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Kedves Olvasó!
Már nagyon régen nem írtam én a szerkesztői levelet,
de most Catrin megkért rá, hogy én csináljam. Úgyhogy azt
hiszem úgy illik, ha elsőnek bemutatkozom: NewPlayer vagyok, az AniMagazin alapítója.
Az elmúlt időszakban ez a két gondolat járt a fejemben:
60 szám, 10 év. 2011-ben, mikor kiadtuk az első számot, ha
valaki nekem azt mondja, hogy még 10 év múlva is lesz magazin, akkor tuti kinevetem. Akkor még azt gondoltam/gondoltuk, hogy ha 10 számot megélünk, akkor már jók vagyunk! És
most tessék! Itt vagyunk nemhogy 10 számmal, hanem 10 évvel később, és még mindig van
AniMagazin. Ha nem vigyázunk, még a végén eltelik még 10 év…
Bár az első szám 2011-ben jelent meg, de a magazin ötlete már 1-2 évvel előtte megfogalmazódott egyik barátomban és jómagamban.
Sokat agyaltunk rajta, mi mindent lehetne, mit hogyan kellene vagy, hogy egyáltalán
milyen formában kéne egy magazint elkészíteni? Semmi tapasztalatunk nem volt. Ezen időszak alatt volt, hogy el is vetettük a magazin ötletét, de idővel mindig valahogy csak visszakanyarodtunk hozzá, mondván: csak jó lenne egy online animés magazint készíteni, nem? Végül
elszántuk magunkat, körénk gyűjtöttünk pár embert, és elkészítettük az első számot. Ha jól
emlékszem, akkor beletelt egy jó pár hónapba, mire egyáltalán sikerült valamilyen formában
összerakni. Senki nem értett akkor még semmihez, csak próbáltunk rájönni, hogy hogyan is
kell egy kiadványt megszerkeszteni, a cikkeket valahogy rávarázsolni az oldalakra, és a legfontosabb, hogy utána az egészet elmenteni valami olvasható formátumban.
De valahogy nem adtuk fel, és végül csak elkészült az első, majd nagy nehezen a második, a harmadik és a többi is. Azóta persze sok idő eltelt. Kicsit már nagyobb tapasztalatunk
van magazin szerkesztésben, cikkek írásában és abban, hogy hogyan is kell levezetni egy-egy
számot! Az induláskor azon kívül, hogy legyen egy animés magazin, volt még egy ötletünk:
mégpedig, hogy lehetőséget adjunk mindenkinek, aki szeretné gondolatait „papírra” vetni,
még ha virtuálisan is. Ezért már a legelején eldöntöttük, hogy a magazinba bárki küldhet be
cikket. Ezt azóta is büszkén tartjuk! Ám ez nem volt mindig könnyű, de az utóbbi években úgy
néz ki, hogy nagyon jól tud működni a rendszer. Úgyhogy én szeretnék köszönetet mondani
minden cikkírónak, minden olvasónak és mindenkinek, aki részt vett az elmúlt 10 évben valamilyen formában az AniMagazin elkészítésében! Köszönöm! Még 10 évet!
- NewPlayer
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CITY HUNTER
Írta: Hirotaka

anime ajánló
A City Hunter franchise-t remélhetőleg nem
sokaknak kell bemutatni, igaz, nyugaton talán kevesebb követőt tudhat maga mögött, ugyanakkor
keleten hatalmas népszerűségnek örvend, amire
a kínai, koreai adaptációk szolgáltatnak bizonyítékot. A számos animéről pedig ne is beszéljünk.
És persze ki más tudhatná magáénak az animéket,
mint a hosszú sorozatok nagymestere, a Sunrise.

Magándetektív:
szép hölgyek előnyben
Mi is az a City Hunter? Nos, ha azt hinnénk,
hogy ebben komplex, több részen, akár évadokon átívelő történettel rendelkező címről van szó,
akkor ezt a gondolatot azonnal gyűrjük össze és
dobjuk a kukába. A legösszetettebb sztori is kettő
rész alatt megoldódik (talán egyszer volt három),
de közelebb leszünk az igazsághoz, ha egy rész/
sztori alapon számolunk. Leegyszerüsítve, egy epizodikus nyomozói „slice of life” sok-sok akcióval,
legalább ennyi humorral, abszurd jelenetek tömkelegével és felejthetetlen karakterekkel. Fogalmazzunk egyszerűbben: akció-vígjáték a javából.
Saeba Ryo - hirhedtebb nevén a City Hunter
- Tokió szabadúszó problémamegoldója, hitvallása szerint kizárólag szép, csinos, fiatal nőknek.
Egyszemélyes hadsereg, aki tökéletesen bánik
bármilyen fegyverrel, és a legádázabb maffia is
jobb, ha inkább barátja lesz, semmint ellensége. A
bevezető történetben társával, Makimura Hideyukival közösen oldanak meg kényes ügyeket Tokió
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szerte. Nem hiába nevezik a város takarítójának
is, emiatt pedig a rendőrségnek is sokat besegít,
amit a hatóságok nem tudnak vagy nem akarnak
kezelni. Ebben persze sok szerepe van Saekónak,
a szép felügyelő hölgynek, aki nem rest kihasználni Ryo képességeit.
Egyedül az első évad néhány része, ami komolyabban összefügg - és ez most igazából nem
nagy spoiler - egészen Hideyuki haláláig.
Főszereplőnk azonban nem marad partner
nélkül: Hideyuki húga, Kaori egy korábbi emberrablásos ügy és a bátyja halála miatt kerül a képbe, plusz mivel amúgy sincs jobb dolga, beáll Ryo
mellé partnernek. Ráadásul mivel a City Hunter
egy európai stílusú hat emeletes házban lakik a
felhőkarcolók között, hát beköltözik hozzá.
A továbbiakban, tehát az első évad nagy részében és a folytatásokban is megbízásokat vállalnak egymás után, amiknél előnyt élveznek a hölgyek, legyen az modell, tv bemondó, színésznő,
egy másik ország hercegnője vagy a szomszéd. Ez
pedig az anime egyik esszenciáját is adja, ugyanis

Ryo odáig van a szép hölgyekért, így szó szerint
minden tudását beveti, hogy kukkoljon, bugyit és/
vagy melltartót lopjon, felszedjen valakit és love
hotelbe vigye stb. Minden helyzetet kihasznál az
általa „Mokkori”-nak nevezett nyálcsorgatásra.
Erről a szóról később. De Kaori mindig ott van és
árgus szemekkel, valamint egy „farzsebben” tartott több tonnás kalapáccsal figyeli Ryót, hogy
aztán egy jól irányzott csapással az utcai térkő
vagy fal részévé tegye az egész tokiói alvilág által
rettegett karakterünket. Ráadásul Kaori fegyvertára legalább olyan széleskörű, mint Ryóé, ha a
hölgyek ártatlanságát kell megvédeni. Így a City
Hunter kénytelen férfiak problémáit is megoldani. Bár megjegyzem, a sok századik kalapácsütés
már kissé unalmassá válik, mindenesetre az állandó humor forrása.
A City Hunter ezen szisztéma mentén a karikaturisztikus, olykor rajzfilmszerű humor és a valóságtól többször elrugaszkodó akció tökéletesen
összeragasztott elegye. Habár néha megbomlik
kicsit az egyensúly, és oda is kerül humor, ahová
szerintem nem kéne, de ez még pont a megbocsáthatóság határán mozog, és nem megy át Lupin féle ökörködésbe. Az akciójelenetek pedig
félig-meddig az abszurd kategóriába tartoznak,
ahol egy komplett ház felrobbantása az alap, de
sima ügy az autósüldözés a tetőn, vagy éppen kocsiról a repülőn lévő bombát kilőni és így tovább.
Kisebb/lazább ügyekben azért megmaradunk a
realitás talaján….úgy-ahogy.

XYZ
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XYZ
Ha valamiben a City Hunter erős, akkor azok
a karakterek, mind egytől egyig igazi egyéniségek
és nagyon sokat adnak hozzá az egészhez.
A City Hunterről, azaz Saeba Ryóról már
volt szó. Igazi profi, ha komoly szituáció van, minden fegyverhez IS ért, és sosem hibázik. 500 yardról lelövi a legyet egy kutya hátáról, ahogy a Doki
fogalmazott a Vissza a jövőbe 3. részében. És itt
ez a mondat teljesen hiteles, Ryo mindent eltalál, amit akar. Ha viszont nincs akció és élet-halál
küzdelem, akkor egy rendkívül életvidám figura,
és gyakorlatilag komolyanvehetetlen. Mintha egy
másik ember lenne. Ilyenkor legkedvesebb hobbijának él: a szoknyavadászatnak. A hostess bárok,
sztriptíz klubok állandó vendége, és nem rest az
utcán minden szép hölgyet randira invitálni, aminek általában pofon az eredménye, majd egy
nagy kalapácsütés Kaoritól. Ugyanez érvényes a
klienseire, mivel őket is mindig megpróbálja becserkészni 100%-os kudarc rátával, de soha nem
adja fel. Egy idő után azért rá fogunk jönni, hogy
szórakozás közben is figyel, és 1 km-ről is meghallja, ha felhúztak egy pisztolyt.
A nélkülözhetetlen partner, Makimura Kaori mindig ott van főszereplőnk mellett. És bár alapvetően ő is szép, rendkívül fiús viselkedése van, és
fiúsan is szokott öltözködni, emiatt Ryo folyamatosan cinkeli. Bár a későbbi évadokban nőiesítettek a ruhatárán. Kaori részben identitásából adódóan, részben féltékenységből őrzi a hölgyeket
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Ryóval szemben, hatalmas kalapácsával a mi szórakoztatásunkra. Persze hamar rájövünk, hogy ők
egy nagyon jól shippelhető pár, és az anime olykor
finoman egyértelművé is teszi, hogy ők a legfontosabbak egymásnak. Nem tudom, hogy a mangában van-e több ezzel kapcsolatban. Néha Kaori
is fegyverhez jut, és bár szintén mindent eltalál,
csak épp célzás nélkül, így ő inkább már a veszélyes kategória. Ezenkívül Kaori vezet némi háztartást, és kontakt az ügyfelekkel, valamint figyeli az
állomáson lévő munkatáblát, hogy felírta-e valaki
az XYZ-t, ami kb. olyan, mint Batmannak a batlogó.
A következő a sorban az a hölgy, aki a legtöbb hasznot húzza Ryo képességéből: Nogami
Saeko, a sikeres nyomozónő, aki amellett, hogy
gyönyörű, nem rest bájait is bevetni, hogy segítségül hívja Ryót. Utóbbi minduntalan hangsúlyozza, hogy mennyi „Mokkorival” tartozik neki a nő
(tudom, még mindig nem magyaráztam el, mi ez,
de a kövi rész erről szól). Persze ezeket egyből elfelejti, amikor kicsit feljebb csúszik az a szoknya
vagy nagyobb lesz a dekoltázs. A kapcsolat azért

nem is egyoldalú, Saeko is segít Ryónak szorult
helyzetben. Egyébként egy határozott, céltudatos hölgyről van szó, elvégre a bűnüldözési osztály vezetője. Elég sokszor feltűnik, de ő már nincs
benne minden részben. Itt említeném meg a húgát, Reikát, aki szintén néhányszor feltűnik a sorozatban, mivel magánnyomozó, Saekóval le sem
tagadhatnák egymást.
Nem ártana még egy férfit bemutatni, ő
nem más, mint a Falcon fedőnévre hallgató zsoldos, akit Ryo csak Umibozunak hív. Rendes neve:
Ijuuin Hayato. A sorozat elején riválisok, aztán

afféle barátok lesznek, vagy inkább mondjuk úgy,
hogy nem harcolnak egymás ellen. A hegyomlás
méretű kopasz, szemüveges fazon meglehetősen
szótlan, mogorva stílusa mögött hatalmas szív lakozik, elképesztően tsundere és fél a macskáktól.
Umibozu szintén profi harcos, főleg a nagyobb
fegyvereket (gépfegyver, rakétavető) részesíti
előnyben, és percek alatt rommá tud lőni egy házat. Kis spoiler: a sorozat vége felé barátnőjével,
Mikivel vezetik a Cat’s Eye kávézót, ami utalás a
mangaka másik művére, melyből szintén készült
anime a 80-as években, és a fő karakterei cameóznak a City Hunterben.
Ők a legfontosabb karakterek, akikkel a legtöbb epizódban találkozni fogunk. A többi szereplő szinte csak az adott szituációban jelenik meg
egy-két rész erejéig, aztán nem látjuk többet. De
a főszereplők annyira jól meg vannak írva, annyira
működik a kapcsolatuk, hogy egyszerűen nem kell
melléjük más. A karaktereknél sokan szeretik a jellemfejlődést, nah ez itt nincs, és nem is kell.
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Minden egyes karakter felnőtt, olyanok amilyenek, és kész. Néha látunk majd középsulis karaktert is, de elenyésző, mivel Ryo nőradarjába nem
férnek bele, csak a 20-30 közöttiek jöhetnek szóba.

Mokkori
És most Ryo kedvenc szaváról, amit akkor
mond, ha jó nő kerül a látószögébe. Gondolhatjuk, hogy miről lehet szó, de ha beírjuk simán a
google translate-ben, azt a fordítást fogjuk kapni, hogy: erekció. Egy kicsit komolyabban utána
menve a témának, ez egy hangutánzó szó, ami
a ruha alatti kidudorodásnak a hangja. A definitions.net szerint a mukumuku hangutánzó
szóhoz lehet köze, ami nagyon gyorsan emelkedő dolgoknak a hangjára utal. De természetesen a Mokkori a City Hunter afféle védjegye, a
manga óta vált híressé ez a szállóige. Az anime
alatt pedig annyit fogjuk hallani, hogy soha az
életben nem fog kimenni a fejünkből. Ryo mondja
nőre, kukkolásra, szexi ruhára/fehérneműre, sőt
szexre is vagy bármely perverz akciójára, aminek
rendszerint Kaori kalapácsa vet véget; de azért
Ryónál mindig akad a zakózsebben egy melltartó.

Az anime
Lássuk kicsit bővebben az animéket. Igazából főleg a felépítésükről szeretnék írni, mivel a
történetükről aligha lehet az epizodikusság miatt.
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Gyakorlatilag bárhonnan el lehetne kezdeni, csak
néha történik utalás egy-egy korábbi esetre a karakterek révén. A legtöbb utalás Kaori bátyjára,
Hideyukira van, így ha más miatt nem, ezért érdemes az első szériával kezdeni, és haladni kiadási
sorrendben.
Az első tehát a 1987-es City Hunter a maga
51 epizódjával. Mint említettem, Hideyuki haláláig kapunk egybefüggőbb sztorit, onnantól epizodikus, egy és két részes esetek váltják egymást.
Ezután választhatunk, vagy folytatjuk a második évaddal, vagy a 2019-es filmet nézzük meg,
amit alternatív változatként jelöl meg a MAL, és
az első évad után minden kellő információt meg
is tudunk hozzá. Ráadásul egy igazi fanfilm lett.
Az első évadhoz tartozik még egy Ryo no Propose
nevű 9 perces 2016-os OVA, ami szintén bármikor
megnézhető, bár előre lelő egy poént Umibozuval kapcsolatban, de a történetre nincs hatása.
Amennyiben kronológiailag haladunk, jöhet a változatos című City Hunter 2, ami a leghos�-

szabb sorozat a maga 63 részével, és kapásból az
első évad után folytatták (az első sorozat 1988.
március 28-án ért véget, a második évad 1988. április 2-án startolt).
A különbség az első évadhoz képest, hogy
itt többnyire két részes epizódokat fogunk kapni,
amik így kicsit részletesebb történettel rendelkeznek. A sorozathoz tartozik egy másfél órás film
is, az Ai to Shukumei no Magnum, ami még az évad
futása alatt jött ki.
Ha még nem untunk meg több mint száz
résznyi mokkorit és lövöldözést, akkor bele is
kezdhetünk a City Hunter 3-ba, ami három hónappal követte az előzőt ‘89 októberében. A készítők
itt már a mai divatnak megfelelően 13 részes évadot hoztak. Viszont itt tényleg mindegyik epizód
különálló eset, és nekem bevallom, ez tetszett
a legkevésbé (vagy már csak kicsit untam, pedig
tartottam szünetet az évadok között, sokszor az
évadok alatt is).
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Ez a sorozat 1990 januárjában ért véget, és augusztusban érkezett két 45 perces film hozzá, a
Bay City Wars és a Hyakuman Dollar no Inbou.
A közvetlen folytatás a City Hunter ‘91
lett, amiből talán mindenki kitalálta, hogy 1991ben startolt, szintén 13 résszel, és itt is különálló
epizódokkal. Majd öt év szünet következett, és
három másfél órás filmet készítettek viszonylag
egymás után. 1996-ban a The Secret Service, ‘97ben a Goodbye My Sweetheart és ‘99-ben a Kinkyuu
Namachuukei!? Kyouakuhan Saeba Ryo no Saigo. A
vicces az egészben, hogy a MAL szerint pont a
megjelenéssel fordított sorrendben követik egymást a történetben. Gyakorlatilag mindegy, mert
független történetet mesélnek el. Az 1999-es
filmhez írják folytatásként az első évadhoz tartozó Ryo no Propose OVA-t, és ha idáig eljutottunk,
de még nem néztük meg a 2019-es filmet, akkor
itt az idő. A filmek egyébként semmi pluszt nem
adnak, igazából szokásos City Hunter esetek, csak
hosszabban kifejtve, esetleg több akcióval.

