor
elkezdtem nézni az első évadot, éppen egy kis kikapcsolódást kerestem. Csak egy átlagos reverse-háremre számítottam egy személyiség nélküli
Heroine és az érte értelmetlenül rajongó rengeteg bishounen karakter tömegére – csak idolok
helyett színészekkel. Viszont már az első rész
után repült a kedvencekbe, főleg mivel már ott
körvonalazódni kezdett, hogy ez bizony nem egy
hárem! Inkább a fiúkat lehet benne shippelgetni
egymással…
Sajnos a harmadik rész után a téli szezonból
végül a tavasziba lett eltolva a negyedik rész, míg
a második évad nyárról csúszott őszre. Bár nehéz
volt kivárni, de teljesen megérte. Az A3! eredetileg Japán egyik legnépszerűbb lányoknak szóló mobiljátéka, amely még angol nyelvű kiadást
is kapott. A sztori egy nagy múltú színház körül
forog, aminek a fénykora már régen leáldozott
– mikor eladósodtak a jakuzának és a rendező is
nyúlcipőt húzott. Ebbe a helyzetbe csöppen bele
a rendező lánya, Tachibana Izumi, aki úgy dönt,

hogy megpróbálja megmenteni a színházat. Az
első évadban megismertük a Tavaszi és Nyári srácokat, míg a második évadban folytattuk a sort az
Őszi és a Téli srácokkal. A tavasziak cukik, a nyáriak
hangosak, az ősziek balhésok, míg a téliek furák,
de mindegyiküket csak imádni lehet.
Legjobb adaptáció

Heaven Official’s Blessing
Ide egyértelműen a Heaven Official’s Blessinget (4. oldal) mondanám, de szerintem már
nem sok mindent tudnék hozzáfűzni a témához,
azon kívül, hogy imádom. Mellette voltak még
erős címek a szezonban, például a megjegyezhetetlenül hosszú című isekai cukiság, amit én csak
Bakarina néven szoktam emlegetni, a Maojou de
Oyasumi zseniális elborultsága, vagy éppen MXTX
másik regényének adaptációja, a Scumbag System, aminek a végére még a kivitelezését is megszerettem. De egyszerűen Hua Cheng jött, lazán
megfogta Xie Lian kezét, és harc nélkül győzött.

Legjobb original

Appare-Ranman!
Szintén nem túl ismert sorozat, de nagyon
szórakoztató. Voltak hibái, például a főgonosz kilétét nem igazán titkolták el, de nem is ez volt a lényege a sorozatnak. A kicsit lassú bevezetés után
aztán gyorsan beindultak az események. Apare
egy különc és megszállott mérnök, aki a gépekkel
zseniálisan bánik, de nagyon nem ért az emberekhez. De a végére az ő személyisége is fejlődött, és
volt benne egy olyan jelenet, amikor gyakorlatilag
megszakadt érte a szívem.
Kosame, a másik főszereplő pedig, bár állandóan gyávának nevezik, de egy ilyen trauma
után, egyáltalán nem meglepő, ahogyan viselkedett. Ráadásul kapunk vele egy olyan epic harcjelenetet, amitől a hideg is kirázott. Az egész anime
egy őrületes száguldás, Japánból Los Angelesbe,
majd onnan kocsiversennyel New Yorkba, tele izgalmas fordulatokkal és harcokkal – a pályán vagy
éppen szemtől szembe.

2020 legnagyobb meglepetése

A3! Season Spring & Summer,
A3! Season Autumn & Winter
Számomra ez egyértelműen az A3! sorozat volt, amelynek második szezonjáról ejtek pár
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Legjobb folytatások

Fruits Basket, Golden Kamuy 3,
Haikyuu to the Top 1-2
A Fruits Basket második évada teljesen hozta az első színvonalát. Ez az évad kicsit széttagoltabb, mint az első, de ez szükséges volt ahhoz,
hogy jópár újabb karakter múltjába nyerhessünk
bepillantást, illetve a már ismert szereplők múltja
is tovább árnyalódott. Eddig is nagyon szerettem
szinte mindenkit, de Akitónak aztán soha nem fogok megbocsájtani. Nagyon drámai és érzelmileg
megterhelő jelenetek vannak benne, de számos
humoros és aranyos részt is kaptunk. A Golden
Kamuy sajnos eléggé alulértékelt sorozat, pedig
szerintem zseniális, ráadásul a harmadik évadot
is ugyanolyan lelkesedéssel néztem, mint az elsőt. Mindig is szerettem a történelmi animéket, a
kincskeresést, valamint az ismeretterjesztő és főzős műsorokat is. A Golden Kamuy pedig ezt mind
tökéletesen összekombinálja, és még sokkal többet is ad. Bár az elején nagyon furcsa volt az új raj-
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zolás, de összességében a Haikyuu legújabb – két
szezonra bontott – évada ugyanolyan izgalmas és
szerethető lett, mint a sorozat többi része. Ráadásul a Karasunón kívül a Nekoma és a Fukuroudani egy-egy meccsébe is betekintést nyerhettünk
benne.
Legjobb film