< Tartalomjegyzék

Az animékben a grafikai megvalósítás gyakorlatilag nagyon hasonló, nagyon kis javulás vehető csak észre az évadok előrehaladtával, de
mivel már az első sem volt ronda, így teljesen korrekt a többi is. Igazából inkább apró finomhangolásokat végzett a Sunrise a látványon: élénkebb
színek, valamivel részletesebb rajzolás/környezet.
A 80-as évek végén, 90-es évek elején a Sunrise
amúgy is a Gundam lázzal volt elfoglalva: épp a
nagysikerű első sorozat folytatásaival, a Zetával
és ZZ-vel, na meg az univerzum bővítésével. Ennek fényében pedig örvendetes, hogy a City Hunter is egy minőségi darab lett.
A leglátványosabb változás értelemszerűen a 2019-es filmben történt, nyilván itt már egy
sokkal modernebb megvalósítást kaptunk; besegített a CG is, és a történet is modernebb kicsit, pl.
drónok is vannak benne.
A zenei felhozatal hasonló sémát követ, a
stílus végig megmaradt a számunkra már retró
pop-rocknak számító szegmensben. Van olyan

szám, ami kimondottan tetszetős, az első évad zenéi pedig klasszikusnak számítanak, és a későbbi
animékben is felhangzanak nagyritkán.
A City Hunter anime tehát nem egy két estés kaland, de szerkezetének köszönhetően bármikor lehet szünetet tartani benne, és később
folytatni, ha belefáradunk a karakterekbe és a hasonló ügyekbe. Egy-két rész alatt pedig simán újra
fel tudjuk venni a fonalat.   

Live Action

bitang jó live actiont kapott. (Igen, csak azért is
belecsempésztem ebbe a cikkbe a Kingdomot.)
Kezdjük tehát a sort először azzal, amit
nem láttam, az infókat a MyDramaList-ről szedtem. Első a keresési listában egy 2022-ben érkező kínai film, így erről nem is lehet sokkal többet
írni. Haladjunk is tovább, ugyanis 2014-ben készítettek egy 40 részes doramát Qi Huan Mao Xian
Wang címmel. Az MDL-en 8,2 ponton áll, akár még
jó is lehet, de hogy mennyit tartott meg az alapcímből, azt passzolom. A borító alapján nem sokat, de ki tudja.

Mint minden híres cím, ez sem kerülhette el a live action adaptációt. Jómagam nem
kedvelem az animék élőszereplős változatait, nem is nagyon nézek belőlük, mert szerintem nem sikerül azt az esszenciát vagy ősmacross kifejezéssel „spiritiát” átvinni, amivel az anime rendelkezik. A Kingdom is szerintem jobban működik mangában/animében, pedig egy
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Létezik egy nem hivatalos kínai film is, Mr
Mumble címen, ami 1996-os, a borító alapján még
jó is lehet, de szintén passz, hogy milyen. Jöjjön
Korea, 2011-ben készítettek egy 20 részes adaptációt, és őket ismerve, valószínüleg a korrupt
politikus/üzletember - családi dráma - bosszú vonalon indultak el. Ami annyira igazából nem állna
messze a City Huntertől. De a koreaiak már 1979ben készítettek egy City Hunter nevű filmet, ami
azért vicces, mert Hojo Tsukasa mangája csak
1985-ben kezdődött, szóval nyilván nincs köze a
kettőnek egymáshoz, csak a poén kedvéért említettem meg. Ugyanúgy a Madam City Hunter című
hongkongi 1993-as filmnél sem találtam bármi
kapcsolódást a magándetektív szálat leszámítva.
Ha viszont 1993, akkor ide tartozik a legtöbbünk
által ismert és bizonyára látott adaptáció, a Jackie
Chan féle Városi Vadász, amit itthon is adtak nem
egyszer. És ezzel rá is tértünk az általam látott címekre. Nos, ez a film, azonkívül, hogy még önálló
Jackie filmként is rossz, adaptációnak is csapnivaló. Egyszerűen túl bugyuta. A detektív és a nőcsábász vonalat vették át, de Jackie Channek egyrészt
nem áll jól Ryo karaktere, másrészt Jackie tipikus
poénjai sem mindig működnek a City Hunter világában. Plusz Ryo az életben nem harcművészkedett. Mindemellett a történet is semmitmondó.
Viszont van benne egy Street Fighter paródia (72.
oldal), ami értékelendő, csak kissé feleslegesen
van jelen.
Végére hagytam egy nem ázsiai, hanem
francia adaptációt 2019-ből, ami az eszméletlenül

< Tartalomjegyzék

kínos Nicky Larson: Ölni vagy kölni címet kapta itthon. Saját hazájában a Nicky Larson et le Parfum de
Cupidon címen futott, ami Nicky Larson és Ámor
parfümje lenne. De hát tudjuk, hogy a hazai filmcímek nem mindig sikerülnek jól.
A névváltoztatás ellenére talán a legjobb
City Hunter adaptáció, aminek a forgatókönyvére maga a mangaka is rábólintott. Igazából szinte
mindent áthoztak az eredetiből. A ruhákat, stílust, poénokat, zenét és a hangulatot is. Persze kicsit franciásítva lett, de ez még pont nem megy az
adaptálás kárára, sikerült jól belegyúrni. A történet itt sem váltja meg a világot, viszont passzol a
City Hunterhez. A castinggal is elégedett vagyok,
Philippe Lacheau - aki egyben a rendező is - remekül hozta Ryo karakterét. Róla még érdemes elmondani, hogy a 2019-es City Hunter animében
a francia szinkronstáb tagja volt. Élodie Fontan is
remek Kaori lett, de a legjobb talán a Kamel Guenfoud által alakított Umibozu, akit mintha az
animéből szedtek volna ki. Kicsit több szerepet
is kaphatott volna. Saeko karaktere viszont nem

tetszett, nem is szerepel sokat, de az is elég volt,
ő valahogy nem jött át. Pedig a színésznővel nem
volt baj, kicsit olyan kötelezőnek éreztem a karakter szerepeltetését. Hasonlóan a mellékszereplők
is túl bugyuták lettek, néhol már fárasztóan poénosak. Igazából nem akarok erről többet értekezni, tényleg nézzétek meg, akár az anime nélkül is
egy jó akció-vígjáték paródia. És még Pamela Anderson is feltűnik benne.

A manga és egyebek
Nos, mivel a cikk írásának pillanatáig nem
tudtam a mangát elolvasni (pedig terveztem), így
erről nem sokat tudok nyilatkozni, talán majd később szentelek neki egy külön cikket. Mindössze
az első néhány fejezetetet sikerült befejeznemi,
ami tetszett, és okésnak tűnt az adaptációja. Ami
viszont tény, hogy Hojo Tsukasa írta és rajzolta a
35 kötetes művet, ami 1985-től 1991-ig futott a
Shounen Jumpban. Tsukasa másik két mangája is
kapott anime verziót, az egyik az Angel Heart, ami

a City Hunter spin-offjának számít, a másik pedig
a korábban már említett Cat’s Eye, amiben három
hölgy azon kívül, hogy egy kávézót vezetnek, profi
műkincstolvajok.
A City Hunter egyébként kismértékben a
videojátékok piacán is feltűnt, készült belőle egy
játék 1990-ben, valamint Ryo játszható karakter a
vegyes fogadtatásban részesült Jump Force-ban.
Meglehetősen közhelyes, de a City Hunter
egyszerű, de nagyszerű, ugyanakkor, akik nem szeretik a hosszú sorozatokat vagy a túlzott epizodikusságot, azoknak egy idő után unalmas, monoton és önismétlő lehet. Az viszont tagadhatatlan,
hogy Saeba Ryo popkulturális anime ikon, és a mai
napig hatalmas népszerűségnek örvend.

AniMagazin / 009

HÁTTÉRKÉP: CITY HUNTER

Kattints a képre!

anime

GIVEN MOVIE
Írta: Jucuky

anime ajánló
Bár a koronavírus járvány közbeszólt, és
majd fél évet csúszott a megjelenés, idén februárban végre a nemzetközi közönség is megnézhette
a Given című BL sorozat folytatásának szánt mozifilmet, amiről most írni szeretnék. Elöljáróban
annyit elárulhatok, hogy nem okozott csalódást.
Még ha voltak is apróbb hibái, hozta a sorozat igen
magas színvonalát.
De mielőtt részletesen kitérnék magára a
filmre, hadd tekintsek kicsit vissza arra, hogyan
is indult hódító útjára a sorozat. A Given című BL
mangát Kizu Natsuki írja és rajzolja 2013 óta. A
hölgy DJ rajzolással kezdte a pályafutását több
kollégájához hasonlóan, többek között Kuroko no
Basuke és Haikyuu!! témakörben alkotott. 2014ben jelent meg a Links című egykötetes mangája, ami a Kono BL ga Yabai !! listáján 2015-ben a
14. helyezést szerezte meg, nem érdemtelenül. A
Links, ahogy a címe is utal rá, az emberi kötelékek
sokféleségét mutatja be nyolc férfi történetén

keresztül, amelyeket a szomorú múlt, a változásokat ígérő jelen és a reményteli jövő formál. Azért
tartom fontosnak kiemelni ezt a mangát, mert
sokban hasonlít a Givenhez témáit tekintve, és
abban is, amilyen finomsággal, érzékenységgel,
mégsem nyomasztóan vagy túldramatizálva nyúl
az írónő nehéz témákhoz. Az egyetlen úgymond
hiábája a mangának a rövidsége, hiszen egy kötetnyi hossz csak éppen kóstolót ad a történetből, illetve a szereplőkből, de nem mélyed el benne, így
a Givenhez képest kidolgozatlannak hat.
Szerencsére a Given hosszabb mivolta miatt
ezt a „hibát” kiküszöböli. A noitamina programblokk összeállítói és a Lerche stúdió jó érzékkel
választotta ki a BL felhozatalból ezt az alkotást.
A noitamina azzal a szándékkal indult, hogy érettebb korosztálynak meséljen komolyabb történeteket, azonban, főleg az utóbbi éveket tekintve
elég vegyes a felhozatala. Bár olyan gyöngyszemek is helyet kaptak a kínálatukban, mint a Tsuritama, a Sakamichi no Apollon, az Usagi Drop, a
Banana Fish vagy a Kuragehime, ők mutatták be
példának okáért a kétes hírű Guilty Crownt vagy
éppen a sokak által imádott, de nekem óriási csalódást jelentő Shigatsu wa Kimi no Usót is.
A Given mindenesetre teljes joggal kapott
helyet ebben a blokkban, hiszen egy egyszerre
bájos és keserédes, jól felépített történtet a fel-

nőtté válásról, a veszteségről, a barátságról, a zenéről és természetesen a szerelemről. Hatalmas
előnye véleményem szerint a műnek, hogy a BL
klisék nagy részét messzire elkerüli. A BL mangák,
light novelek, hasonlóan bármely más műfajhoz,
igen vegyes képet mutatnak: vannak remek művek közöttük és sajnos vannak szörnyűek, amelyekről beszélni sem érdemes. Az utóbbi években
az én meglátásom szerint pont nem a jobb mangák közül szemezgettek, hanem a népszerűbbeket adaptálták, ami ezekben az esetekben nem
jelentett egyet a minőséggel. Ezért is volt igazi
felüdülés, mikor bejelentették, hogy a Given lesz
a következő feldolgozás.
A sorozatról nem szeretnék hosszan értekezni, hiszen már cikk is született róla a magazin
hasábjain (AniMagazin 56.). Dióhéjban csak an�nyit, hogy nem véletlenül lett sokak kedvence.
Néhány apróbb tökéletlenséget leszámítva csodásan adaptáltak egy remek mangát a készítők.

„Hatalmas előnye véleményem
szerint a műnek, hogy a BL klisék
nagy részét messzire elkerüli.”
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A film ott veszi fel a fonalat, ahol a sorozat abbahagyta, így végre megismerhetjük Akihiko és
Haruki történetének a végkifejletét is. Ha választanom kellene a két pár közül, igen nagy bajban
lennék. Míg Mafuyu és Uenoyama – Mafuyu tragikus múltja ellenére – a szerelem aranyos és ártatlan oldalát testesítik meg nekem, főleg Uenoyama részéről, aki az első szerelem bűvöletébe
kerül, addig Akihiko és Haruki – már csak a koruk
miatt is – az érettebb, többet tapasztalt fiatal felnőttek oldaláról mutatják be ezt az érzelmet. Itt
szeretnék utalni rá, hogy remek döntés volt, hogy
nem csak középiskolásokkal foglalkozott a történet, hanem egyetemistákkal is, akik más problémákkal néznek szembe, mint a tinédzserek.
A sorozatban már volt utalás Akihiko bonyolult első szerelmére a zseniális hegedűssel,
Murata Ugestuval. Bár a film történéseinek idején
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már hivatalosan nincsenek együtt, nem voltak képesek egymástól elszakadni sem testileg, sem érzelmileg. Ugetsu valóban egy zseni, annak minden
örömével és árnyoldalával, Akihiko pedig ugyan
csodálja a tehetségét, de fő oka a zene világától
való eltávolodásának az, hogy nem tudta utolérni
a fiút. Ugyanez a kettőség köszön vissza a kapcsolatukban, ami a film egyik fő témája lesz, ahogy
ezzel az is, hogy jobb közel tudnia az embernek
a szeretett személyt magához, még ha bántják
is egymást, vagy hosszabb távon jobb elengedni, még ha a hiánya fájni is fog. Akihiko és Ugetsu
ebben a helyzetben vannak, hiszen bár egyértelmű, hogy szeretik egymást, fontosak egymásnak
és sokat kaptak egymástól, nincs túl sok örömük
ebben a se veled, se nélküled kapcsolatban. Csakhogy Akihikóban még a sorozat kezdetén lassan,
észrevétlenül elindul egy apró változás, ami a
filmben végül döntő hatással lesz az Ugetsuval és

a zenével való kapcsolatára is. És ugyan, ez esetben mind a ketten életben vannak, mégis hasonló
a gyászfolyamat, mint ami Mafuyunak jutott osztályrészül, amely során le kell zárniuk az érzéseiket.
A film másik fő vonala nem meglepő módon
Haruki viszonzatlannak hitt szerelme lesz, illetve
az érzelmek közötti kontraszt, ami Akihikót a két
férfihez köti. Ugetsu vad, zabolátlan, és a kapcsolatuk is ilyen Akihikóval, intenzív, nagy fordulatszámú. Haruki csöndesebb, nem zseni, talán még
kicsit unalmasnak is tűnik egynémely nézőnek, de
mellette Akihiko is nyugodtabb, megfontoltabb,
és ami a legfontosabb: vele és a zenekarukkal tanulja meg újra szeretni a zenét, amelynek fontos
része marad a hegedű szeretete is.
Nagyon érdekes volt Mafuyu és Ugestu kapcsolata a filmben. Nem csak a párbeszédeik, hanem ahogy Mafuyu nyitottabbá válik más emberek érzelmeire, és más emberek tapasztalatait is
elkezdi zenébe önteni. Bár a film fő fókusza most
nem rajta és Uenoyamán volt, mégis jól érzékeltette, hogy Mafuyu is változik. Ami vele történt,
nem lesz semmis, hat rá és a zenéjére, de nyit más
emberek, más érzelmek felé. Sajnos azoknak, akik
szerették volna látni Mafuyu és Uenoyama történetének folytatását is, az a rossz hírem, hogy
ebben a filmben egy apróbb romantikus jelentet
leszámítva ez a szál egyáltalán nem kap szerepet.
Ami a film erősségeit illeti, szerintem ugyanazok,
mint a sorozaté is voltak.
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„Nagyon szeretem ebben a műben, hogy az érzelmek tényleg
mindig remekül vannak tálalva.
Ahol kell humoros, ahol kell
szomorkás, ahol kell megható.”

Még mindig remek a mű hangulata, a szereplők
továbbra is végtelenül szerethetőek a hibáikkal,
traumáikkal együtt is, amit a zenén keresztül tudnak kifejezni; tündériek közöttük az interakciók,
megmaradt a történet bájos humora, és az érzelmekkel is fantasztikusan játszik.
Nagyon szeretem ebben a műben, hogy az
érzelmek tényleg mindig remekül vannak tálalva.
Ahol kell humoros, ahol kell szomorkás, ahol kell
megható. Remek a szimbolikája, nem feltétlenül
kell, hogy a szereplők szavakba öntsék a gondolataikat, a gesztusaik, a cselekedeteik sokkal beszédesebbek a nézők számára. Erre kiváló példa a
film szerintem egyik legsokatmondóbb jelenete,
mikor Haruki levágatta a haját, amit Akihiko miatt
kezdett növeszteni. Zenékről szólva, a sorozathoz
hasonlóan itt is kapunk egy igen erőteljes dalt,
ami jól visszaadja a szereplőkben végbemenő változásokat.
És ha már ennyit beszéltem a mű erősségeiről, essen szó a gyengeségeiről is, amiből szeren-
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csére nincs túl sok. Az egyik a rövidsége, hiszen
alig egy órás, ezért voltak változtatások benne a
mangához képest. Bár ez a nem mangaolvasóknak talán annyira nem feltűnő, de még ők is érezték, hogy mintha kicsit kapkodna a film. Szerintem
még néhány perc igazán nem ártott volna neki.

kazawa Masatomo és Asanuma Shintarou remek
munkát végzett az anime sorozatban és a filmben
is, azonban én személy szerint nagyon hiányolom
Saito Somát, Furukawa Makotót, Hino Satoshit,
Takumi Yasuakit és Tamaru Atsushit, akik az érdekesség kedvéért visszavették a szerepeiket a sorozat után megjelenő Drama CD ötödik lemezén.
Ha rajtam múlt volna, megtartottam volna az eredeti stábot az animére is.

A másik, amit szeretnék megemlíteni, a jelenet, ami Haruki lakásában történt, miután Akihiko feldúlt állapotban otthagyta Ugetsut. Bár azt
mondtam, hogy az alkotás ügyesen kerülget ki BL
kliséket, ebbe azért csak sikerült neki belecsúszni.
Magam részéről nem szeretem, ha a szerző ilyen
módon kényszerít ki vallomásokat, vagy éppen
ilyen módon mozdítja előre a szereplőit. Itt persze
semmi „megbocsáthatatlan” nem történt, de nekem ezt a jelenetet kissé kényelmetlen volt nézni.
A harmadik nagy szívfájdalmam, bár ez a legtöbb
nézőnek valószínűleg nem jelent sokat, hogy lecserélték a Drama CD stábját. Félreértés ne essék,
Uchida Yuuma, Yano Shougo, Eguchi Takuya, Na-

Tavaly, lezárva az évtizedet, számba vettem
a 2010-es évek számomra legjobb darabjait, és nagyon gondolkodtam, hogy a Givennek hol tudnék
helyet találni ebben a listában. Végül nem tettem
bele, de csak azért, mert úgy éreztem, a Given még
nagyon friss élmény, és ennél biztosabbra akartam
alapozni a személyes listámat. Ennek ellenére merem állítani, hogy kimagasló minőségű műről van
szó, nemcsak a BL animék, hanem a romantikus,
slice of life animék között is. Ez természetesen a
filmre is igaz, így aki látta a sorozatot, annak kötelező, aki pedig még nem, és nem zárkózik el a férfiak közötti szerelmi történetektől, jó szívvel tudom
ajánlani.

Hossz: 59 perc
Premier: 2020. augusztus 22.
Studió: Lerche
Műfaj: dráma, zene, romantika,
boys love, slice of sife
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MAOUJOU DE OYASUMI
Írta: Yuuko
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A 2020-as őszi szezon egyik gyöngyszeme
volt számomra ez az anime. Nagyon szeretem a
furcsa, elborult humorú sorozatokat, bár sajnos
nem sok van belőlük, és általában nem igazán tudnak nagy népszerűséget kivívni a rengeteg isekai
ctrl c – ctrl v történetek mellett. Pedig ez a sorozat
nagyon is megérdemelné a figyelmet.

Egyszer volt, hol nem volt…
…volt egyszer egy királyság, amelynek lakói
viszonylag békésen éldegéltek. Azonban egy napon a gonosz és rettegett Démonkirály elrabolta
a gyönyörű és népe által imádott hercegnőt, Syalist. Nagy volt a kétségbeesés, és mindenki csak
azon aggódott, milyen szörnyű sors vár szerencsétlen hercegnőre, aki bizonyára egy sötét cellába zárva, könnyes arccal és imára kulcsolt kezekkel
reménykedik a hősök eljövetelében, akik majd átküzdik magukat a szörnyeken, hogy megmentsék
őt. Igen ám, csakhogy telik-múlik az idő, de azok
a bizonyos hősök csak nem akarnak megérkezni.
Bátorságból és elszántságból nincs hiányuk, azonban a tájékozódás és józanész tekintetében náluk
reménytelenebb egyéneket nehezen lehetett
volna találni… Nincs más megoldás, a hercegnő-

nek sürgősen kezébe kell vennie a dolgokat, ami
nem más, mint egy hercegnői igényeit kielégítő
alvóhely kialakítása.

Várj, hogy micsoda?
Bizony, hercegnőnket az elrablásánál sokkal jobban megrázza a tény, hogy a kapott párnája
túl kényelmetlen, így emiatt nem tud nyugodtan
aludni. Némi trükközés után szépen ki is slisszol
a cellájából, és elindul megfelelő kiegészítőket
szerezni a tökéletes fekhely elkészítéséhez. Még
ha ahhoz szörnyek terrorizálásán, szellemlepelek
hulláján vagy éppen különféle pótolhatatlan mágikus ereklyék tönkretevésén keresztül is vezet
az út… Pár hét után már nemcsak a kastélyban
élő szörnyeket, hanem magát a Démonkirályt is
kiveri a víz, ha meglátja a hercegnő alacsony és
törékeny alakját a folyósókon grasszálni. Nyomában csak romok és pusztítás marad, de a cellája
egyre inkább egy kincseskamrára kezd emlékez-

tetni, mivel nincs az az erőtér, ajtó, szörny vagy
éppen lávafolyó, ami Syalis-hime útját tudná állni. Sőt még a halála sem tudja semmiben akadályozni – lévén, hogy a kastély démoni lelkésze egy
idő után már rutinosan támasztja fel a hercegnőt,
aki ezután egy-egy újabb koporsóval gyarapítja
a gyűjteményét. Szegény Démonkirályt egy idő
után már csak a büszkesége meg a fordított Stockholm szindrómája akadályozza meg abban, hogy
szépen hazavigye a hercegnőt a szüleihez, mert
egyetlen minden rossz szándék nélküli pizsamás
csajszi több kárt okoz, mint az országa összes hőse
együttvéve…

Aurora Suya
Rhys Kaymin

„Well done!”
A történet kiindulópontja önmagában elég
sablonosnak tűnhet, de aztán egyre elborultabbá
és zseniálisabbá válik. Ráadásul még a vége felé
sem laposodott el a sztori, pedig kicsit tartottam
ettől.

„...hercegnőnket az elrablásánál
sokkal jobban megrázza a tény,
hogy a kapott párnája túl kényelmetlen, így emiatt nem tud
nyugodtan aludni.”
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De minden rész fenn tudja tartani a figyelmet, bár
én inkább kisebb szünetekkel ajánlanám egyfajta
antidepresszánsként. Minden részben több „miniküldetést” láthatunk, mivel a hercegnő újabb
és újabb ötleteket próbál ki. Egyszerűen imádom
őt, Syalis-hime karaktere zseniális, főleg így egy
kis online oktatás és egyéb vizsgák mellett én is
csak egy kis alvásra vágyom, szóval nagyon kön�nyen azonosulni tudtam vele. Tényleg semmi
rosszat sem akar, csak kényelmes ágyikót, puha
párnákat meg egy kis nyugalmat. Viszont kreativitása a tökéletes alvókörnyezet megteremtéséhez kifogyhatatlan, mindig kitalál valamit, mivel is
lehetne feldobni az alvást, és akkor bármit is tervelt ki, mindenáron véghez viszi. Utána a kastélyban sokkos szörnyek, kifosztott kincseskamrák és
egy idegösszeomlás szélén egyensúlyozó Démonkirály marad. De a nap végén, dolga végeztével
mindig elhelyezkedik a fekvőhelyén, becsukja a
szemét, és „szunyaaa”!

Megvalósítás
A főbb szereplők kidolgozására nincs panasz, Syalis-hime nagyon aranyos karakterdizájnt kapott, szinte ki sem nézné belőle az ember,
milyen veszélyes is tud lenni… A Démonkirály is
elég „bishounenesre” sikeredett, csak szegény túl
sokat idegeskedik, ami teljesen érthető. A többi
karakter pedig bár nem túl emlékezetes, de szórakoztató, viszont az tagadhatatlan, hogy az egész
sorozatot a hercegnő viszi el a hátán. Syalist Mina-
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se Inori szólaltatja meg, aki Rem (Re:Zero) és Hestia (DanMachi) hangját is kölcsönzi. Bevallom, főleg a legutolsó hölgyemény nem igazán tartozik
a kedvenceim közé, viszont ebben az animében a
hölgy zseniálisan játszik a hangjával. Hol ijesztő,
hol sztoikus, hol lelkes, de végig nagyon cuki és
szórakoztató az „előadása”. Az OP-ED kinézetileg éppen olyan elborult, mint az anime, az openinget szintén Minase Inori énekli, a szám pedig
gyakorlatilag a hercegnő „problémáiról” szól. Az
endinget az ORESAMA énekli, kellemes, bár nem
túl maradandó szám.
Összességében hatalmas meglepetés volt
számomra ez az anime, és bár a tavalyi év legjobbja számomra a Tian Guan Ci Fu (AniMagazin 59.),
de attól még ez a sorozat is kedvenc lett. Ennyire
zseniálisan elborult animét a Grand Blue, a Saiki
Kusuo no Psi Nan vagy éppen a Gintama óta nem
láttam. Ajánlom mindenkinek, aki értékeli a hasonló sorozatokat, vagy csak szeretne egy jót nevetni.

Cím: Maojou de Oyasumi, Sleepy Princess
in the Demon Castle
Részek: 12 x 24 perc
Műfajok: vígjáték, természetfeletti,
slice of life, középkori fantasy
Értékelés:
MAL: 8,05 / imdb: 7,3
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AYA TO MAJO
A Ghibli visszatérése?
Írta: Venom

anime ajánló
Már 6 év telt el azóta, hogy a Ghibli stúdió
bejelentette, hogy a ‘When Marnie Was There’
filmjük után Miyazaki visszavonul (sokadik alkalommal), és ezzel együtt bizonytalan időre, talán
végleg, felfüggesztik a további munkálatokat. Természetesen ahogy azt mindenki sejtette, az inaktivitás nem sokáig tartott, 2016-ban francia koprudukcióval megjelent a The Red Turtle, amivel
számos díj mellett egy újabb Oscar jelölést kaptak.
Miyazaki mester is visszatért (ismét) a nyugdíjból,
hogy belevágjon egy újabb projektbe, miközben
fia, Miyazaki Goro szinten bejelentett egy újabb
animációs filmet. Mindenki meglepetésére szakított a hagyományos Ghibli stílussal és teljes egészében 3D CG technológiát használtak fel hozza.
Az Aya to Majo, avagy az Earwig and the Witch végül megjelent 2020 végén, és ez lett a Ghibli legújabb egész estés animációs filmje, ami már fel is
került az HBO maxra.
Miyazaki Gorónak már nem ez az első rendezése, ő követte el a 2006-os Tales from Earthseat, illetve a 2011-es From Up on Poppy Hillt és
bár az utóbbit elég jól fogadta a közönség és a
kritika is, egyik sem lett kiugró siker. 2014-ben elkészítette a Ronja, The Robber’s Daughtert, amely
amellett, hogy nagyon pozitív fogadtatást kapott,
már amolyan ugródeszkaként is funkcionált a 3D
animációk világába. Természetesen mielőtt az
Aya to Majo munkálatai elkezdődtek volna, Goro
megkapta édesapja áldását arra, hogy bátran kísérletezzen, ami után egy fiatalokból álló csapatot verbuváltak, akik nyitottabbak voltak az újí-
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Goro megkapta édesapja áldását
(...) teljesen szabad kezet kapott,
nem kérte az „öregek” tanácsait,
ami a végeredményt látva egyszerre a film legnagyobb erőssége és
sajnos gyengesége is.

tásokra. Goro teljesen szabad kezet kapott, nem
kérte az „öregek” tanácsait, ami a végeredményt
látva egyszerre a film legnagyobb erőssége és sajnos gyengesége is.
Szinte a bejelentése pillanatától nagyon
negatív kritika fogadta ezt a jelentős arculatváltást, sokan annak adtak hangot, hogy egy Ghibli
filmben semmi helye nincs a 3D-nek. Nos, bár valóban Miyazaki filmjei mindig is legendásak a kézi
animációiról és a Mester valóban tett olyan kijelentéseket, hogy ellenzi ezt a fajta digitális tech-

nológiát, de már a 2001-es Spirited Away-ben is
számos 3D jelenetet láthattunk. Víz szimulációt,
3D-ben megalkotott szobrokat és háttereket stbstb. Goro viszont egyértelműen tesztelni akarta
ezt az „új” módszert, ezért az Aya to Majóra célszerű is úgy tekinteni, mint egy techdemóra, amivel kipróbálták magukat. Hogy a végeredmény
végül jó vagy rossz… erre is rátérünk hamarosan.
Mint a legtöbb Ghibli film, az Aya to Majo is
egy könyv adaptációja, méghozzá ugyanannak az
írónőnek, Diana Wynne Jones-nak a regényét vették elő, akinek egy korábbi alkotását már feldolgozták 2004-ben, Howl’s Mowing Castle címen.
Kis érdekesség, hogy a Vándorló Palota regény
magyar fordítását az egyik híres hazai cosplayesünknek, Rhysának köszönhetjük, vagyis Laukó
Viktóriának, akivel nem is olyan régen készítettünk interjút a magazinban. Ha tudjátok, akkor
feltétlenül szerezzétek be a könyvet, érdekes kiegészítése Miyazaki művének. Az 1934-ben született Diana Wynee Jones-nak - akit főleg fiatalabbaknak szóló fantasy regényeiről ismer a világ - az
Earwig lett sajnos az utolsó műve, ugyanis 2011ben elhunyt.
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Fülbemászó boszorkányok
Anglia, valamikor a 20. század végén. A történet kezdetén egy vörös hajú hölgy menekül egy
csecsemővel a roppant furcsa üldözői elől, majd
a gyereket egy árvaház előtt hagyja, egyetlen cédulával, amin a neve szerepel: Ayatsuru, avagy
Earwig.
És itt egy picit álljunk is meg, ugyanis a
kislányt az eredeti regényben Earwignek hívják
ugyan, aminek a magyar jelentése „fülbemászó”
(igen, az a ronda rovar), de a japán fordításban az
Ayatsuru nevet kapta, amit a filmben csak szimplán Ayának rövidítettek, így én is maradnék ennél
a változatnál.
Szóval Aya bekerül az árvaházba a vörös
hajú nő pedig eltűnik. A lány szépen cseperedik,
10 éves korára már egy igazi bajkeverővé válik,
aki szinte terrorban tartja a többi gyereket a csínytevéseivel és akaratosságával. Majd egy nap
megjelenik egy nagyon fura páros, Bella Yaga, a
kissé túlsúlyos öreglány és a „párja”, a nagyon rémisztő, szinte démoni Mandrake. Örökbefogadni
jöttek és persze azonnal kiválasztják Ayát, akinek
más választása nem lévén, velük kell hogy tartson.
A furcsa pár egy látszólag teljesen átlagos kertes
házban lakik, valahol a külvárosban, viszont ahogy
Aya belép az ajtón egyből szembesül azzal, hogy
az új mostoha szülei nem közönséges emberek.
Bella egy igazi boszorkány, Mandrake pedig, nos,
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egy roppant mogorva és indulatos démon. Nem
sok ideje van csodálkozni, ugyanis azonnal berángatják a koszos, mocskos „boszorkány konyhába”,
hogy segédkezzen a varázstárgyak és bájitalok
készítésében. Aya és Bella nagyon hamar egymásnak feszülnek, mert a kislánynak nem igazán tetszik a cseléd szerep, a boszorkánynak meg esze
ágában sincs kedvesnek lennie, aminek a vége
leginkább az, hogy Mandrake még a szokásosnál
is ingerültebb lesz. Aya bár menekülne a házból,
de gyorsan rájön, hogy ez nem egyszerű feladat,
ugyanis a szobák és ajtók mágikusan váltogatják a
helyüket folyamatosan, így kénytelen maradni, de
magában már bosszút forral. Azért nincs teljesen
egyedül, összebarátkozik Thomasszal, Belle beszélő fekete macskájával (aki retteg a gazdájától),
esténként pedig kazettás magnóján egy Earwig
együttes dalait hallgatja. Pár nap múlva úgy dönt,
hogy megleckézteti a boszorkányt, a macskával
közösen elkezdenek titokban varázslatokat tanulni és készülnek a „csatára”...
A történetbe nem is szeretnék ennél tovább belemenni, mert egyrészt nagyon rövid és
bár tartogatna izgalmas fordulatokat, de az Earwig együttes kapcsolatát a Bellával és Mandrake-vel, illetve Aya anyukájával már a film posztere
lelövi, ami szerintem egy borzasztó rossz döntés
volt. Félrevezető is és spoileres is egyben, amivel
sajnos a film amúgy sem bonyolult történetét teszik még inkább kiszámíthatóvá.
DE, és itt jön a „de”, szerintem az Aya to
Majo egyáltalán nem rossz film. Minden hibája el-

lenére, mert abból aztán van bőven, egy kimondottan szórakoztató alkotás lett, sőt, talán ez eddig Goro legjobb rendezése.
Essünk is túl a vitatható vagy épp negatív
részeken, kezdve a megvalósítással, avagy a sokak
által gyűlölt 3D CG-vel. Nem szépítem a dolgot,
nem lett Pixar szintű a végeredmény, de első próbálkozásra azért nem is lett annyira rossz.
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Vannak kimondottan szép jelenetek, míg akadnak
fájdalmasan félkésznek látszó részek, de azért
nem tragikus egyáltalán. Igazából nem is igazán
értem, hogy miért pont ezt a filmet választották
3D-re, hiszen a történet 80%-a belső terekben,
szobákban és folyosókon játszódik, nem igazán
adva indokot arra, hogy kihasználják a lehetőségeit ennek a stílusnak.
Aztán ott van a történet és a karakterek,
melyek biztosan nagyon megosztják majd a közönséget. Aya nem igazán tipikus Ghibli hősnő,
ugyanis kimondottan undok, rosszindulatú, bajkeverő és nem sok félelem szorult belé, ami miatt
sokaknak ellenszenves lehet. Én mondjuk kedveltem, bár lássuk be, néha ütnivaló, és inkább
Bellát, na meg főleg Mandraket kezdjuk sajnálni.
A történet legnagyobb problémája, hogy ugyan
érdekes és szórakoztató, viszont bántóan rövid és
olyan, mintha a film utolsó harmada teljesen hiányozna. Mire beindulnak az események, vágás és
jön a stáblista. Ez azért nem volt a legjobb döntés.

Viszont szerencsére akadnak pozitívumok
is, mint például a… látvány. Igen, egy bekezdéssel
előbb kritizáltam, de azért messze nem olyan ros�sz a helyzet. Aya animációja elképesztően igényes
lett és jókat lehet mosolyogni azon, hogy korábbi Ghibli lányok mozdulatait imitálja néha (pl. Kiki
vagy Chihiro). Maga a ház és környéke is nagyon
szép, egy idő után fel se tűnt, hogy 3D CG-t nézek,
mert bár részletes, de mégis rajzfilmesen színes
és letisztult.