Saezuru Tori wa Habatakanai
Nem mondanám, hogy sok filmet néztem az
idei felhozatalból, a legtöbb még nem jött ki, amit
nézni szeretnék, szóval nem tudom megelőlegezni ezt a helyet a Given vagy a Violet Evergarden
filmnek. Hármat láttam a 2020-as filmek közül, a
Bem Movie: Become Humant, a Burn the Witch-et
és a Saezuru Tori wa Habatakanait. A Bem sajnos
eléggé felejthető lett, míg a Burn the Witch még
csak nagyon a felszínt kapargatja, de remélem,
hogy egy esetleges sorozat jobban kibontja majd
a sztorit, mert potenciál van benne. Mindig is szerettem Kubo karakterdizájnját, de az elnevezések

még mindig erősen wtf kategóriák, főleg úgy,
hogy tudok németül. A háromból egyértelműen a
Saezuru tetszett a legjobban, ami egy erősen darkos hangulatú, yakuzákról szóló 18+ yaoi manga
adaptáció, ami ráadásul viszonylag hűen adaptálja
a mangát. Őszintén meglepett, hogy ez a manga
anime adaptációt kapott, mindenesetre várom a
második filmet is, mert egy eléggé izgalmas résznél hagyták abba.

den tökéletes volt. A mozgás is finom és részletes
benne, és a CGI sem zavaró, nagyon szépen belesimul. A Toilet-bound Hanako-kunban pedig először
a látványa fogott meg. Nagyon szeretem az egyedi színvilágát és az olykor paneles megvalósítását.
Nagyon különlegesen néz ki.
A Somali and the Forest Spirit kinézete szintén nagyon maradandó, szép, lágy színeket használ, már az első képsorok az erdőről egyből beszippantják a nézőt.

Legjobb látvány

Heaven Official’s Blessing, Toilet-bound
Hanako-kun, Somali and the Forest Spirit

Toilet-bound Hanako-kun, A3!

Egyszerűen gyönyörű a HOB grafikája, imádom a karakterek arckifejezéseit, mozdulatait,
nagyon jól sikerült megfogniuk a természetüket.
Szinte minden résznél áradoztam róla, hogy men�nyire jól néz ki a donghua. Ha tehetném, szinte
másodpercenként screenshotolnám. Főleg Hua
Cheng és Xie Lian első találkozását mondanám
hidegrázósan gyönyörűnek, annál a résznél min-

Minden karakter nagyon egyedien néz ki,
imádom Hanako-kun és Nene-chan karakterdizájnját, de a többi karakteré is nagyon tetszik. Szeretem a sokféle színárnyalatot, a különlegesebb
ruhákat és a karakterek arcát a nagy szemekkel,
valamint a viszonylag egyedi frizurákat. Az A3!
rajzolása sajnos elég középszerű, de a karakterdizájn nagyon jó, minden fiú teljesen máshogy néz

Legjobb karakterdizájn
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hátterekkel pedig szimbolikus jelentésű, ráadásul
a számot hallgatva többször is elsírtam magam
olyan zseniálisan és fájdalmasan illett egy-egy sor
az adott karakterhez. Nagyon szeretem még a Haikyuu to the Top endingjét, mivel alapból imádom
a CHiCO with HoneyWorks számokat, ráadásul a
Haikyuu to the Top 2 endingje egy SPYAIR szám
lett, akikért szintén rajongok a Gintama megnézése óta.
ki benne, így mindenki megtalálhatja a saját esetét, és pozitívum, hogy könnyen meg lehet őket
különböztetni. De a Tower of God vagy éppen az
Akudama Drive karakterdizájnját is szerettem.

Legjobb női szereplő

My Next Life as a Villainess:
All Routes Lead to Doom!

Legjobb opening

Heaven Official’s Blessing,
Keep Your Hands Off Eizouken!,
Moriarty the Patriot
A HOB openingjének a látványa valami eszméletlenül gyönyörű, a szám elsőre kicsit nyálasan hangzott, de minél többször hallottam, annál
jobban megszerettem, és most már tökéletes választásnak gondolom hozzá.

hatásos volt, rejtélyes és kissé ünnepélyes hangulatot sugárzott. Nagy gyengéim a hasonló hangzásvilágú számok, így hatalmas kedvenc lett. Én
pedig rászabadultam Hatanaka Tasuku többi számára is.
Legjobb ending

A Keep Your Hands Off Eizouken! openingje egy teljesen más hangulatú dalszöveggel rendelkezik – egy vicces, laza, elborult látványú és
nagyon fülbemászó „Easy Breezy” című dalocska.
Illetve a Moriarty the Patriot openingje is nagyon
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Fruits Basket 2, Haikyuu to the Top 1-2
Fruits Basket 2 második endingje. A képi
világa egyszerűen gyönyörű, festményszerű, a karakterek rajzolása benne a különböző virágokkal,

Katarina Claes, vagyis Bakarina tényleg nagyon cuki. Ő a sorozat lelke. Jó látni egy talpraesett, belevaló, mondjuk egy kicsit túlságosan is
naiv és mindent túlkombináló csajszit. Bár Bakarina az eredeti játék főgonoszának testében születik újjá, mégis gyakorlatilag tiszta lappal nyit ebben az életben. De ő meg van róla győződve, hogy
ez nem így van, szóval nekilát kitervelni, hogyan
úszhatja meg a saját bad endjét. Azonban le sem
tagadhatja a természetét, és tervek ide vagy oda,
végül éppen a saját hebehurgya, őszinte, nyílt és
naiv természetének köszönheti, hogy a környezetéből kb. minden vele hasonló korú egyént öntudatlanul magába bolondított. Rengeteg vicces
jelenetet eredményez, hogy egyszerűen képtelen
venni az egyértelmű jeleket.

Legjobb férfi szereplő

Fruits Basket 2,
Heaven Official’s Blessing, A3!
Egy szó: Kyo! Egyszerűen imádom ezt a
srácot. Ott van neki a borzalmas múltja és a kilátástalan jövője, és mégis, amikor ránéz Tohrura,
egyszerűen úgy érzem, bármit képes lennék megtenni, hogy végre ő is boldog lehessen. Ráadásul a
Zodiákusok közül ő a Macska, szóval ez csak fokozza az szeretetemet felé. Imádom még Xie Liant, a
maga kis elvarázsolt, ugyanakkor eltökélt hozzáállásával, illetve San Langot, a maga cuki, okoskodó, másokkal kissé nyegle, ugyanakkor Xie Liannel
nagyon gondoskodó és figyelmes hozzáállásával.
De az A3! összes srácát is nagyon szeretem, a legjobban Juzát, akinek nagyon nehéz volt, amiért a
kinézete miatt régebben mindenki félt tőle, és állandóan rosszat feltételeztek róla. Annak ellenére, hogy egy nagyon őszinte és becsületes srácról
van szó, aki teljes szívével – még ha az elején kissé
ügyetlenül is – próbál színészkedni.
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2020 legnagyobb csalódása

Webtoon adaptációk,
vagyis főleg a Noblesse
Mostanában kezdtek beindulni a webtoon
adaptációk készítései. Elég népszerű, nagy rajongótáborral rendelkező webtoonok kaptak anime
adaptációt, mégis elég felemás visszajelzéseik
voltak. Nem vagyok a téma szakértője, de a Tower
of God és a God of High School is összességében
tetszett és elszórakoztatott, bár az anime után
kezdtem bele a webtoonokba, és őszintén nem
tudom, fordított helyzetben mit gondoltam volna. Miután elkezdtem őket olvasni, akkor szembesültem a rengeteg változtatással, kihagyással,
és rájöttem, hogy miért nem tudtam maradéktalanul élvezni az animét. Mindkét történet nagyon
hosszú, szerteágazó, rengeteg karakterrel operál,
ráadásul még mindig befejezetlen. Bár megértem miért ezekkel akarták megalapozni a webtoon adaptációk jövőjét, annyira mégsem tartottam őket jó választásnak. Túl kevés részt kaptak,
így egyszerűen nagyon sok utalást kellett kivenni
belőlük, amik pedig a folytatás megalapozásánál eléggé kulcsfontosságúak lennének. És mivel
mindkét történet hosszú és befejezetlen, a sorozatok végigadaptálása animeként eléggé reménytelennek tűnik. A Noblesse előnye a másik kettőhöz képest, hogy webtoonként befejezett.
Az, hogy ennyire rossz élmény volt számomra a Noblesse anime, talán személyes probléma, mert elismerem, hogy nulla ismerettel néz-
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ve igenis szórakoztató, bár nem túl maradandó
sorozat. De fontos leszögezni, hogy csak a 2016os Noblesse: Awakening OVA után érdemes ebbe
belekezdeni, mert az kvázi a nulladik része ennek a sorozatnak. Rengeteg animénél belefut az
ember az olyan megjegyzésekbe, hogy jó volt, jó
volt, de a manga/light novel sokkal jobb. Azért az
is igaz, hogy nem minden mutat jól meganimálva,
ami rajzolva igen, és fordítva, valamint nem mindig jó megoldás vagy éppen kivitelezhető minden
jelenetet ugyanúgy megcsinálni. Ugyanakkor vannak a változtatások ellenére is jó adaptációk, de a
Noblesse sajnos biztosan nem tartozik közéjük.