Lényegében négy szereplő van az egész történetben és az ő kapcsolatukat, illetve annak fejlődését
követhetjük végig. Bella és Mandrake kezdetben
iszonyat ellenszenves, utóbbi kifejezetten rémisztő tud lenni, de a film felénél elkezdjük őket is
megérteni és egy egész érdekes sztori alakul ki…
amit aztán sajnos nem igazán fejeznek be.

Ebben a pillanatban még nagyon nehéz
megítélni, hogy mekkora a sikere a filmnek, felterjesztették Oscar-díjra, de még nem tudni, hogy valóban kap-e jelölést (szerintem a tavalyi felhozatal
mellett simán megérdemelné), bár a kritikusok és
a közönség is nagyon fanyalogva fogadták. Én ezzel nem igazán értek egyet, egyáltalán nem hozott
Goro szégyent a Ghiblire, bár nem ez lesz a stúdió
legjobb és legnépszerűbb alkotása, de megnézést
feltétlenül megérdemel. Bár lehet, célszerű lesz
vele várni picit, ugyanis már pletykálják, hogy készül egy bővített, mozis verzió is…

Cím: Aya to Majo (Earwig and the Witch)
Év: 2020
Műfaj: mágia
Stúdió: Studio Ghibli
Hossz: 82 perc
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HAIKYUU!! TO THE TOP 2ND SEASON
Írta: Karasz Attila - supermario4ever (supermario4ever.wordpress.com)

anime ajánló
A 2020-as őszi szezonnal végre megérkezett a Haikyuu!! 4. évadának a folytatása. Elvileg
csak egy szezon szünetet terveztek tartani az évad
felében, de a járvány, mint annyi mindenbe, ebbe
is beleszólt, és nyár helyett őszre kaptuk meg a TO
THE TOP második felét. Lássuk, hogy milyen lett.
Minden szempontból hozta a várakozásaimat. Kiegészítette az első 13 részt, ami némileg
keserű szájízt hagyott maga után azáltal, hogy
kevésbé volt dinamikus, mint az előzőek. Persze
tudható volt, hogy a nagy mérkőzés után kicsit
visszavesznek a tempóból, de mégis hiányzott az
a miliő, ami miatt annyira népszerű és szerethető a Haikyuu!!. Ezt megkaptuk a második felére,
ahol a Karasuno az Inarizaki középiskolás csapatával méri össze a tudását. A TO THE TOP második
évada pedig szinte minden szempontból hozza
az animétől eddig megszokott színvonalat. Habár
a rajzstílus sajnos maradt olyan, mint az előző 13
részben (ezen jó eséllyel már nem fognak változtatni), viszont a játékok animációja csodálatos,
maga a játék színvonala pedig mint a világ legjobb
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sportmérkőzéseké. Persze ezt így elég snassz egy
spontanime esetében kijelenteni, hiszen minden
ilyen animénél az az elsődleges cél, hogy a „világ
legjobb sportmérkőzése” érzést adja meg, de a
Haikyuu!! esetében ez azért áll, mert továbbra is
azon volt a mangaka, hogy a lehető legvalósághűbb legyen a mérkőzés, így a végeredmény tényleg kiszámíthatatlan.
Igazából nem számítottam arra, hogy hozza
a harmadik évad színvonalát, ennek ellenére kellemes meglepetés ért. A játék mellett ebben az
évadban is megismerhetjük néhány karakter múltját. És mivel az anime erősen karakterközpontú,
ezért átélhetővé válik a történetük, a múltjuk, így
átérezzük, hogy miért fontos nekik ez a mérkőzés
vagy általánosságban a röplabda, ezáltal a meccs
is jelentősebbé válik. Néhány Inarizaki játékos
gyerekkorába nyerünk betekintést, valamint – mivel kitérőként megnézzük a Nekoma VS Sarukawa
meccset is – Kenmát is megismerjük kicsit jobban.
Kenma eddig is méltán volt emlékezetes sajátságos gondolkodásáról és érzésvilágáról, de most a

gravitációról való filozófiája után biztosra vehető,
hogy nézők millióinak szívébe lopja be magát.
Igazából csak egy komoly hibája van az animének, az egész 2. rész. Ott olyan szintű animációs bakik voltak, amit egy ilyen kaliberű anime
egyszerűen nem engedhet meg magának. Az eltorzított arcok és teljességgel kifordult fejek miatt komolyan az volt a gondolatom, hogy már maguk az animátorok is tudják, hogy mekkora híre
van magának a Haikyuu!!-nak, ezért nem kell sokat dolgozni rajta, úgy is népszerű lesz az anime.
De szerencsére csak egy rész erejéig volt probléma, aztán a 3. részben Tanaka gyerekkora került
fókuszba, ami talán az egész évad legszebb jelenete volt. Illetve sajnos a zene még az, amiben hibádzik az anime. Először énekelt a SUPER BEAVER
openinget a Haikyuu!!-nak és egyből rekordot állítottak fel, ugyanis sikeresen megírták az anime
eddigi legrosszabb openingjét. Az ének nagyjából
rendben van, de a zene dallamtalan. Nem közvetít semmit, nem érzékelem, hogy jelentése lenne
a zenének. Mintha nem lett volna megírva a dal.
És annak ellenére, hogy az a SPYAIR énekelte az

endinget, akinek két nagyon jó openinget köszönhetünk, most ők is elmaradtak minőség terén. A
dallam egyáltalán nem emlékezetes, többször
újra kellett hallgatnom a dalt, hogy valamit gondolatban vissza tudjak belőle idézni. A betétdalok
viszont nagyon jónak ígérkeznek. Március 17-én
jelenik meg az OST album, mely jó eséllyel a Spotify-on is elérhető lesz, ahogy az eddigiek is. Kíváncsian várom.
Tehát mindenképp érdemes megnézni az új
évadot is, a megszokott színvonalon folytatódik a
történet.

Cím: Haikyuu!!: To the Top 2nd Season
Hossz: 12 rész
Stúdió: Production I.G
Műfaj: vígjáték, sport, dráma,
iskola, shounen
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TAVASZI SZEZON
Összeállította: Hirotaka

anime szezon
86--EIGHTY-SIX

Bakuten!!

A Giadian birodalom „Légió” néven ismert drónserege régóta támadja a szomszédos San Magnolia köztársaságot. Sok évnyi kutatás után
végre ez utóbbi is kifejlesztette a saját automata drónjait. Így az egyoldalú háború veszteség nélkülivé vált, de ilyen nem létezik. A köztársaság
85 kerületén túl van egy „nem létező” 86. Az itt élőket megfosztották
minden joguktól és ők vezetik a „pilóta nélküli” drónokat a háborúba.
Egy kis háborús sci-fi, mert ilyen is rég volt. Természetesen, ahogy
lennie kell, a regény még fut, 2017 óta. Asato Asato első műve, amit az
A-1 Pictures (SAO, Kaguya-sama) animál. A rendezői székben Ishii Toshimasa ül, aki főleg epizódrendező volt eddig a BokuMachiban vagy a Fate/
Babyloniában. Külön érdekesség, hogy Sawano Hiroyuki adja a zenét.
dráma, sci-fi

light novel

A-1 Pictures

Battle Athletess Daiundoukai ReSTART!

< Tartalomjegyzék

Egy újabb sport anime, így a műfaj kedvelőinek erősen ajánlott, és
mivel pasik a szereplők, így főleg hölgy nézők előnyben. A cím original,
így lezárást is kaphatunk. A Zexcs (Asagao to Kase-san., Frame Arms Girl)
nem igazán készített még sportanimét, így most kiderül, milyen lesz.
Kuroyanagi Toshimasa (Fune wo Amu, Sukitte Ii na yo.) a rendező.

iskola, sport

original

Zexcs

Bishounen Tanteidan

Az emberiség kiterjesztette az életterét a naprendszerre, miután
legyőzték őket a Neririnek nevezett űrlények. Száz évvel később a világ
a Shin-Daiundokai! eseményt figyeli. Lányok jönnek az egész rendszerből, hogy különféle sportágakban mérkőzzenek meg. A nyertes elnyeri
a Kozmikus szépség címet, és a Naprendszer királynőjévé koronázzák.
Akehoshi Kanata a Földről azért jött, hogy nyerjen, és a helyszínen egy
régi barátnőjével is összefut.
Nos, ez az első viccesnek tűnő történet is egy sportos cucc, csak
ezúttal főként pasiknak készül, ráadásul egy remake, mivel 1997-ben kapott már egy sorozatot a 4 kötetes manga. A Seven (Try Knights, Kyoto
Holmes és sok hentai) hozza az animációt, a rendezést pedig Sasaki Tokihiro (Kyoto Holmes, Ousama Games) kapta.
akció, vígjáték, ecchi, sci-fi, shounen űr, sport

Aoba Shotaro beiratkozik a középiskola ritmikus gimnasztia klubjába, miután a nyári szünet alatt a sport szerelmese lett. A történetben
az ő és osztálytársa, Misato Ryoya útját követhetjük nyomon, aki híres
volt az alsó középsuliban a ritmikus gimnasztikában.

manga

Seven

Mayumi Dojima másodéves a Yubiwa akadémián, elvesztett valamit - egy csillagot, amit 10 éve látott. De van segítség, egy nem hivatalos
titkos csapat, a Pretty Boy Detective Club. Azt pletykálják, hogy problémákat oldanak meg a suliban. Ez az öt gyönyörű fiú beviszi Mayumit egy
izgalmas, veszélyes és elképesztően szép világba.
Anime szinte kizárólag hölgyeknek, akik szeretik a rejtélyeket. Érdekessége, ami talán némi izgalmat hoz a megvalósításba, hogy a Shaft
készíti (Monogatari széria, Madoka). A regény 2015 óta fut, a rendező
pedig naná, hogy a stúdió berkeiből került ki, Shinbou Akuyuki (3-gatsu
no Lion, Monogatari animék, Nisekoi stb.).

rejtély, iskola, shoujo

light novel

Shaft
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Blue Reflection Ray

CESTVS: The Roman Fighter

Shirai Hinako éppen felépült egy baleseti lábsérülésből, emiatt
később kezdi a középsulit. A mágikus nővérek, Yuzu és Lime egy különleges erővel ruházták fel, hogy „Reflektor” legyen. Hinako átváltozik ebbe
az új formába, hogy megvédje a világot a pusztító erőktől, és a saját álmát is, amiről már azt hitte, le kell mondania.
Egy kis magical girl anime, ami mostanában nem igazán volt. Érdekes feldobás ez a J.C. Stafftól (DanMachi, Skate-Leading Stars, Souma),
amitől még ez Edens Zerót is adják a szezonban. Kicsit olyan „csináljunk
még valamit” animének tűnik, de ki tudja. A rendező viszont egy hölgy,
Yoshida Risako (Diabolic Lovers, Mahouka 2), ami mindenképp érdekes.
mágia

játék

J.C.Staff

Dragon, Ie wo Kau.

Elsőre a Süsü, a sárkány jutott eszembe, aztán rájöttem, hogy
mégiscsak egy animéről van szó. Egy futó manga alapján készül, ami
2016 óta tart. A Signal MD (Net-Juu no Susume) elég kicsit stúdió, de a
Fate Camelot filmekért felel, plusz a Mars Redért, ami szintén most fog
indulni. A rendező Kasugamori Haruki (91 Daze, Keroro), aki eddig főként
short animékben tevékenykedett.

< Tartalomjegyzék

Gladiátorokról ritkán, vagy mondhatnám azt is, hogy nem is láttunk még animét. Szóval akiket érdekel a téma, vessenek rá egy pillantást. A Bandai Namco (Mairimashita! Iruma-kun, Gintama folytatások)
stúdiója készíti és teljesen CG lesz, erre készüljön fel mindenki. Viszont
tapasztalt rendezőt kap Kawase Toshifumi (Beyblade, Higurashi no Naku
koro Ni, Tenhou Tenge) személyében.

akció, dráma, történelmi, seinen

manga

BN Pictures

Edens Zero

Amikor egy sárkány nem felel meg a népe normáinak, a családja
kirúgja. Új otthonra kell találnia, ám ez nem könnyű egy fantasy világban,
ahol elfek, törpék és egyéb mitikus lények szó szerint akarnak belőle egy
darabot. Az új otthon keresése bonyolultabb, mint hinnénk.

vígjáték, fantasy, shounen

Cestus egy fiatal rabszolga, aki egy legendás gladiátor alatt edződött, csupasz ököllel harcol a szabadságáért a római korban.

manga

Signal.MD

A Granbell Kingdom egy elhagyatott vidámpark. Shiki egész életét itt töltötte. Egy nap Rebecca és macskája megjelennek a kapuknál.
Száz év után ő az első ember, aki ide jött. Shiki új barátokra lel, ám eddigi
szomszédai ezt nem nézik jó szemmel. Amikor kitör a robotlázadás, és
a régi otthon veszélyessé válik, Shiki csatlakozik Rebeccához és Happy
nevű macskájához, hogy az űrhajóján elmeneküljenek a határtalan kozmoszba.
Egy űrbéli kaland sok utazással, ellenséggel és shounenkedéssel.
A 2018 óta futó mangát Mashima Hiro írja és rajzolja, aki a Fairy Tail mangát is készítette. Az animációt a J.C.Staff (Danmachi, Railgun, One Punch
Man 2) készíti majd, akik értenek a shounen műfajhoz. A rendezői székben pedig Ishihira Shinji ül (Fairy Tail, Log Horizon, Munou na Nana).
kaland, vígjáték, fantasy, sci-fi, shounen, űr

manga

J.C.staff
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Fairy Ranmaru: Anata no Kokoro Otasuke Shimasu
A szívtelenség és kegyetlenség világában, öt férfi a rejtélyes F bárban dolgozik, ahol az ügyfelek szíve meggyógyul, letörlik a könnyeiket
és mosolyt csalnak az arcukra. Fizetséget nem kérnek, pusztán az ügyfelek szívét.
Hölgyek előnyben, új pasi hostess bár nyitva. Legalábbis nekem ez
jutott eszembe. Szépfiúfeszt lesz a Comet (Robihachi, Boueibu) original
animéje, akik már begyakorolták a bishik rajzolását. A rendezői székből
pedig Hishida Masakazu irányít (King of Prism, Pretty Rhythm).

mágia, iskola, slice of life

original

Studio Comet

Godzilla S.P

Godzilla manapság újra népszerű, hála a korábbi CG animéknek és
a live actionöknek. Ez azonban kicsit shounenesebbre veszi a hangvételt. A Bones stúdiót aligha kell bemutatni bárkinek, azt viszont jó tudni,
hogy a Netflix égisze alatt készül a sorozat. A rendezői széket pedig Takahashi Atsushi (Ao no Exorcist movie, Doraemon 37. movie) kapta meg.

< Tartalomjegyzék

Egy különös „gömb” kerül a földre. „Az” két dologra képes: megváltoztatja a dolgok formáját, és vissza tudja adni az életet a halál után.
„Az” gömbből sziklává változott, majd farkassá, aztán egy fiúvá, de úgy,
mint egy újszülött, aki nem tud még semmit. Fiúként pedig FUSHI lesz.  
Az emberi képességekkel való találkozással FUSHI személyisége is kialakul. De az útját besötétíti egy ellenség, a NOKKER. Így FUSHI-nak útja
során szembe kell néznie a fájdalommal.
Futurisztikus fantasynak néz ki a történet, meg kicsit mintha elvont is lenne, de ez csak saját megérzés. A manga 2016 óta fut és érdekessége, hogy a mangaka Ooima Yositoki, a Koe no Katachi (AniMagazin 38.) szerzője, amiből remek filmet készített a KyoAni. A Brian’s Base
(Kyokou Suiri, Grimm Notes) mostanában nem aktív. Murata Masahiko
(Baby Steps, Gilgamesh) lesz a rendező.
kaland, dráma, fantasy, természetfeletti

manga

Brian’s Base

Hige wo Soru. Soshite Joshikousei wo Hirou.