Nagyon fellelkesültem, mikor megtudtam,
hogy lesz folytatása, mert az OVA nagy kedvencem volt. Rögtön rávetettem magam a webtoonra, és pár nap alatt ki is olvastam, és imádom. A
történet kezdetén főbishi vámpírunk, aki nemes
egyszerűséggel a Cadis Etrama Di Raizel névre
hallgat – barátainak csak Rai –, felébred 820 éves
álmából. Ezután felkeresi hűséges szolgáját, Frankensteint, aki jelenleg egy jó nevű iskola igazgatója. Rai lassan elkezdi megismerni az új világot,
és barátokat is szerez az iskolában – teszi mindezt
sztoikus arckifejezéssel és három mondat per rész
átlaggal. De persze a problémák csőstül jönnek –
kezdve Raizel szépen tetthelyen hagyott koporsójával, amit egy Union nevű veszélyes szervezet
akar megkaparintani, a világuralom bájos célját
tűzve ki maguk elé. Bár voltak benne kissé elnyújtott vagy éppen folyamatosan ismétlődő sémájú
történetszálak, egy kellően feszes adaptáció ezt
tökéletesen orvosolta volna. A hangsúly a VOLNA. Mert van egy nagyon hosszú – és igen, időnként elnyújtott sztorink. Mit is kellett volna vele
csinálni? Kihúzni a sok ismétlődő kört és csökkenteni a sehová sem vezető – bár kétségtelenül szórakoztató – slice of life részeket. Na, itt nemcsak,
hogy az ismétlődő dolgokat, hanem egész történetszálakat dobtak ki a kukába egy-egy mondattal – Raizel sulis barátainak két fővé redukálását
már meg sem merem említeni. És ennek ellenére
van egy epizód, ami durván két perc kivételével
csak filler, aminek a nagy részében – dobpergés és
a webtoon olvasónak halálsikolyai – kosárlabdáz-

nak. Viszont a karakterek személyiségét nagyon
jól visszaadják, és a múltas részek adaptálásába
nehezen tudok belekötni. Vagy csak nagyon szerettem volna szeretni ezt az animét? Mert őszintén, nagyon előre szaladtak a múlt bemutatásával, kábé két kötetnyit. Az animáció sincs mindig a
helyzet tetőpontján. Rai az egyik, ha nem a legdögösebb vámpír a webtoonban, de itt olyan lightos
Rock Lee-s szempillákat sikerült rajzolni neki, hogy
néha fáj ránézni szegényre. Sajnos összességében
az anime hatalmas csalódás volt számomra, főleg
azért, mert igenis vannak benne jól sikerült jelenetek, és éppen ezért fájdalmas nézni a többit,
amik nagyon nem azok.
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Hirotaka évértékelő
Nos, a 2020-as évet nézve egy kicsit problémás
számomra az évértékelés, több szempontból is.
Egyrészt kevés szezonost néztem, mivel kevés érdekes volt számomra, valamint nem is kaptunk
annyi hatásos animét. Persze ez erősen nézőpont
kérdése. Másrészt, inkább régebbi, már lefutott
animéket néztem.
A szezonvéleményeket most kihagyom, mivel a novemberi számban eleget írtam az őszi címekről, és azóta nem változott a véleményem.
Kezdjük akkor a jobb darabokkal. Bár előttük meg kell jegyeznem, hogy nálam Csakis A
Kingdom vitte volna a pálmát, amit végül idén
áprilisra toltak. Bár az a négy rész, amit leadtak tavaly, így is vert minden mást. Kicsit nem is bánom
csúszást, a Kingdom ne versenyezzen egy gyenge
évben (ego ON).
Két címet emelnék ki, amire nagyon szívesen emlékszem vissza. Mindkettőről írtam cikket,
így nagyobb részletezésbe nem mennék bele, akit
jobban érdekel, kattintson a cím utáni linkre.
Az első a Kitsutsuki Tanteidokoro (AniMagazin 57.), ami meglehetősen népszerűtlen lett
nyugaton, ami nem is csoda, hisz egyrészt történelmi (Meiji-kor), másrészt detektíves, és most
egyik sem hájpolt téma animés fronton. Amiért
nekem tetszett, az az életrajzi vonala. Pozitív,
hogy egykor élt emberek a karakterek, amiben
nagyon jól beleszőtték a nyomozós és egyéb nem
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valós történeti elemeket, de mégis egy viszonylag hiteles ábrázolást kaptunk. Milyen jó lenne, ha
egy hasonlót láthatnánk a magyar írókról, költőkről. A grafikai megvalósítását nagyon eltalálták, a
fametszetszerű hátterek pedig dobtak a hangulaton. Plusz még egy verseskötet elolvasására is
inspirált.
A másik cím a Great Pretender (AniMagazin 58.). Ez a Netflix jóvoltából készülhetett el, és
jobban tetszett, mint elsőre gondoltam. Konkrétabban az jött be, hogy nem volt „japán”, a szó
minden értelmében. Nincs eljapánkodva sem a

történet, sem a karakterek. Főleg, hogy csak egy
része játszódik a szigetországban, és a legtöbb
karakter a világ más részéről származik. Ez azért
nagy szó, mert a később említésre kerülő Arte
esetében, hiába Olaszország, semmi olasz nem
volt benne. Az erősen modernizált Robin Hood
sztori, azaz lopjunk a gazdagoktól, annyiban tér
el a Pretenderben, hogy a pénzt nem adjuk a
szegényeknek, hanem jól élünk belőle. Tetszett,
ahogy végignézhettük a milliárdosok átverését,
izgalmas színjáték volt az összes sztori, kellő lendülettel. Ehhez hatásosan színes grafikát kapott,
végre a WIT Studió is megmutatta, hogy tudnak,
ha akarnak.
Folytassuk a sort a „korrekt” jelzővel. Ide
három folytatást írnék, tényleg csak röviden. A
Railgun T kb. egy egész éven át futott, úgy tologatták a részeket, végül hozta a szokásos sémát.
Az Oregairu befejező évada pedig számomra kielégítően zárta le Hachiman szerelmi sztoriját. Aki
kicsit komolyabb, drámaibb iskolai slice of life-ot
akar nézni, az vesse bele magát. Ezekről azért sem

írok többet, mert mindegyik sokadik évad, így
azoknak érdekes, akik látták az előzőeket.
Haladjunk az „egyszer nézhető, de amúgy felejthető” kategóriára.
Kezdjük a Fugou Keijivel, ami tipikusan
többet mutat, mint amennyit ad. Az opening
megvesz kilóra a nagyzoló stílusával, de aztán lesüllyed egy középszerű detektíves bosszúsztorira,
a karakterben rejlő potenciál pedig eltűnik, mint
alagútban a széndarab. Hiába tűnt James Bond és
Tony Stark keresztezésének, ebből szegény Daisukéban semmi nem maradt.
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A megvalósítás nem volt rossz, inkább erős közepes, a zene viszont bejött. Hiába a neves író: Tsutsui Yasutaka, a Paprika és az Idő fölött járó lány
alkotója, ez így kevés. De lehet, a regény jobb.
A következő cím az ID: Invaded. A különvélemény és a Psycho-Pass gyenge keresztezése. A
bűnözői agyakban kotorászás VR-ral kimondottan
tetszetős elem, főleg, hogy mindegyik más hangulatot adott. Ugyanakkor a történet semmilyen
maradt, és így kicsit olyan „kár érte” érzésünk támadt. A Kokkoku jutott eszembe korábbról, ami
szintén jó alapsztorival bírt, de mintha nem tudtak
volna élni a lehetőséggel az írók. Mindenesetre
Akihito vezeklését és bosszúját érdeklődve néztem végig, és az anime révén kaptam két remek
Miyavi számot.
Jöjjön a csalódás kategória. Kezdjük azzal,
amivel szerintem nem leszek sokak kedvence,
sőt lehet, elátkoznak, de sebaj. Ez pedig a SAO:
Alicization lezárása. Tudom, sokaknak az egész
arc epic, és örülök, hogy nekik tetszik. Inkább azt
sajnálom, hogy nekem nem nyerte el a tetszése-
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met. Az egész történetív már túlnyújtott volt, de
a lezárással karakter szempontból sem vagyok
elégedett. A harcok oké, látványosak voltak, meg
minden szokásos, de engem nagyon zavar, hogy
a kedvelt karaktereimmel nem kezdtek semmit.
Kvázi azért voltak ott, mert ha már végignéztünk
velük 2 évadot+1 filmet, akkor préseljük be őket
valahogy. Semmiféle jellemfejlődés nem volt,
csak harcoltak és kész, úgy-ahogy. Kirito megkapta az újabb háremtagját, és örüljünk együtt.
A végén pedig naná, hogy Kirito viheti a pálmát
az overpower erejével és olyan támadásokkal,
amiket random húzott ki a szerencsekártya pakliból. Tömören, nagyon nem szeretem, hogy egy
jól összerakott karaktergárdából, akik közül mindenkinek megvan a maga epic ereje, csak egy viszi
a prímet, mert a többieket laposra verték, mint
a hétköznapi utcagyerekeket. Lásd Dragon Ball Goku.
A következő csalódás az Arte. Nagyon szeretem a reneszánsz Itáliát, a művészetek mennyországa, díszes paloták, festmények, szobrok stb.

Az Artével több bajom is van, egyik, hogy nagyon
japán, a cselekmény is, a karakter pedig főleg, hiába olaszok, egy deka olaszságot nem láttam bennük, leszámítva a városképeket. Firenze gyönyörű
város, ahogy Velence is, hát nem sokat láttunk belőlük. Képek tekintetében pedig, őszintén a Gallery Fake-ben több festmény van, de még a Great
Pretender erről szóló sztorijában is több volt. Az
Arte nem több, mint egy végtelenségig húzható
shoujo.
A harmadik a Yashahime. Inuyasha folytatás ide vagy oda - bár megjegyzem semmi szükség
nem volt rá - ez az anime nem jó. Látszik, hogy original és kvázi valakinek a fiókjából előhúzott fanfiction. A részek unalmasak (egy rész - egy szörny),
a régi karakterekből a sorozat első felében semmit nem láttunk. Ja de, Sesshoumaru lábát meg
agonizáló Mirokut. Unalmas.
És akkor még volt itt tavaly egy Magia
Record, ami totál felejtős, egy Love Live 3, ami
szintén árnyéka önmagának, és már csak a neve