A történet szereplői Kamino Mei, egy kutató és Arikawa Yun mérnök, akik társaikkal rendkívüli fenyegetés elé néznek. Amikor a veszély a
mélyből érkezik, egyedül a fiatal zsenik, Mei, Jun és a csapatuk küzdhetnek meg vele a Godzilla Singular Pointban.

akció, sci-fi

Fumetsu no Anata e

original

Bones, Orange

Yoshida egy átlagos srác, akit elutasított egy nő, aki 5 éve tetszik
neki. Hazafelé a kocsmából, részegen talál egy tinilányt az út szélén kuporogva.
- Ha nálad maradhatok, alhatsz velem.
- Nem kéne ilyet mondanod, még viccből sem.
- Akkor hadd maradjak ingyen.
Sayu végül beköltözik hozzá, így az elmenekült tinilány és a 26 éves srác
története kezdetét veszi.  
Egy kis sulis romantikus dráma a műfaj kedvelőinek. A light novel
2018 óta fut és a Project no 9 (Jaku-chara Tomozaki, Dokyuu Hentai) végzi
az animációt. Kamikita Manabunak pedig ez az első rendezése.
dráma, romantika, shounen

light novel

Project No.9
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Ijiranaide, Nagatoro-san

Joran: The Princess of Snow and Blood

Nagatoro újonc a középsuliban, és szereti az idősebb srác osztálytársát ugratni, kínozni. Mi vajon az indoka erre, és miért hagyja ezt a senpai? Nagatoro csak szenvedést akar okozni a senpainak, vagy titokban
szereti?
Komédia a javából, fiú hősünk sok viszontagságnak, mi pedig röhögésnek leszünk kitéve. Egy még futó mangáról van szó, ami 2017 óta
tart. A stúdió az utóbbi időben főleg Lupinnal foglalkozott és a Kami no
Tou webmangát adaptálta. A rendező Hanai Hirokazu (Saredo Tsumibito
wa Ryuu to Odoru), aki másodjára ülhet az irányítói székbe.

vígjáték, romantika, slice of life

manga

Telecom Animation Film

Koi to Yobu ni wa Kimochi Warui

< Tartalomjegyzék

manga

akció, történelmi

original

Bakken Record

Kyuukyoku Shinka Shita Full Dive RPG ga Genjitsu Yori mo Kusoge Dattara

Amikor szerelmes leszel, azt nem tudod megállítani. Amakusa
Ryou, egy profi üzletember találkozik középsulis húga barátnőjével,
Aruma Ichikával, és egyből őrülten beleszeret. Nyilvánvaló módszerekkel nyomul a lányra, aki viszont undorral fordul el tőle, és gond nélkül
inzultálja. A férfi ezt a szerelem jelének veszi. Itt kezdődik ez a romantikus komédia egy kitűnő alkalmazott és egy átlagos otaku középsulis lány
között.
Mit is mondhatnék, majdnem olyan mint a Koi wa Amaagari no
You ni, csak mégsem, ez kicsit bosszantóbbnak tűnik. A manga meglehetősen régóta, 2015 óta fut. A Nomad (Jashin-chan Dropkick), végzi az animációt, ami szereti a lányos akcióvígjáték animéket, bár nem túl aktívak.
A rendező Nakayama Naomi (Orange, Wake Up Girls), aki most ül először
a rendezői székbe.
vígjáték, romantika

1931. Tokugawa Yoshinobu herceg 94 éves és teljhatalma van Japán felett. A Meiji éra maradványai még látszanak, de fejlődik a japán
ezoterikus kozmológia, az Onmyodo, ami a modernitás érzetét kelti. Egy
Kuchinawa nevű csoport a herceg meggyilkolását és a rendszer megbuktatását tervezi. A Nue szervezet feladata a csapat felszámolása, az itt
dolgozó Yukimura Sawa szüleit a Kuchinawa csoport feje gyilkolta meg,
ezért bosszút esküdött.
Rég volt már a két világháború között játszódó anime, még ha
alternatív történelem is. Ami további előny, hogy original, tehát lezárt
sztorit kapunk. A stúdió már kevés bizalomra ad okot, ez lesz a második
saját animéjük. További érdekesség, hogy a Raise A Suilen adja a zenéket, ami egy Bang Dreamben feltűnt banda. Kudou Susumu (GitS: Arise
4, Mardock Scramble) irányítja a projektet a Crunchyroll égisze alatt.

Nomad

A teljesen átlagos srácot, Hiro Yuukit átverik, és csatlakozik egy
full-dive VRRPG játékhoz. A Kiwame Questet a legreálisabb játékként
mutatták be szuper grafikával, reális NPC-kkel, a szél és szagok érzetével. Azonban a játék már gyakorlatilag egy szellemváros, a játékosok panaszai szerint túlságosan is reális, a küldetéseket nem lehet megcsinálni,
az ütések ugyanúgy fájnak, és a sebek is napok alatt gyógyulnak be.
A játékban bennragadok stílust szerintem senkinek nem kell bemutatni, a borító alapján pedig még háremet is kapunk. Egy rendkívül friss light novelt adaptál, ugyanis tavaly indult. Az alkotó, Tichihih
Light egy másik, még futó regényét, a Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni
Shinchou Sugirut is animésítették már. Az ENGIt az Uzaki-channal ismertük meg, amit sokan szerettek. A rendező pedig Miura Kazuya (Dramatical Murder, Uzaki-chan).
akció, vígjáték, fantasy, játék

light novel

ENGI
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Mars Red

Mashiro no Oto

1923-ban járunk. A vámpírok léteznek, számuk egyre növekszik,
és megjelenik egy rejtélyes mesterséges vérforrás, az Ascra. A japán kormány Code Zero néven egy különleges osztagot hoz létre, hogy vegyék
fel a harcot a vámpírokkal. A Nakajima altábornagy által kreált egység
korábban az információs háborúban vett részt, de most új feladatuk a
vámpír krízis megoldása.
Oh, de rég jöttek már vámpírok, pedig pár éve minden második
animében voltak. Akik szeretik, csapjanak le rá. Természetesen a manga
még fut, egészen pontosan 2019 óta. A Signal.MD (Fate/Camelot, NetJuu no susume) még nem hozott darkos animét, meglátjuk, milyen lesz.
Viszont seiyuuparádéra lehet számítani, Suwabe Junichitól Furukawa
Makotóig. Az irányítást Sadamitsu Shinya (Dragon Half) végzi.
akció, történelmi, sci-fi, természetfeletti

manga

Signal.MD

Odd Taxi

< Tartalomjegyzék

Egy kis tradicionális zene. Sokaknak bejött a Kono Oto Tomare a
kotójátékkal, úgy fest érdemes még hasonló animét hozni. Egy 2010 óta
futó mangát adaptál, Ragawa Marumi készíti, akinek az Akachan to Boku
című mangájából 1996-ban jelent meg anime. Az animációért a Shin-Ei
(Karakai Jouzu, Crayon Shin-chan) felel. A rendezői széket pedig az előbbi
animéket is dirigáló Akagi Hiroaki (Hina Logi) foglalja el.
dráma, zene, iskola

manga

Shin-Ei Animation

Osananajimi ga Zettai ni Makenai Love Comedy

Kotokawa egy teljesen hétköznapi taxisofőr, rokonok és más
egyéb emberi kapcsolat nélkül. Egyedüli hobbija, hogy lefekvés előtt
rakugót hallgat a rádión. Jelenleg, aki barátjának nevezhető, az orvosa,
Gouriki és a középsulis osztálytársa, Kakihana. Beszélgetései egy nővérrel, aki titkol valamit, egy rosszul menő komikus csapattal, kezdő idolokkal és még sok mással, közelebb viszik egy eltűnt lányhoz.
Ki volt már kíváncsi rá, milyen emberek utaznak taxival, és ki száll
be legközelebb? Nos, az anime ezt a kérdést járja körül. Figyelem, a szereplők antropomorf karakterek, a történet pedig original. Az OLM (King’s
Raid, Pokemon Movie 23) nem szokott túl komoly hangvételű animéket
gyártani, kicsit most újít. Viszont hallhatjuk benne Furukawa Makotót és
Yamaguchi Kappeit is. A rendezői posztot egy újonc, Kinoshita Baku tölti
be, aki egyben a karakterdizájner is.
rejtély

Setsu nagyapja, a híres shamisen előadó elhunyt, azóta Setsu otthagyta a középsulit, Tokióba költözött, és csak sodródott. Nem tudta,
mit tegyen, azon kívül, hogy játszott a shamisenén. A sikeres és gazdag
édesanya, Umeko felkavarja az éltetét. Visszaíratja a középsuliba, és a
shamisen iránti szenvedélyét is újra fel kell fedeznie.

original

OLM, P.I.C.S.

Maru Sueharu átlagos 17 éves srác, akinek még nem volt barátnője, így elkezdődik a hősnők csatája a gyönyőrű első szerelem, Shirokusa
és a gyerekkori barát, Kuroha között.
Átlagos srác átlagos élete a suliban, újabb epizód. Ilyenkor mindig
úgy érzem, hogy csak a karakterek neveit és a dizájnt változtatják meg,
minden más a régi. De kikapcsolódásnak jó lehet. A manga 2019 óta fut,
a Doga Kobót (Maoujou de Oyasumi, (15. oldal) Dumbbell (AniMagazin
59.), New Game (AniMagazin 40.) stb.) pedig szerintem senkinek sem kell
bemutatni. A rendező és egyben karakterdizájner Naoya Takashi (3D Kanojo, Val X Love).

vígjáték, hárem, romantika, iskola

light novel

Doga Kobo
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Sayonara Watashi no Cramer

Seijo no Maryoku wa Bannou desu

Suo Sumire, az alsó-középsulis, akinek semmilyen focitapasztalata nincs, fura ajánlatot kap. Riválisa, Soshizaki Midori meghívja, hogy
játsszanak ugyanabban a csapatban, azzal az ígérettel, hogy soha nem
hagyja őt „egyedül játszani”. Suón áll, hogy elfogadja-e az ajánlatot, így
elkezdődik a történet az individuális focijátékosokról.
Sport és foci, akik pedig ezúttal űzik, azok gimis lányok. Egy 2016
óta futó mangáról van szó, Arakawa Naoshi készíti, aki a Shigatsu wa Kimi
no Usót is írta. A Lidenfilmsnek (Uraseaki Picnic, Hataraku Saibo Black)
elég tágas a repertoárja, fantasytól kezdve, slice of life-on át, a történelmiig. Ezzel sem lesz gondjuk. Tauno Seiki (Koi to Uso, Kishuku Gakkou no
Juliet) foglalja el a rendezői széket.
dráma, iskola, sport

manga

Lidenfilms

Sentouin, Hakenshimasu!

< Tartalomjegyzék

light novel

fantasy, romantika

light novel

Diomedéa

Seven Knights Revolution: Eiyuu no Keishousa

A Kisaragi Corporation vezetőinek majdnem kezükben van a világuralom, és most még nagyobb babérokra tőrnek. A hatos ügynök kapja
a megbízást, hogy felfedezzen egy idegen bolygót. Azonban a gonosz
társaságban sokkal keményebben kell dolgozni ahhoz, hogy a Hatos
ügynök előléphessen. Elsőként a Démonúr hadseregét kell legyőznie,
vagy hogy hívják. Mindenesetre, a világnak nincs szüksége két gonosz
szervezetre.
Akcióvígjátékot a népnek. Igazából már az is jó, hogy nem isekai.
Az alapregény 2017 óta fut, és a Konosubát, valamint a Hataage! Kemono
Michit is író Akatsuki Natsume készíti. A stúdiót szerintem senkinek nem
kell bemutatni: Danmachi, Souma, Railgun, csak hogy pár munkájukat
említsem.
akció, vígjáték, fantasy

Sei 20 éves irodai dolgozó, aki egy másik világba kerül. De rajta
kívül egy másik lány is átkerül a „Szent” megidézésekor, és ezt a második
lányt mindenki jobban kedveli. De semmi gond, Sei elhagyja a palotát, és
bájitalokat, valamint kozmetikumokat készít, amiket elad a boltjában. Az
üzlet virágzik, és szép az élet, egészen addig, amíg kísérteni nem kezdi
az állítólagos szent.
A változatosság kedvéért isekai, szóval aki szereti, annak hajrá.
Öröm, hogy ezúttal egy hölgy a föszereplő végre. A bakarina is népszerűbb lett ezzel a recepttel. Talán senkit nem lep meg, hogy a regény még
fut, a stúdió pedig szeret mindenfélét gyártani, amiben lányok vannak:
Domestic no Kanojo, Beatless. A tavalyi Ahiru no Sorával (AniMagazin 59.)
kicsit váltottak. A rendezői felelősséget pedig Ibata Shouta (Domestic no
Kanojo, Gi(a)rlish Number) vállalta magára.

J.C.Staff

Egyszer volt sok hős, akik megmentették a világot a pusztulástól.
Telt az idő, mígnem a „túlélők” felébresztették a régi hősök erejét, hogy
ismét rájuk bízzák a világ sorsát. A „hét lovag” a legjobb túlélők csoportja. Köztük egy fiatal lány, Faria harcol a pusztító csapatok ellen. A harc
közben megment egy fiatal fiút, Nemót. Benne is felébred a „túlélők”
ereje, ám senki nem ismeri a hőst, akitől az erejék örökölte.
Egy kis akció fantasy, ami játékból jön nekünk a képernyőre, szóval
sok karaktert és harcot kapunk. A domernica főleg bedolgozó stúdió, de
ebben a szezonban a Subarashi Kono Sekait is viszi. A Lidenfilms (Hataraku Saibo, Urasekai Picnic, Kitsutsuki Tanteidokoro) pedig sokféle műfajt
adott már nekünk. A rendező Ichikawa Kazuya (Tantei Team KZ, Keppeki
Danshi!), aki ebben a szezonban három animét is dirigál.
akció, fantasy, kaland, mágia

játék

domerica, Lidenfilms
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Shadows House

Shakunetsu Kabaddi

A történetben a nyugati stílusú házban lakó arisztokrata, arctalan
Shadow családdal ismerkedhetünk meg. Élethű babákkal élnek együtt,
akik az arcukként szolgálnak. A ház lakóinak életét és titkaikat kísérhetjük figyelemmel.

Az első éves középsulis, Yoigoshi Tatsuya korábban a legügyesebb
focista volt, de most utálja a focit. Meghívják, hogy csatlakozzon egy új
sportcsapathoz, akik kabaddit játszanak. Eleinte vonakodik, de az első
gyakorlat megnézése utána érdeklődni kezd.

Egy kastélyos slice of life babákkal, talán minimális horror hangulattal. Nem nekem találták ki, az biztos, de mindenképp üdítő kicsit más
stílust látni. A CloverWorks (Wonder Egg, Horimiya, Yakusoku no Neverlend) animálja a 2018 óta futó mangát. Mostanában elég jól megy a stúdiónak, népszerűek az animéik. Oohashi Kazukinak (Kakegurui, Persona
5) pedig ez lesz az első rendezése.

Újabb sportanime, ismét foci. Egy 2015 óta futó webmangát
adaptál ezúttal a TMS (Dr Stone, Kanojo Okarishimasu, Baki). Volt egy-két
sprotaniméjük már, de nem ez a profiljuk, meglátjuk, milyen lesz. A rendezői feladatokat itt is Ichikawa Kazuya (Tantei Team KZ, Monster Strike)
látja el. Seiyuukben sem lesz hiány, Furukawa Makotót és Uchida Yuumát
is hallhatjuk.

seinen, slice of life, természetfeletti

manga

CloverWorks

Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita
Egy irodai alkalmazott fájdalmas élete véget ért, belehalt a túlórákba. Amikor halhatatlan és nem öregedő boszorkánnyá reinkarnálódik egy új világban, megfogadja, hogy stresszmentesen és békésen éli
a napjait. Slime-ok levadászásával keresi a kenyerét, mivel ez a legkön�nyebb meló. Századokig ezt a munkát csinálja, és hatalmas erőre tesz
szert. Vajon hogy fogja ezt beilleszteni a laza életébe?
A történet úgy kezdődik, hogy a tag meghal és átkerül egy másik…..ohh már megint. Nem uncsi ez? Természetesen a regény még itt
sem zárult le, írója Morita Kisetsu, akiben az a különleges, hogy bár ez
az első címe, ami animét kap, mégis számtalan műve van már, ráadásul
többségük még mindig fut. A stúdiónak eddig az FLCL alternatívot és a
Babylont köszönhetjük, Kimura Nobukagénak (Air, Babylon, Orange stb)
pedig ez az első teljes rendezése.
vígjáték, fantasy
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light novel

REVOROOT

akció, dráma, sport

manga

TMS Entertainment

Subarashiki Kono Sekai The Animation
Neku a shibuyai nagy kereszteződésben ébred mindenféle emlék
nélkül. Igazából ideteleportálták, egy benépesített bolygóra. Egy rejtélyes játékban, a „Reapers’ Game’-ben kell részt vennie. Neku Shikivel köt
alkut, hogy túléljék. Együtt kell legyőzniük a „Noise”-nak nevezett szörnyeket, miközben a játék titkaira is fényt derítenek. „Csak egyetlen mód
van, hogy életben maradj Shibuyában: bízz a partneredben.”
Aki szereti a „death game” műfajt (Ousama Game, Danganronpa,
Battle Royale), annak érdemes lehet ránézni a címre. Játékadaptáció, így
nem tudni, kap-e lázárást. A Shin-Ei nem éppen a harcos animéiről ismert, meglátjuk, hogy adják át. Ichikawa Kazuyáról (Tantei Team KZ, Keppeki Danshi!) pedig már volt szó az előbb a Seven Knight és a Shakunetsu
Kabaddi anime kapcsán, ő rendezi ezt is.
akció, fantasy

játék

domerica, Lidenfilms
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Super Cub

Tokyo Revengers

A másodéves középsulis, Koguma nem él túl érdekes életet. Nincsenek szülei, barátai, hobbija. Egy nap szerez egy használt Honda Super
Cub motort, és azzal megy suliba. Az idő előrehaladtával nem Koguma
az egyetlen, akinek így új élete kezdődik, a motornak köszönhetően barátokra tesz szert.
Motorklubos csajok régen voltak már (Rolling Girls, Bakuon!!,
One Off), kicsit újraélesztik a dolgot. Ebben az esetben is még fut az
alapregény, 2017 óta. A Studio Kai (Uma Musume 2, Mushikago no Cagaster) eddig nem sokban jeleskedett, de ettől még lehet az anime jó.
Fujii Toshirou (18if, Naruto: Shippuuden, Baby Steps) irányítja, akinek ez a
második rendezése a 18if után.
seinen, slice of life

light novel

Studio KAI

Vivy: Fluorite Eye’s Song
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original

Iskolai bunyók sora vár ránk ebben az animében, aminek még fut a
mangája. Az elkövető itt is a Lidenfilms (Hataraku Saibo, Urasekai Picnic,
Kitsutsuki Tanteidokoro), amit már többször említettem a mostani ismertetőben. Hatsumi Kouichi (Ao no Exorcist: Kyoto-hen, Deadman Wonderland) foglal helyet a rendezői székben.
akció, iskola, shounen

manga

Lidenfilms

Yakunara Mug Cup Mo

A történet Nearlandben játszódik, egy vidámparkban, ahol az
álom, remény és tudomány együtt él. Itt született az első embertípusú
AI, Vivy, akinek feladata „mindenkit boldoggá tenni az énekével”. Egy
nap egy Matsumoto nevű AI jelenik meg előtte, elmondja, hogy 100 évvel későbbről jött a jövőből, és feladata, hogy „dolgozzon együtt Vivyvel,
hogy helyrehozzák a történelmet, és meggátolják a háborút az emberek
és a AI-ok között”.
Egy sci-fi - egészen üdítő látni ezt a sok fantasy között, hozzá pedig némi terminátoros beütést is kapunk. Növeli a pozitívumot, hogy
original, lezárt sztori. A WIT mintha felszabadulva érezné magát, hogy
nem kell az AoT-tal vesződnie. Most végre rendesen dolgozhatnak, hisz
a Great Pretender is remek lett. Az animét Ezaki Shinpei (Hanebado!, Tanteidokoro) rendezi, a seiyuuk között pedig Fukuyama Jun is ott van.
sci-fi

Hanagaki Takemichi a híradóból tudja meg, hogy a barátnője hazafelé az iskolából meghalt. Tachibana Hinatát megölte egy bűnbanda, a
Tokyo Manji Gang. Hanagaki egy lepukkant apartmanban lakik, a főnöke
idiótának nézi, és persze szűz. Ám hirtelen 12 évet ugrik vissza az időben, a középsulis korába. Hogy megmentse Hinatát és megváltoztassa
az életét Kanto legnagyobb bűnbandájának csúcsára kell törnie.