emlékeztet a hajdani idol animére. A Taishou Samurai, ami nem tudta eldönteni, sport vagy slice
of life anime akar-e lenni, de inkább utóbbi lett, és
a Gibiate, amit azért keztünk el, mert a karakterdizájnere Budapesten járt és dedikált. Nos, ez szerintem már most indulhat az évtized legrosszabb
animéje címért.
De bizonyára sokaknak alakult máshogy az
animés felhozatal, valakinek lehet még rosszabb
volt, valakinek jobb. Volt itt BNHA, meg Re:Zero,
Haikyuu, Nanatsu no Taizai. Nagyon népszerű volt
a Kaguya-sama meg a The God of High School,
ehhez kapcsolódóan: kezdenek több digital manhwát animésíteni, érdemes odafigyelni erre. Nah
meg persze egy rakás isekai, egymás hegyén-hátán, mivel még mindig ez a menő.
No de kíváncsian várjuk, mit hoz a 2021-es
év animés fronton, szerintem csekkoljátok a téli
szezonajánlónkat, de nálam már a Kingdom nyert,
az tuti.
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Venom évértékelő
Huh, hát majdnem passzoltam ezt az évértékelőt, mert 2020 a 21. század legrosszabb éve
volt, vitán felül. Pedig olyan szépen indult számomra, ugyanis amikor épp nem a magazinba írogatok
cikkeket, akkor olyan rendezvényeket szervezek,
mint pl. a Fantasy Expo, ami februárban rekordméretűre sikeredett, közben pedig már készültünk a
PlayIT-re és az első magyar Budapest Comic Conra
is, ahová az eddigi legnagyobb hazai cosplayversenyt terveztük. Aztán jött a vírus és minden ment
a levesbe. Lassan eltelt egy év, és még mindig nem
tudjuk, mikor áll helyre az élet, de bizakodjunk,
hogy azért nyárra már ismét rendezvényeken bulizhatunk… bár ezt mondtuk tavaly is.
De térjünk is rá a lényegre, a 2020-as anime felhozatalra, ami sajnos a járvány miatt nem
igazán sikerült emlékezetesre. Több sorozatot is
elhalasztottak vagy megszakítottak, ami miatt a
tavaszi és a nyári szezon szinte teljesen üresnek
hatott. Emiatt a szokásos „legnagyobb csalódások” részt kihagyom, hiszen egyetlen szóban össze
tudom foglalni: Covid. Inkább vegyük sorra azokat
a sorozatokat, amelyek picit kiemelkedtek a tucat
isekai/hárem/romkom/idol/shounen címek áradatából. Nyomatékosítanám, hogy nem biztos, hogy
ezek voltak az évben a „legjobbak”, hanem inkább
a legérdekesebbek.
Januárban a téli szezon kimondottan jól indította az évet, kapásból kaptunk egy Keep Your
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Hands Off Eizouken!-t, melyből szinte azonnal be
is jelentettek egy élőszereplős változatot is. Három lökött, de nagyon tehetséges lány a suliban
animációs klubot indít, és minden epizódban bemutatják, hogy milyen érdekes is, mikor megelevenednek a rajzok.
Komédia fronton érkezett egy Seton
Academy: Join the Pack!, ami nemcsak a furry
kedvelőknek volt szórakoztató, a kreatív poénok
mellett még némi ismertetőt is tartalmazott az
állatvilágról. Cicalányok kedvelőinek végre befutott a Nekopara anime adaptációja is, ami nem
volt rossz, de nekem sokkal inkább bejött ebben
a témában a Show By Rock!! Mashumairesh!!,
ami technikailag a sorozat 3. szezonja, de új szereplőgárdát kapott, elhagyták a korábbi szörnyekkel való küzdelmet, így maradt a cukiskodás és a
néha arclekaparó humor. Mellékesen a 4. szezon
is befutott közben pár napja. Idol fronton amit kiemelnék, az az If My Favorite Pop Idol Made It
to the Budokan, I Would Die, ami nagyon nyer-

sen mutatta be a fanatikus idol rajongók „küzdelmeit”. Fantasy vonalon sokaknak nagyon tetszett
a BOFURI: I Don’t Want to Get Hurt, so I’ll Max
Out My Defense, ahol egy VRMMORPG-ben játszó lány lényegében teljes naivitásból kijátssza a
rendszert, és ezzel szinte legyőzhetetlenné válik
(jövőre jön a folytatása). Nekem viszont az Interspecies Reviewers lett a kedvencem, ami valami
olyan botrányos, parodisztikusan és hentaiokat
megszégyenítően alpári módon mutatta a fantasy világban a prostitúciót, hogy akinek nem for-

dult fel tőle a gyomra, az imádta minden percét.
Horror/természetfeletti kategóriában is jött két
érdekesebb cím, egyik a In/Spectre, ami a Bakemonogatari kevésbé zagyva, viszont jóval unalmasabb változata lett, de a főhősnő, Kotoko egyik
tuti befutója az év legjobb karaktereinek. A másik, ami sajnos a Netflix licensz miatt nem kapott
akkora figyelmet, mint megérdemelte volna (nem
volt ezzel egyedül az évben), az a Dorohedoro,
ami nagyon véres, nagyon bizarr és kimondottan
egyedi, érdemes pótolni, ha kimaradt volna. Filmek kapcsán itt megemlíteném a Made in Abyss
3. mozifilmjét, amiről az előző számban olvashattok egy ajánlót (AniMagazin 58.).
Az áprilisban induló tavaszi szezon már
érezhetően gyengébb lett, és ekkor már nyakig
voltunk a járványban, sorban kezdték bejelenteni,
hogy nem tudják tartani az ütemtervet a stúdiók,
így több címet is félbehagytak vagy eltoltak nyárra/őszre.
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Viszont kaptunk végre egy egész jó romantikus
sorozatot, a Sing „Yesterday” for Me-t, ahol még
azt is megbocsátottam, hogy egy szenvedős szerelmi háromszög/négyszög miatt kellett izgulnunk. A manga rajongói mondjuk gyűlölték, mert
nagyon megnyírbálták a történetet, de szerintem
ettől függetlenül kifejezetten minőségi Doga-Kobo alkotás lett. Szintén a romantikus sorozatokat
erősítette a My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!, ami egy érdekes csavart hozott az isekaiok világába (heh!), a főhősnő egy lányoknak készült randijátékba reinkarnálódik, amit
előző életében oda-vissza ismert… a probléma,
hogy ő lett a játék „főgonosza”. Aki elég csúnya
véget ér. Így kénytelen mindent bevetni annak érdekében, hogy elkerülje a korai halált. Csakhogy
ezzel teljesen átírja a történetet. Maradva a romantikus komédiáknál, a Kaguya-sama: Love is
War Season 2 lényegében magasan a legjobb volt
az egész szezonban (sőt, talán az egész évben), de
ezt az 1. szezon után el is vártuk. Fantasyk közül
itt talán a Princess Connect! Re:Dive-ot lehetne
megemlíteni, amiről szerintem senki sem gondolta volna, hogy a tavasz egyik leghumorosabb sorozata lesz. És végül ismét egy Netflixes sorozat, a
BNA, ami amilyen jól indult, annyira összecsapott
lett a végére, kár érte, mert az első 6 rész alapján
sokan az év animéjének jósolták… nem jött össze.
A nyarat indította a A Whisker Away, ami
annak ellenére, hogy amolyan „szegény ember
Ghibli/KyoAni filmje” érzést adott, kifejezetten
szórakoztatóra sikerült. Befutott nyár közepére

AniMagazin

két félbehagyott sorozat, egyik az Appare-Ranman!, ami a klasszikus Flúgos Futam japán feldolgozása valahol, csak épp szamurájokkal és mindenféle abszurd figurákkal és autókkal. A másik
a Diary of Our Days at the Breakwater, ahol
aranyos lányok horgásznak, és amit kifognak, azt
nagyon gusztán megsütik. Pecásoknak kihagyhatatlan sorozat. Bár kisebb botrányt okozott az
Uzaki-chan Wants to Hang Out! a főhősnő „túlszexualizált” ábrázolása miatt, de ezen már meg
se lepődött senki, amilyen betegesen érzékennyé

vált a nyugati sajtó, az anime maga viszont veszettül vicces és szerethető lett, sok twitteres „megmondóember” legnagyobb bánatára. Szintén kisebb botrány lengte körül a Rent-a-Girlfriendet
is, ahol egy srác miután szakított a barátnőjével,
interneten „rendel” magának másikat… hárem
sorozat rajongóknak tudom csak igazán ajánlani
így utólag.
Ééééés ennyi volt a nyár, persze még akadtak érdekes sorozatok, de nem tudom, mit lehetne még igazán kiemelni, mert annyira felejthető
lett a többsége. Ugorjunk is tovább!
Őszre már kicsit rendeződtek Japánban a
dolgok, a stúdiók újraindultak, és végre a mozikba került a Violet Evergarden Movie, kicsit több
mint egy évvel a 2019-es tragikus Kyoto Animation eset után. A mozifilm nagyon szép sikert ért
el, a kritikusok imádták és a kasszáknál is jól teljesített, bár sajnos mi még nem láttuk. Viszont októberben berobbant a mozikba a Kimetsu no Yaiba
Movie: Mugen Ressha-hen és mindent letarolt…