Wit Studio

Tajimi városa Gifu prefektúra déli részén található, híres a Mino
kerámiáról. A város tele van kerámiakészítőkkel és múzeumokkal. Vannak helyek, ahol ki is próbálható a Mino edény készítése, és éttermek,
ahol ilyen kerámiákban kínálják az ételt. A történet kezdetén egy középsulis lány Tajimi bevásárló utcájába költözik. Számos találkozás és barátok, helyiek, művészet vár rá.
Gifu prefektúra új kedvenc animéje és a cuki lányok cuki dolgokat
csinálnak újabb fejezete, némi kultúrával. A moésített tradíciók kedvelőinek ajánlott. A Nippon Animation (Heidi, Akane no Anne stb.) nagyon
régi stúdió, a 70-es évek óta gyárt animéket. A rendezői tisztséget pedig
Kamiya Jun (Blue Seed, DICE, Kingdom) viseli.
iskola, slice of life

manga

Nippon Animation
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Folytatások a tavaszi szezonban

Boku no Hero Academia 5

Fruits Basket: The Final

Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω

Kingdom 3

Mairimashita! Iruma-kun 2

Tensura Nikki: Tensei Shitara Slime Datta Ken

Yuukoku no Moriarty 2

Zombieland Saga Revenge
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SZEZONOS ANIMÉKRŐL
Írta: Yuuko, Catrin, Venom

Tenchi Souzou Design-bu
Horimiya
Skate-Leading Stars
SK∞
2.43 Seiin Koukou Danshi Volley Bu
Hataraku Saibou
Tensei Shitara Slime Datta Ken
Nanatsu no Taizai
Kai Byoui Ramune
Yuru Camp△ Season 2,
Non Non Biyori Nonstop
Show by Rock!! Stars!!
Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi
Ore dake Haireru Kakushi Dungeon
Tatoeba Last Dungeon...
Kumo Desu ga, Nani ka?
Urasekai Picnic
Vlad Love
Wonder Egg Priority
Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu
Yashahime
Shingeki no Kyojin
Fafner Beyond
6 Lovers
Thousand Autumns

anime szubjektív
Yuuko véleményei
Nagyon sok mindent terveztem nézni a
téli szezonból, viszont a legtöbb folytatáshoz végül sem időm, sem hangulatom nem volt a nagy
Douluo Dalu maraton mellett. Mindenesetre így is
találtam pár sorozatot, amit érdemes volt hétről
hétre követni.

Heaven’s Design Team
A szezon abszolút kedvence nálam ez a
sorozat, amire tényleg rögtön rávetem magam,
amint kijön az újabb rész. Éppen olyan elborult és
zseniális, mint amiben a trailer és az első két rész
után reménykedtem. A tervező csipet-csapat egytől egyig elszállt zsenik gyülekezete, akiknek csak
pegazust nem sikerül terveznie… Pedig igen sokszor nekifutnak, lévén, hogy a lovat megtervező
osztályvezető, Tsuchiya-san szívügyének mondható a repülő ló létrehozása. Rengeteget lehet ne-
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vetni a sorozaton, de van egy kis ismeretterjesztő
része is, ami szintén nagyon tetszik.

Horimiya
A szezon rejtett gyöngyszeme lett számomra ez a cuki romantikus sorozat, pedig egyáltalán nem terveztem megnézni. Hori Kyouko
látszólag egy népszerű, jó tanuló diáklány, akinek
biztos minden ujjára jut egy srác, és gondatlanul
éli a diákéveit. A valóságban viszont munkamániás szülei állandó távolléte miatt neki kell vigyáznia
az öccsére, és megcsinálni az összes házimunkát is
otthon. Így nincs ideje semmiféle délutáni programra, amint hazaér, gyorsan átöltözik otthoni ruhába, és gőzerővel nekilát takarítani. Egy véletlen
baleset folytán az öccsét hazakíséri egy ismeretlen, menő, piercinges srác, akiben Hori-san meglepődve fedezi fel a furcsa, suliban mindig szemüveget viselő és arcába fésült hajú Miyamura-kunt.
Miután mindketten megismerték a másik eltitkolt

oldalát, egyre többször találkoznak egymással.
Nagyon aranyos sorozat, a főszereplő párost csak
imádni lehet, ráadásul eddig sikeresen elkerülte
a romantikus sorozatok legnagyobb buktatóit is
(idegesítő szerelmi háromszög + normális kommunikáció teljes hiánya).
Sportanimék: Rögtön három is van nekünk,
ráadásul mindhárom tetszik. Ilyen is rég volt már!

Skate-Leading Stars
Sportanime-rajongó lelkem csak úgy szomjazza az ilyen sorozatokat, bár nagy előrelépések
még nem történtek, de a koris részeket nagyon
szeretem benne. Az elejéhez képest Maeshima
kicsit már visszafogottabban viselkedik, de most
meg a csapatszellem teng túl benne, így kevésbé
dinamikus a korizása. Remélem, a finálére majd
összehoznak nekünk egy gyönyörű előadást, bár
eddig is volt pár, ami nagyon jól nézett ki.

SK∞ (SK8 the Infinity)
A három sportanime közül ez érdekelt a
legkevésbé, mégis ez tetszik a legjobban. Hasonlóan a Skate-Leading Stars-hoz, itt is egy lelkes,
vörös hajú srác a főszereplő, bár ezúttal a kék
hajú menő srác nem a riválisa, hanem a barátja.
Kissé kínos lehetett, hogy két sportanime is indult
egy szezonban, melyek főszereplőinek eléggé
hasonló a karakterdizájnja... Szerencsére a sztori
már kevésbé hasonlít: a Kanadából Japánba költöző Langa, a szintén nem túl átlagos névre hallgató Reki segítségével gyorsan megismerkedik a
gördeszkázás izgalmaival, és egy véletlen folytán
még egy – illegális – versenybe is bele lesz kényszerítve. Hála a többéves snowboardos múltjának, elég gyorsan sikerül beletanulnia a deszkázás
rejtelmeibe, ami nem árt, mert egyre több kihívója lesz, ráadásul a legendás – és nem túl normális
– Adam szeme is megakad rajta. A három sportanime közül ez a „legshounenesebb”, a versenyek
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izgalmasak, a két főszereplő nagyon szerethető,
és látszik rajtuk, hogy tényleg nagyon jó barátok.
Ráadásul így a vége felé egyre komolyabbá válik a
hangulat, és bár van egy sejtésem, mi lesz a vége,
mégis meglepett, hogy ennyire bele mertek menni ebbe a témába – főleg, hogy a főszereplővel
kapcsolatban. A többi karakter is izgalmas, a főgonosz egy igazi perverz megszállott, ráadásul a
történet nagyon be tudja szippantani a nézőt. A
részek közepén bevágott vicces jelenetek nagyon
tetszenek, a hatodik rész szintén, ami bár egy tengerpartos töltelék rész, de nagyon sokat lehetett
rajta nevetni.

2.43 Seiin Koukou
Danshi Volley Bu
Nehéz dolga van ennek a sorozatnak a Haikyuu után, de azért az első részek alapján én bizakodó vagyok. Főszereplőnk, a háttérsztori szerint
Kageyama – viszonylag durvább múlttal –, kiné-
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zet szerint Tsukishima 2.0, sokkal normálisabban
és kedvelhetőbben viselkedik, mint ezek alapján
vártam, míg oldalbordája, Yamaguchi 2.0 szintén
aranyos, bár kissé szerencsétlen. Kíváncsi vagyok
hogyan alakul a csapatuk sorsa, és hogyan dolgozza fel a traumáit. És arra is, hogy képes leszek-e
elvonatkoztatni a Haikyuu-tól.
Folytatások terén eddig a Hataraku Saibou
és Tensei Shitara Slime Datta Ken második évadaiba néztem bele, nagyon jól hozzák a megszokott hangulatot, már most imádom mindkettőt.
Valamint belenéztem a Nanatsu no Taizai utolsó
évadába is, de az animáció sajnos egyáltalán nem
javult… Egyszerűen az első két évad látványa
után fáj nézni, hogyan teszik tönkre a harcjeleneteket… Inkább újraolvasom a mangát helyette.
Valamint nézem még a Kai Byoui Ramune-t is,
ami természetfeletti betegségek gyógyításával
foglalkozik, így engem egy kicsit az xxxHolicra
emlékeztet, bár még nem láttam belőle olyan so-

kat, hogy konkrét véleményem legyen róla. De az
eddigi két ügy, amit láttam, elég érdekes volt, így
aki szereti a misztikus, kissé lélektani sorozatokat,
az bátran nézzen bele. Illetve sajnos meg akartam
tudni, miért folyik ennyire a csapból is a Redo of
Healer… És nincs semmi mentségem rá, hogy az
első rész fele után miért nem nyomtam ki az egészet… Ok, aki szereti a hasonló sorozatokat – bár
hogy pontosan milyen, nem tudom, mert a sorozat ecchinek túl sok, hentainak meg túl kevés –,
az nézze nyugodtan, aki meg bosszúálló antihősről akar sorozatot nézni, az keressen más animét.
Mert egy antihős is lehet szimpatikus, és érdekes
lehet végigkövetni a morális dilemmáit, és hogy
mi az a vonal, amit nem akar átlépni – mert akkor
ő is olyanná válna, mint azok, akik neki ártottak
– és végül megteszi-e ezt a bosszúja érdekében.
Na, főszereplőnk, Keyaru, pardon, Keyaruga aztán
gond nélkül megteszi, és egy kicsit sem gondolkodik rajta. Mondjuk úgy, hogy végül is érthető,
hogy ennyire bekattant, azok után, amit művel-

tek vele… De ő ezután szorgos háremépítésbe
kezd, és szépen előjönnek a mangaka fétisei, aki
láthatólag nem tudja, hogy egy dark fantasyben
ilyenkor nem lefektetjük a hercegnőt, hanem legalább máglyán elégetjük. Ráadásul ez a színes rajzolás meg a cuki poszter borzalmasan nem illik az
alapsztori hangulatához.
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Venom véleményei
Covid ide vagy oda, Japánban az anime stúdiók akkora mennyiségű sorozatot öntöttek a nyakunkba, hogy csak kapkodtam a fejem, hogy mit is
nézzek. És nemcsak a mennyiség, de a minőség is
elképesztő, olyan erős címket kaptunk, hogy nem
is tudom, mivel lehet ezt még az év további részében fokozni (bár, a tavaszi felhozatal sem tűnik
piskótának). Nem is szaporítom a felvezetőt, csapjunk bele a 2021-es első anime ajánlómba, lesz miről mesélni…

Folytatások
minden mennyiségben!
Ezt a részt rövidre is venném, mert már
mindről írtam én vagy valamelyik kollégám a
múltban, így nagyon nincs mit elemezgetni, aki
már várta a folytatásokat, az úgyis nézi. Azért
párat megemlítenék, aminek én személyesen na-

< Tartalomjegyzék

gyon örülök jelenleg: kapásból itt a Yuru Camp△
Season 2, ahol a kempingező lányok ismét felverik a sátrakat és nagyon guszta kajákat főznek,
közben meg végtelenül aranyos az egész. Hasonlóan szívmelengető a Non Non Biyori Nonstop,
ami lényegében a 3 szezonja a sorozatnak, Renge,
Hotaru és a többi csajszi visszatér, hogy továbbra
is megmutassák, hogy a vidéki életnek is vannak
szépségei. Szinte semmi változás nincs az eddigiekhez képest, mind a két sorozatban bámulatosak
a tájképek és nagyon kellemes a humor, ami eb-

ben a vírusos-hideg időszakban kicsit feldobja a
napjainkat.
Aztán ott van a Show by Rock!! Stars!!,
ami lényegében a 4. szezonnak felel meg, nos, aki
tudja, mit jelent az, hogy a Plasmagica és a Shingancrimsonz találkozik a Mashumairesh!!-sel és a
Dokonjofingerrel, miközben visszatérnek az olyan
csapatok, mint a Criticrista vagy a Tsurezurenaru
Ayatsuri Mugenan, akkor az nagyon jól fog szórakozni, akinek viszont ez csak halandzsa, az feltétlenül kezdje el nézni az 1. szezonját!
Sorolhatnék még itt animéket, mert ebben
a szezonban, mint ahogy említettem vagy egy
tucat folytatás érkezett az Attack on Titan-tól a
Beastars-on át a Hataraku Saibou!!-ig, de szerintem felesleges, nézzük inkább a most induló új
címeket!

akár egy átlagos bosszú sztori is lehetne, amolyan
Monte Cristo grófja vagy mint a Sweeney Todd,
hogy adott egy srác, Keyaru, akiről kiderül, hogy ő
egy született gyógyító hős, ezért el is viszik a falujából, hogy csatlakozzon a világmegmentő harcosok
csapatához. A probléma csak annyi, hogy a „hősök”
egytől egyig szadista szociopaták, akik a srácot
szexrabszolgaként kínozzák éveken át. Természetesen egyszer kiszabadul és elindul a bosszúhadjárat, szemet-szemért elven, avagy a srác is végigerőszakolja a sorozatban felbukkanó hölgyeket…

Fantasy sorozatok kedvelőinek
A millió isekai anime mellett már szinte kuriózumnak számít, ha felbukkan egy-egy klasszikus fantasy. Olyan, amiben nem kerül át senki egy
másik világba, nem reinkarnálódik és nem is reked
benne valami gyanús mmorpgben a főhős… na
most kaptunk nem is egyet! Kezdjük a legmegosztóbbal:
Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi (Redo of
Healer). Huh, hát ez a sorozat olyan, hogy szinte
csak kétféle kritikát lehet olvasni vele kapcsolatban, vagy 1 pontos borzalomként jellemzik vagy
9-10 pontos mesterműnek. Az alaptörténete az
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Erőszakos bosszútörténet soft-core hentai kiadásban. Gyengébb idegzetűeknek és fiatalabbaknak
semmiképpen sem ajánlom, de a sorozat pozitívuma, hogy a történet kimondottan érdekes.
Jóval könnyedebb viszont az Ore dake Haireru Kakushi Dungeon (The Hidden Dungeon
Only I Can Enter), ami egy kimondottan humoros
hárem fantasy. Hősünk, Noir egy szegény kisnemesi családba született, ezért leginkább a lenézés és
megvetés a sorsa, míg egy nap belép egy különös
labirintusba, hogy valami olyan cuccot találjon,
amivel bizonyíthatja rátermettségét, de kincsek
helyett egy kiláncolt lányt talál, aki telepátiával
közli vele, hogy a neve Olivia, és szívesen átadja
neki az erejét. Ez nem más, mint a „teremtő erő”,
amivel a srác képes lesz „átírni” mindent, amivel
szinte isteni hatalma… lenne, de az ehhez szükséges energia véges, amit csak „földi örömökkel”
lehet feltölteni, avagy finom ételekkel, kincsekkel
és persze gyönyörű lányokkal való huncutkodással. Természetesen, mint minden hárem animé-
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ben, ez utóbbi a legegyszerűbb, így kezdődik Noir
erotikus kalandozása a hőssé válás felé. Kimondottan vicces, Habkönnyű és szerethető egy sorozat, még az olyanoknak is, akik irtóznak a hárem
cuccoktól, mert annyira egyértelműen paródia.
És végül a harmadik a <mély levegő>: Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shounen
ga Joban no Machi de Kurasu Youna Monogatari
(Suppose a Kid from the Last Dungeon Boonies
moved to a starter town?)... ki a fene talál ki ilyen
debil címeket?
Létezik egy misztikus kis falu, Kunlun, ahol
a lakosság kénytelen halálosan veszélyes szörnyekkel megküzdeni napi szinten, így már tinédzser korukra olyan erőre tesznek szert, amit a
Dragon Ball szereplői is megirigyelhetnének. A
falu „leggyengébb” fiatal harcosa, Lloyd Belladonna elhatározza, hogy elutazik a nagyvárosba, hogy
ott tanuljon a katonai iskolában. Lloyd végtelenül
naiv, butuska, ártatlan és szerény, így nem is fogja
fel, hogy azok a szörnyek, amik számára egyszerűen egy pofonnal a világűrbe küldhetőek, azok

az átlagemberek számára rettenetes ellenfelek.
Így Lloyd szinte minden akciója a városban egy kisebb katasztrófát idéz elő, amit szegény srác nem
is vesz észre (vagy teljesen félreérti). Hogy a helyzet bonyolódjon Llyod kap a nyakába két idióta
boszorkányt (akik tudják, hogy a srác honnan származik), egy Selen nevű őrülten szerelmes hercegnőt és Rihót az ex-zsoldost (Tsuda Minami isteni
alakításával). Lényegében One Punch Man fantasy
kiadásban, így akik szeretik az abszurd erős hősöket, a velük járó rombolást és harsány humort,
azoknak szinte kötelező ez a sorozat.