nem viccelek, tényleg mindent, bevételben és
nézettségben beelőzve az olyan klasszikusokat,
mint a Spirited Away vagy a Your Name. Japánban
a Kimetsu no Yaiba láz olyan szinten tombol, hogy
azt mi nem is érthetjük, meglátjuk, meddig tart.
TV-sorozatokban is nagyon erősen indult az
október, az előző magazinban egy nagyon hosszú
cikkben már meg is emlékeztem tucatnyi animéről, így most csak azokat emelném ki, amelyek
rám a legnagyobb hatással voltak. Első ilyen, amit
az ajánlómból kihagytam, mivel nem volt időm akkor befejezni, az az Akudama Drive, ami az egyik
legjobb cyberpunk anime, amit eddig láttam. Hihetetlen látványos, szórakoztató és izgalmas, bár
a vége felé kissé zagyva ugyan, de szívesen látnék
belőle folytatást. Bár nem sokan látták, de számomra az év egyik legkellemesebb meglepetése
lett a Dropout Idol Fruit Tart, ami a Zombieland
Sagához hasonlóan kissé abszurd paródiája a Japánban tomboló Idol kultúrának (és imádtam,
hogy nagyon perverz poénokkal rakták tele).
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Az Adachi and Shimamura lett az év yuri drámája,
bár a befejezése belőlem kissé felemás érzelmeket váltott ki, de minőségét tekintve emlékezetes
sorozat volt. A TONIKAWA: Over the Moon For
You le sem tudja tagadni, hogy egy halálosan cuki
propaganda sorozat a házasság mellett, de nem
lehet rá haragudni, mert annyira imádnivalóan ártatlanra sikeredett, hogy még nekem is meghozta
a kedvem a nősüléshez (azóta már elmúlt szerencsére). Végül a kedvencem, nemcsak a szezonban,
de talán az egész évben, az a Sleepy Princess in
the Demon Castle, ami olyan szinten képes volt
megnevettetni, hogy ezen még én is meglepődtem. Ennyire eredeti és humoros sorozatot régen láttam és nem győzöm ajánlani mindenkinek,
hogy ha még nem látta, akkor sürgősen pótolja,
mert simán az év egyik legjobbja.
Videojátékok világában 2020 szintén nagyot pusztított, sorra elmaradtak a gamer rendezvények, ami megmaradt az átállt online-ra
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több-kevesebb sikerrel. A megjelenések közül
többet is eltoltak, van, amit 2021-re, van, amit bizonytalan időpontra. Viszont így sem panaszkodhattunk, megjelent ugyanis a Persona 5 Royal
PS4-re, ami az alapjáték kicsit csinosított és bővített változata, mondjuk elég borsos áron került a
boltokba, de aki nem játszott a korábbival, annak
ez a változat a kötelező. A Persona 4 Golden viszont mindenki meglepetésére PC-re jelent meg,
szinte minden beharangozás nélkül, egy csapásra felrobbantva a Steamet, az Atlusnál meg csak
kapkodták a fejüket, hogy „jéé, a gájdzsinok szeretik a japán rpg-ket? Ki gondolta volna!”. Vegyétek
meg és játsszátok, mert tényleg jó!
Aztán hosszú halogatás után végre megkaphattuk a Final Fantasy VII Remake-et, ami sokak meglepetésére -köztük enyémre is- kimondottan jól sikerült, pedig már kezdtük feladni,
hogy a Square Enix valaha is képes lesz egy normális FF címet összerakni… nos, sikerült nekik, és be

is söpörték vele az Év Szerepjátéka díjat a Game
Awards-on. Gratula nekik, megérdemelték! 8 év
várakozás után nyugaton is megjelent a Phantasy
Star Online 2, aminek nagyon örültünk, csak az a
8 év nagyon érezhető már. Persze ingyen van, de a
kriminális technikai oldala miatt (hajlamos telepítések meg update-ek során teljesen összeomlani)
csak higgadt és nagy sávszélességgel rendelkező
játékosoknak ajánlom. Az ingyenes szerepjátékok
vonalán viszont a Genshin Impact (AniMagazin
58.) robbantott kasszát, és teljesen megérdemelten, az egyik legigényesebb gatcha játék, amit
azok is tudnak élvezni, akik utálják a mikrotranzakciókat. Szintén nagy sikert aratott a Ghost of
Tsushima (kvázi Assassin’s Creed szamuráj kiadásban) és a legújabb Yakuza epizód, ezekről most
nem is írnék többet, mert idén még lesz róluk szó
bővebben itt a magazinban.
Voltak azért kevésbé vidám pillanatai is a
gamer világnak, kezdve talán a legelcseszettebb
generációváltással. Mindenki tudta, hogy korai
még a PlayStation 5 és az Xbox Series X, de a Microsoft kierőltette (megint) a váltást, a Sony meg
rohant utána fejjel a falnak. Botrányosan kevés leszállított konzol, szinte nulla játék a premierre…
kinek kellett ez? Bőven ráértek volna 2021 végéig
várni, úgy most nem azzal lenne tele a sajtó, hogy
lopják a konzolokat és horror árakon árulják ebayen, meg a hibás kontrollerek és nemlétező nextgen címek… bah, remélem, idén összeszedik magukat.

Japánt kicsit kevésbé érintette, de az egész
világot megrázta az utóbbi évek egyik legnagyobb gamer botránya a Cyberpunk 2077, ahol
a fejlesztő-kiadó, a CD Projekt Red nagyjából egy
béta verziós játékot dobott piacra, körbehazudva
a mindenséget, aminek a végeredményét gondolom mindenki látta. A Sony annyira felszívta magát a CDPR hozzáállásán, hogy törölte a játékot a
PSN Store-ból, amire eddig nem nagyon volt példa. Ez az eset intő jel lesz remélhetőleg minden
játékfejlesztőnek, hogy meddig lehet elmenni a
hazudozásban és a játékosok naivságának kihasználásában.
Ennyi lett volna a (nem is olyan) rövid 2020as visszatekintésem, amiből persze rengeteg dolog kimaradt, de a lényeg szerintem így is átment.
Az idei év talán már sokkal jobb lesz, a januári anime szezon bivaly erősnek tűnik már most, és talán
nyárra már újra lesznek animés és cosplayes rendezvények is. Úgy legyen!
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