Elvontabb és egyedi
sorozatok kedvelőinek
Biztosan vannak hozzám hasonlóan, akik
kedvelik a különleges ínyencségeket, a nem kommersz sorozatokat, ahol nem a századjára lerágott csontot kell újra és újra megemészteni. Nos,
nekik szól a következő négy anime.
Kumo Desu ga, Nani ka? (So I’m a Spider,
So What?), egyike azon sorozatoknak, amik bár
az unalomig ismételt isekai zsánerbe tartoznak,
de ezúttal azért kapott egy csavart a történet. Ha
viccesen szeretném jellemezni, akkor Yuuki Aoi
színésznő egy hiperaktív pókként reinkarnálódik
egy fantasy világban (vagy játékban?).
Ugyanis az anime nagyrészt 80%-ban Aoi
kisasszony egyszemélyes magánshowja, ahol végignarrálja az eseményeket… pontosabban hadarja, mert olyan tempót diktál, hogy követni is
nehéz néha.
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Van valami sztori más karakterekről is benne, de szerintem az csak azért került bele, hogy
ne csak egyetlen szereplője legyen a történetnek,
bár úgy is működött volna. Kumoko (a főhősnő)
három dolgot csinál minden epizódban: magyarázza a legújabb képességeit, harcol a látszólag
sokkal erősebb szörnyekkel, és pukkadásig eszi
magát a legyőzött ellenfél teteméből. Mindezt
szinte megállás nélkül végigdumálva.
Yuuki Aoit nem véletlenül raktam annak
idején a Top 10 Női Seiyuu lista első helyére, tökéletesen bebizonyítja, hogy egyedül is képes elvinni a hátán egy animét. Az ending alatti dal pedig
csak hab a tortán.
Isten az idők kezdetén hét nap alatt megteremtette az eget és a földet, majd a munkája végén így szólt angyalaihoz: népesítsétek be állatokkal, én leléptem pihenni, szóljatok, ha van ötlet!
Így indul a Tenchi Souzou Design-bu (Heaven’s
Design Team). Létrejön egy bizottság, melynek
feladata kitalálni olyan állatokat, amik életképe-
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ki az olyan állatok, mint például a zsiráf, elefánt,
cápa és a többi. Ez az a sorozat, ami egy fiatal gyereknek is teljesen élvezhető és még tanul is belőle, nagyon szépen ötvözi az aranyos humort a tanítással. Kivételesen remélem, hogy egyszer lesz
hozzá magyar szinkron is.

sek az új bolygón. Kapcsolattartónak Isten és a
bizottság között az ifjú aktakukac angyalt, Shimodát jelölik ki, aki néha szörnyülködve, máskor meg
gyermeki lelkesedéssel figyeli a kissé különc tervezők munkáját. Minden epizód lényegében 2-3
állat bemutatása, hogy miként is fejlődhetett ki,
amolyan vicces és szórakoztató biológiai oktató
filmként. Megtudjuk, hogy miért nem lenne életképes egy unikornis, pegazus vagy egy háromfejű sárkány, ugyanakkor viszont miért is alakultak

Az Urasekai Picnic (Otherside Picnic) egy
olyan sorozat, ami le sem tagadhatja, hogy a lassan 50 éves orosz regény, a Piknik az árokparton,
illetve az abból készült híres Andrej Tarkovszkij
által rendezett Sztalker ihlette. Létezik egy „másik világ”, ahova néha képesek átjutni emberek.
Ezt a világot furcsa köd, halálos anomáliák és bizarr szörnyek, szellemek népesítik be. Mégis sokan vannak, akiket szinte vonz ez a különös hely,
van akit a kíváncsiság hajt, másokat pedig a pénz,
ugyanis a mindenféle furcsa tárgyakat a valódi
világban gyűjtők felvásárolják. Ilyen páros a sorozat két hősnője is, Toriko és Sorao, akik odaát
találkoztak egy nap, majd onnantól kettesben

térnek vissza újra és újra az izgalmas, de halálos
dimenzióba. Minden epizódban egy-egy új esetet
dolgoznak fel, ahol halálfélelmüket legyőzve oldanak meg rejtélyeket vagy győznek le szörnyeket. Izgalmas, bár kissé elvont sorozat, ami nem
biztos, hogy mindenkinek bejön, mert néha nehezen követhető, sokszor az események alig kapcsolódnak össze és pont olyan zagyva és logikátlan
helyenként, amilyen a másik világ is. Akik viszont
szeretik a Sztalkert és annak adaptációit, azoknak
kötelező darab.
A Vlad Love sorozat nagyon megszenvedte
a Covid járványt sajnos. Nem csakhogy elhalasztották tavaly, majd’ egy évet, de valahogy annyira
radar alatt érkezett meg idén, hogy szinte senki se
figyelt fel rá. Pedig két legendás rendező munkájáról van szó, akik nem mások, mint Oshii Mamoru (Ghost in the Shell) és Nishimura Junji (Ranma
½ és You’re Under Arrest). A stílusa pedig a 90-es
éveket idéző elborult, morbid és 200%-on pörgő
vámpír paródia.
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Mondjuk simán kinézem azt is, hogy valójában ez egy propaganda animének készült, ami
a véradásra buzdította volna az embereket, csak
időközben mondjuk úgy… kicsit félresiklott. Banba Mitsugu egy nem kimondottan átlagos iskolás
lány. Kicsit fura a viselkedése, kicsit leszbikus hajlamai vannak és fanatikus véradó… bár nem sok
sikere van benne. Egy nap viszont belecsöppen
az életébe a gyönyörű (és ártatlanul butuska) európai vámpírlány, Mai Vlad Transylvania, aki nem
szereti harapdálni az embereket, viszont szomja-

zik a vérre. Mitsugu azonnal halálosan beleszeret
és létrehoz egy véradó mozgalmat, hogy csillapítsa a vámpír éhségét… ám kiderül, hogy Mai felveszi azoknak a személyiségjegyeit, akiknek a vérét
issza… ezzel kezdődik a teljes burleszkbe forduló
őrület. Akik szeretik a harsány és erotikától nem
mentes komédiákat, azok vágjanak bele bátran!

A szezon legjobbjai!
Az ajánló végére tartogattam a legjobbakat, ugyanis mindjárt kaptunk három olyan sorozatot, amik nemhogy a szezon legjobbja díjáért
versenghetnek, de sanszosan az év animéje címre
is esélyesek lesznek.
A Horimiya nemcsak az utóbbi idők egyik
legjobb romantikus sorozata, de érdekessége,
hogy ez már lényegében a manga második feldolgozása, ugyanis már 2012-ben a Gonzo megjelentette OVA formában Hori-san to Miyamura-kun
címen. Az idei Horimiya viszont a pár éve alapított
CloverWorks stúdió munkája, akikre fokozottan
érdemes lesz figyelni a jövőben, ugyanis eddig
masszívan hozzák a felső kategóriás animéket.
Maga a sorozat története sok újdonságot nem
hordoz, inkább a karakterek fejlődésére koncentrál. A két főhős, Miyamura Izumi és Hori Kyouko
között látszólag nem sok közös van, de mégis
megismerkedésük után szinte azonnal egymásba
szeretnek, össze is jönnek (igen, úgy is), és innen
indul meg a közös kalandjuk az osztálytársakkal és
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nyoknak ajánlom, hanem mindenkinek, aki szereti
az igényes romantikus sorozatokat.

kettőjük fura családjával. Miyamura a csupaszív,
de nagyon butuska srác, míg Hori a kicsit tsundere, de azért nem túl erőszakos lány, párosuk
pedig folyamatosan csiszolódik. Nehéz egy ilyen
sorozatról sokat írni, mert ez így talán nem is an�nyira érdekes, de higgyétek el nekem, a megvalósítás tényleg pazar. Iszonyatosan szépek a rajzok,
a hangok, a hangulat, és még a klisés drámákat is
visszafogták, annyira, hogy néha már-már Clannad
érzésem van, ami nagyon jó jel. Nem csak fiatal lá-

A CloverWorks másik elképesztő sorozata
ebben a szezonban a Wonder Egg Priority. Nagyon cselesen az előzetesek során semmit sem
mutattak lényegében a történetről, így sokan,
köztük én is, elkönyvelték, hogy ez egy újabb „aranyos lányok aranyos dolgokat csinálnak” anime
lesz… na ennél nagyobbat nem is tévedhettünk
volna. A Wonder Egg Priority ugyanis inkább a
Persona sorozathoz áll közelebb. Mivel a történet nagyrészt a meglepetésekre épít, így nem is
nagyon mesélnék róla sokat, hiszen azzal pont a
lényegét rombolnám, mindenki szépen üljön le és
nézze meg, mert ez egy nem mindennapi élmény.
Lesznek benne álomvilágokban vívott látványos
harcok, családi drámák, az öngyilkosság kérdésének boncolgatása, a gyerekek ellen elkövetett erőszak tragédiája, reménytelen szerelmek és bizarr
szörnyek, melyeket az emberi gonoszság alkotott.
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Mindehhez olyan minőségű látvány tartozik, ami
könnyedén vetekszik bármelyik Ufotable, P.A.
Works, vagy akár Kyoto Animation sorozattal. Elképesztően szép karakterek (Takahashi Saki első
ilyen próbálkozása, és nagyon remélem, hogy
nem az utolsó), letisztult és igényes animációk,
gyönyörű színvilág, talán vizuálisan az egyik legszebb anime, amit az elmúlt pár évben láttam.
Nem könnyen emészthető darab, de nagyon
megéri!

sorozat egy isekai, de kivételesen nem a tucat-vacak színvonalon, olyannyira nem, hogy műfaját
lényegében az első epizód után el is felejthetjük
és elkönyvelhetjük nagyon minőségi fantasynak.
Adott egy 34 éves japán hajléktalan szerencsétlen és megtört fazon, aki mint a legtöbb
isekai főhős egy baleset áldozata lett, majd reinkarnálódik egy igazi klasszikus középkori világban.
Már csecsemőként emlékszik az előző életére, így
nagyon gyorsan beletanul az új környezetébe. Az
új szülei letelepedett ex-kalandozók, így van alkalma kardvívást és mágiát is tanulni, bár utóbbihoz több tehetsége van. A neve Rudeus és már 8
évesen igazi kis varázsló zseni, annyira, hogy már
tanítani is tudja a mágiát. Az ő életét követhetjük
lényegében a születésétől kezdve a felnőtté válásáig, miközben mindenféle kalandokon megy
keresztül, természetesen közben csinos lányokkal
is megismerkedve. A Mushoku Tensei legnagyobb
érdeme nemcsak az érdekes karakterekben és a
látványos megvalósításban rejlik, hanem abban,

hogy nagyon komolyan veszi magát, és nem igazán szépíti a történéseket. Rudeus előző életéből
magával hozta a kissé beteges perverzióját a női
bugyik iránt, de a többi szereplő sem szent, a szex
és erőszak bizony a mindennapok része, és a készítők nem finomkodnak, ha komolyabb témák
kerülnek elő. Az audiovizuális oldal csillagos ötös,
legalább olyan igényes, mint a Wonder Egg Priority, és különösen tetszik a kicsit fakó, földszínű
színvilága. Már berendelték a 2. szezont is, a készítők nyilatkozatai szerint pedig hosszútávú terveik
is vannak a sorozattal, szóval könnyen lehet, hogy
újabb klasszikust látunk megszületni, amire még
sok év múltán is emlékezni fogunk.
Ez lett volna az én téli ajánlóm, persze ezeken kívül még nagyon sok sorozat fut, ami érdekes lehet, de remélem, legalább sikerült pár olyan
címet bemutatnom, amire felfigyeltek. Áprilisban
indul a tavaszi szezon, ha csak fele ennyi jó anime
lesz, akkor én már örülök.

Catrin véleményei
Mivel főként folytatásokat követek a mostani szezonban, a Horimiyát pedig már a többiek
is emlegették, így csak rövid impressziókkal készültem. Egy új kínai fantasy címet viszont ismét
kiemelnék (és most nem egy MXTX regény adaptációjáról van szó), bár lehet, megérdemelne a későbbiekben egy hosszabb ajánló cikket is.
Drága Horimiyáról tehát csak keveset (főleg, hogy a májusi számban hosszabb cikket tervezünk róla): ez tényleg a szezon egyik legjobbja!
Nagyon üdítő és nagyon szórakoztató. Édes, hogy
Horiék milyen könnyedén, shoujo hülyeségek nélkül lettek egy pár. Az egészből árad egyfajta természetesség, lazaság és kellemes humor. A többi karakter is mókás (kedvencem Hori trollkodós
apja), bár az évad második felére egyre többen
lettek, így kevesebb fókusz jutott Miyamuráéknak, amit néha kicsit hiányoltam.

A Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki
Dasu (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation)
legalább akkora meglepetés volt számomra, mint
az előző két anime. A készítők olyannyira bíztak a
sorozat sikerében, hogy némi túlzással csak ezért
alapítottak egy stúdiót, Studio Bind néven, ami valójában a White Fox és az Egg Firm tulajdona, szóval elég erős háttérrel rendelkeznek. Maga a Mushoku Tensei egy 2012-es webnovel adaptációja,
ami már eddig is hatalmas népszerűségnek örvendett az isekai rajongók körében. Mert bizony ez a
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De kedves sulis slice of life-ként is jól működik a
dolog. Bár újdonságról szó sincs, de a légkör és
a karakterek mégis kellemesen újszerűen adják
el ismét nekünk a középiskolás hétköznapokat.
Remélem lesz folytatása, hogy végigadaptálják a
mangát.
Nos, ami a folytatásokat illeti, végre befejeződött a katasztrofális Yashahime, aminek
ki tudja, mikor, de elvileg érkezik majd második
évada is. Ami objektíven nézve szükséges, hiszen
elég alaposan félbe lett vágva a sztori, szubjektíven viszont kell a francnak ennyi önismétlés és
epizód/szörny shounenkedés... hogy a tényleges
sztori pedig lassan, súlytalanul és gagyin haladjon
előre... Valami teljesen más arány jobb lett volna,
ahogy a régi karakterek fanservice lehetőségeit is
kihasználhatták volna, de mindenkit olyan nevetségesen üresen láthattunk viszont, hogy az fizikai
fájdalom volt régi fan lelkemnek. Szóval tök jó,
hogy Sesshi a lányok apja, és bőven lenne lehetőség köztük vagy a többi szereplő között remek
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interakciókat látni... De semmi igényeset nem
tudtak felmutatni. Sajnálatos. (De többynire ilyen
erőlködés jellemzi ezeket a leporolt és tovább
gondolt sorozatokat.)
A Shingeki no Kyojin adaptációjára viszont
semmi panaszom, minden fontos manga jelenetet visszaadnak, és üdítő a nem wites megoldásokat látni... A problémám a cuccal szimplán az,
hogy nem kedveltem ezt az arcot már mangában
sem. Mondjuk illik Isayama eddig agymenéseihez;
fogalmazzunk inkább úgy, hogy az egész történet nem működik számomra, többnyire azért
nem, mert a karakterek nem igazán nőttek a szívemhez… De hiába final season, még nincs vége,
várhatóan ebbe a 16 részbe nem fértek bele, így
valószínű (ősszel?) még egy évadként vagy majd
befejező film(ek)ként érkezik a zárás.
Ellenben itt vannak a Yuru Camp lányok,
akik a második évadban is szebbnél szebb tájakon sátoroznak. Nagyon szeretem Rin utazásait,
ahogy Nadeshiko szólókempinges részei is édesre

sikerültek. És most valahogy a többiekkel való közös programok is jobban tetszenek az első évadhoz képest. Viszont minden résznél hisztizem is,
hogy mennyire utálom ezt a cuccot, mert iszonyatosan felzaklat, hogy a jelenlegi helyzetben nem
tudunk Japánba utazni, hasonlóan csodálatos
helyeket látni... de még az itthoni kirándulásokat
is alaposan meg kell gondolni, mikor és hova merészkedhet az ember. Szóval Yuru Camp, irigy vagyok, de köszönöm, valójában imádlak!

folytatásokban... Sajnos azt sem tudni, mikor jön a
10-12. epizód. Az eddigiek alapján őszre tippelek,
pedig jó lett volna most tavasz végén, de nem írtak még róla.
Most februárban megjelent egy évek óta
ígérgetett BL OVA is, a 6 Lovers, ami hat népszerű
mangából nyújt ízelítőt. Sajnos ez is elég semmitmondó és olcsó kivitelezésű anime lett, ráadásul
mindegyik párosról csak 3-4 perces jelenetet kaptunk, ami nem sokra elég.

Közben végre kiadták a Fafner Beyond
7-9. részét is dvd-n, így meg is lestem a rawot. Aki
követi ezt a franchise-t, most sem fog csalódni folytatódik a szívszorító dráma és családi légkör
az epikus és izgalmas mecha csaták kereszttüzében. Most nem volt olyan tragikus halál, mint a
múltkori epizódokban, de azok utóhatása eléggé
érződött... viszont kaptam számomra fontos Kazuki-Soushi jeleneteket is, így még inkább örülök.
De nagyon kíváncsi vagyok, mi minden lesz még a
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Előny persze, hogy többféle kémia és hangulat is
megjelenik (bár többnyire a mókás és aranyos vonalon maradva, a szex is minimális), de ezek sablonosak rémesen egyszerű rajzolással és animációval. A seiyuuk persze hozták a formájukat.

Thousand Autumns
A donghua kínaiul a Shanhe Jian Xin címet kapta, míg Meng Xi Shi regénye eredetileg a
Qian Qiu címet viseli (nem tudom, mi alapján, de
időnként megváltoztatják az adaptációk címét), a
Scumbaghez (AniMagazin 58.) hasonlóan 3D CG
animációs, 16 részes sorozat. A regény eredetileg

< Tartalomjegyzék

danmei, de a romantikát ebben az animében sem
jelenítik meg a két főszereplő között, bár kellemes
fanservice-t és közös jeleneteket azért szerencsére kapunk belőlük. Persze így is mindkettő a maga
módján egy jelenség, ráadásul menő kultivátor:
Shen Qiao egy taoista harcművész, Yan Wushi pedig egy démoni klán mestere.
Történetük is egészen érdekes, a Scum Villain vagy a Mo Dao világához hasonlóan itt is több
klán tanítványait és vezetőit ismerhetjük meg, viszont nagyobb hangsúlyt kapnak a taoista, buddhista, konfuciánus iskolák és tanok a fantasy elemek mellett. Ráadásul a kultivátorok között van
egyfajta rangsor is, így céljuk a top10-ben minél
feljebb kerülni... A 10 éves meditáció után visszatérő, hatalmas erejű Yan Wushi miatt bizonyára kénytelenek lesznek ezen a rangsoron változtatni…
A sztori Shen Qiaóval indít, aki mestere halála után klánjuk vezetőjévé vált, viszont az első
részben egy kihívó többed magával csúnyán elintézi a taoista kultivátort, így egy szikláról lezuhan-

va súlyos sérüléseket szenved. Yan Wushi egyik tanítványával szerencsére pont arra jár, megmentve
Shen Qiao életét, aki ébredése után átmeneti
amnéziától és vakságtól szenved... A sorozat előrehaladtával egyre inkább visszanyeri erejét és
emlékeit, látása is javul, igyekszik azt is megtudni,
miért is járt ennyire pórul, és mi várja őt visszatérésekor a klánjában... Addig viszont Yan Wushi a
nyomában koslat, állandóan segít neki, és folyamatosan próbálja rábeszélni, hogy csatlakozzon
inkább hozzá. Yan-Shen páros menő kisugárzása
és harcművészete mellett az is tetszik, hogy többször padlóra kerülnek, nem legyőzhetetlenek ők
sem... Shen Qiao a sérülései miatt eleve így indít,

de a sorozat második felében Yan mester is megkapja a maga gyengébb pillanatait, ami szerintem
ráfért, és ugyancsak remek jeleneteket eredményezett. Mindenesetre az már kicsit uncsi, hogy
szinte nincs olyan rész, amiben ne fojtogatná valaki szerencsétlen A-Qiaót.
Rawként már kijött mind a 16 rész, bár angol felirat még csak a feléhez készült, de nem
tudtam várni, és meglestem a továbbiakat is. Izgalmas és látványos összecsapások tarkítják a
főszereplők útját, akik egyre inkább együttműködnek teljesen ellentétes mentalitásuk ellenére.
Bár nem a szívem csücske ez a CG, de itt nagyon
megszerettem, nemcsak a hátterek és környezet
gyönyörűek, hanem a harcok is legtöbbször látványosak és epicmenők (leszámítva a béna ugrásokat). A főszereplők arca is kimondottan érdekes, a
férfi mell- és egyéb izmokat pedig már-már mókásan sikerült a készítőknek hangsúlyozni. Az op-ed
páros szokásosan nyálas, de nagyon fülbemászó.
Beleolvastam a regénybe is, ami alapján talán az egyharmadát vagy közel felét dolgozta fel
ez a 16 rész, ha jól gondolom. Persze sok változtatással (csókjelenetre ne is számítsunk, cserébe
Wushi már az elején is többet legyeskedik A-Qiao
körül), de nagyon hatásos, harcos zárással és a
főszereplők remek kémiájával. A színészek is nagyon tetszenek, ráadásul az audio drámában is
ők hallhatók, ami elvileg már végigadaptálta a regényt.
Remélem, hamar érkezik belőle donghua
folytatás is.
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TOP 10 ANIME STÚDIÓ
Írta: Venom

anime szubjektív
Ez is eljött, 10 éves az AniMagazin, és erre
az alkalomra valami különleges toplistát választottam számotokra. Az anime stúdiók listáján már
legalább két éve agyaltam, de valahogy sosem
tudtam rászánni magam ilyen-olyan indokokból.
Most viszont eljött az ideje, lássuk a tíz legjobb
vagy legikonikusabb stúdiót, amelyek mai napig
formálják az animék világát. Fontos, hogy csak
azok kerültek be a listába, melyek jelenleg is aktívak, illetve legalább 10 éve velünk vannak. Szóval
egynyári és mindenféle kamu stúdiót ne is keressetek a listában. Csapjunk is bele!

10.
Studio Trigger
Éppen befért a listába, de nem tudtam kihagyni, hiszen bár nincs sok sorozatuk, de azok
szinte mind annyira stílusosak és azonnal felismerhetőek, hogy azt tanítani lehetne. 2011-ben
alapította két egykori Gainaxos, Imaishi Hiroyuki
és Ōtsuka Masahiko, akiknek olyan sorozatokat
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8.
P.A Works
köszönhettünk, mint a Gurren Lagann vagy a Panty
& Stocking with Garterbelt. A Trigger első munkája
a Kill la Kill volt, amivel azonnal a figyelem középpontjába kerültek. Ezután a közösségi támogatáshoz fordultak, Kickstarteren hirdették meg a Little
Witch Academiát, amire szinte pillanatok alatt ös�szejött a pénz. A többi pedig történelem, sorban
jöttek az olyan sorozatok, mint a Kiznaiver, a DARLING in the FRANXX vagy az SSSS.Gridman. Harsány
humor, energikus karakterek, letisztult és egyedi
látványvilág, őrült animációk, ezt várjuk el minden
Trigger sorozattól

9.
Ufotable
“Csodállak, ámde nem szeretlek”, ahogy a
költő mondaná, talán ez a kis idézet, ami a legjobban összefoglalja a viszonyomat az Ufotable
stúdióval. A sikere és népszerűsége vitathatatlan,
nagyon sokak kedvence, hiszen olyan sorozatokat tett le az asztalra, mint a Fate/Zero és a Fate/
Stay Night: Unlimited Blade Works (plusz egy Fate
filmtrilógia), (AniMagazin 53.) a Garden of Sinners,
a Tales of Zestiria, na meg persze a most mindent
letaroló, világhíres Demon Slayer: Kimetsu no Yai-

ba. Szintén csak dicsérni lehet minden egyes animéjük látványát, a CGI és a kézi animáció mesterei, olyan akcióorgiákat szoktak összehozni, amire
nem sok másik stúdió képes. Ennyi pozitívum mellett mégis miért került be épphogy csak a listába?
Nos, fogalmazzunk úgy, hogy a legtöbb esetben
a látvány a történet rovására megy náluk, illetve
a hype messze nagyobb, mint a valós érték. Legalábbis számomra. Persze ez csak szubjektív, az
Ufotable ettől még méltán az egyik legjobb stúdió, és ezért sem szerettem volna kihagyni a listából. Kis érdekesség, hogy 2019-ben elég nagy
botrányt okoztak azzal, hogy az elnök, Kondo Hikaru több mint száz millió yen adót „elfelejtett”
befizetni… szerencsére a Kimetsu no Yaiba bevételeiből bőven tudták fedezni a büntetést.

Progressive Animation Works, 20 éve alapította Horikawa Kenji és azóta az egyik leghíresebb
stúdióvá nőtte ki magát. Olyan „original”, vagyis
saját maguk által írt sorozatokat hoztak össze,
mint az Angel Beats!, Hanasaku Iroha (AniMagazin
39.), Shirobako, Sakura Quest vagy az Appare-Ranman!. Szinte minden stílusban kipróbálták magukat a horrortól (Another) a sport-komédiákig (Uma
Musume Pretty Derby), de legnagyobb sikereiket
alapvetően a drámaibb sorozataikkal aratták.
Egy időben sokan tekintettek rá úgy, mint a „szegény ember KyoAnija”, de egy ideje már nagyon
szépen kialakították a saját
arculatukat. Bár számomra
mindig egy pici hiányérzetet
okoznak az animéik, de senki sem vitathatja, hogy a legmagasabb szintű minőséget
képviselik.
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7.
Doga Kobo
Az „aranyos lányok aranyos dolgokat csinálnak” sorozatok mesterei. Bár néha kikacsintanak
a drámaibb alkotások felé is, de a legsikeresebb
munkáik a „slice of life” mangák adaptálása volt
mindig is.
Bár 1973-ban alapították, az első komolyabb önálló sikereiket a 2000-es években érték
el, különösen a Yuru Yuri (AniMagazin 39.) repítette fel őket a legismertebb stúdiók közé (bezsebeltek érte egy év animéje meg pár seiyuu-díjat),
aztán jöttek sorban a mára már ismert címek: Gekkan Shoujo Nozaki-kun (AniMagazin 22.), Plastic
Memories, Himouto! Umaru-chan, New Game! (Ani-
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Magazin 40.) és a tavalyi kedvencem, a Maoujou
de Oyasumi (15. oldal). Az 54. számban már írtam
egy toplistát a legjobb Doga Kobo sorozatokról,
ha érdekel a munkásságuk, akkor érdemes elolvasni azt is. (AniMagazin 54.)

6.
Shaft
Szintén egy patinás stúdió, amit bár 1975ben alapítottak, de a 2000-es években váltak csak
ismerté. Nem is akármivel, ugyanis talán az egyik
legfurcsább stílust képviselik. Szinte állandó rendezőjük, Shinbo Akiyuki avantgárd megközelítése az animékhez adta a Shaft jelenlegi arculatát.
A Hidamari Sketch és a Sayonara, Zetsubou-Sensei

voltak talán az elsők, amikre komolyabban felfigyeltek az egyediségük kapcsán, majd sorban
jöttek az olyan közönségkedvencek, mint a Bakemonogatari (és megannyi folytatása), a Nisekoi
és persze a Puella Magi Madoka Magica. Azonnal
felismerhető egy Shaft anime a szinte jelenetről
jelenetre változó rajzstílusról, a bizarr, néha csak
1-2 képkocka erejéig látható bevágásokról és a
nagyon stilizált hátterekről. Lehet a Shaftot szeretni vagy nem szeretni, de az biztos, hogy egy
üde színfoltja az animevilágnak.

5.
A-1 Pictures
Egy fiatalabb induló, amit nem is hinnénk,
hiszen iszonyat sok sorozat van már a hátuk mögött, de az A-1 Pictures-t 2005-ben alapította az
ex-Sunrise producer, Iwata Mikihiro. A stúdió az
Ufotable-hez (és a mostanában nagyon sikeres
CloverWorks-höz) hasonlóan a Sony tulajdonában
lévő Aniplex leányvállalata.
Olyan híres sorozatok felett bábáskodtak,
mint a Fairy Tail, Sword Art Online, Erased, The Idolmaster, Gate (AniMagazin 59.), vagy az én kedvencem, a Kaguya-sama: Love Is War. Bár nincs kimondottan egyéni stílusuk, sem kiemelkedő vizuális
arculatuk, mégis az egyik legprofibb és legsikeresebb stúdió jelenleg, annak ellenére, hogy az indulásuk nem volt botránymentes. 2010-ben elég
nagy vihart kavart, hogy az egyik animátoruk ön-

gyilkos lett a lehetetlen határidők és túlórák miatt. Azóta tudjuk, hogy az animék készítése nem
egy romantikus álom, hanem véres-verejtékes
munka.  

„Azonnal felismerhető egy Shaft
anime a szinte jelenetről jelenetre változó rajzstílusról, a bizarr,
néha csak 1-2 képkocka erejéig
látható bevágásokról és a nagyon stilizált hátterekről.”
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4.
J.C.Staff
Közeledünk a top három irányába, de a dobogóról éppen lecsúszó J.C.Staffot sem kell szerintem sokaknak bemutatni. Az 1986-os alapítása
óta iszonyatos mennyiségű animével ajándékozták meg a rajongókat.
A Revolutionary Girl Utena (AniMagazin 41.)
volt az első komolyabb sikerük még a 90-es években, aztán nem volt megállás, jöttek sorban az
olyanok, mint az Azumanga Daioh, Shakugan no
Shana, A Certain Magical Index, A Certain Scientific Railgun, Date A Live, Toradora!, The Familiar of
Zero, The Pet Girl of Sakurasou, Food Wars!. De ez
csak egy maroknyi példa abból a rengeteg címből, amit az elmúlt 25 évben megjelentettek. Az
egyetlen oka, amiért nem került fentebb a listára,
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mert bár vitathatatlanul profi munkát végeznek
szinte mindig, de az az extra pici kis megfoghatatlan plusz mágia hiányzik többnyire belőlük.

3.
Madhouse
És akkor jöhetnek az igazi nehézfiúk, mint a
Madhouse, ami talán az egyik legrégebbi és legnagyobb stúdiója Japánnak. 1972-ben alapították,
szóval most már lassan elmondhatják magukról,
hogy fél évszázada termelik a jobbnál jobb sorozatokat és filmeket. Nem is akármilyen filmeket,
elég csak arra gondolni, hogy Kon Satoshi teljes
munkássága (AniMagazin 57.) hozzájuk köthető,
de náluk kezdte a karrierjét Hosoda Mamoru is.
Sorozatok terén meg azt se tudom, miket soroljak
fel, hiszen olyan 250 körüli a lista, de talán elég,

ha olyanokat említek, mint a Death Note, No Game
No Life, Hunter x Hunter, One Punch Man (AniMagazin 55.), illetve a szerintem legjobbjuk, az A
Place Further Than The Universe. De ők adaptálták
szinte az összes fontosabb CLAMP mangát is. És
akkor még ott vannak a nyugati projektjeik, gyakorta dolgoztak együtt a Marvellel és más amerikai animációs stúdiókkal. A Madhouse rengeteg
tehetséges rendezőt és animátort nevelt ki az
évek során, egy percig sem volt kétséges, hogy a
dobogón a helye.

Ugyanakkor, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor egy 2021-es listába már csak a nosztalgia
miatt kerülhet be, hiszen 2014 óta jóformán félig inaktívak voltak, és a legutóbbi filmjük, az Aya
to Majo nem igazán aratott közönségsikert (pár
oldallal arrébb olvashattok róla bővebben (18.
oldal). A Ghibli olyan, mint a hintaszékben pipázgató nagypapa, aki a régi szép időkről mesél, mi
meg szeretettel hallgatjuk, de valahol belül érezzük, hogy lassan elszáll felette az idő, és csak az
emléke marad meg nekünk.

2.
Studio Ghibli
Nem a Ghibli az első??! Eretnekség, árulás,
szentségtörés! Hurr-durr! Most hogy ezen túlestünk, lássuk, miért is „csak” a második helyezett.
Senki sem tagadhatja, hogy a Ghibli nemcsak Japán, de az egész világ egyik legismertebb és legszeretettebb animációs stúdiója.
1985-ben alapította a három legenda:
Miyazaki Hayao, Takahata Isao (AniMagazin 43.)
és Suzuki Toshio, a munkásságukat pedig egyetlen anime rajongónak sem kell igazán bemutatni.
Spirited Away, Princess Mononoke, My Neighbor
Totoro, Howl’s Moving Castle, Kiki’s Delivery Service, hogy talán csak a legismertebbeket említsem. Az egyetlen japán animációs stúdió, amelyik Oscar-díjjal büszkélkedhet (meg egy rakás
jelöléssel).

„A Ghibli olyan, mint a hintaszékben pipázgató nagypapa, aki a
régi szép időkről mesél, mi meg
szeretettel hallgatjuk..."
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1.
Kyoto Animation
Az egyik indok, amiért tavaly folyamatosan
passzoltam ezt a toplistát, az a Kyoto Animationt
ért tragédia. Pontosan tudtam, hogy ez az a stúdió, amit nem szabad kihagyni a listáról, de féltem, hogy már csak a nekrológját fogom megírni a
kedvencemnek. Soha nem tagadtam, hogy nekem
a KyoAni a legkedvesebb, mert a stílusuk, a mentalitásuk és világlátásuk nagyon közel áll hozzám.
Minden alkotásukból sugárzik valami életszeretet, lelkesedés és pozitív energia, amit a
Ghiblin és egy maroknyi rendezőn kívül nem sokan tudnak ilyen szinten megismételni. Bár sokan
tévesen azt hiszik, hogy a KyoAni egy viszonylag
fiatal stúdió, de valójában már 40 éve alapította
egy házaspár, Hatta Yoko és Hatta Hideaki. Kezdetben inkább csak másoknak segítettek be, mint
pl. a Sunrise-nak az Inuyashába vagy a Gonzónak a
Kiddy Grade-be. Első önálló animéjük a 2003-as Full
Metal Panic? Fumoffu volt, majd jött az Air és a The
Melancholy of Haruhi Suzumiya, ami egyik napról
a másikra lőtte fel a pici KyoAnit a legnagyobbak

„Minden alkotásukból sugárzik
valami életszeretet, lelkesedés és
pozitív energia, amit a Ghiblin és
egy maroknyi rendezőn kívül nem
sokan tudnak..."
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További TOP 10-es cikkeink:

közé. Innen már nem volt megállás, jött a Lucky
Star, majd a K-On! (melyet tavaly év végén választottak meg az évtized legjobb sorozatának)(AniMagazin 51.), Sound! Euphonium, Violet Evergarden (AniMagazin 43.), Hyouka (AniMagazin 32.),
Miss Kobayashi’s Dragon Maid (AniMagazin 37.),
Beyond the Boundary és sok más jobbnál jobb
sorozat. Filmek terén is hasonló sikereket értek
el, elég csak az A Silent Voice-t (AniMagazin 38.)
vagy a Liz and the Blue Birdöt (AniMagazin 47.)
említeni. Sokáig tudnék ömlengeni a letaglózó animációkról, vizualitásukról, rendezőikről és
egyebekről, de mégis, ami miatt én az első helyre
raktam, az maga a hozzáállásuk az animekészítéshez. Híresen sok női alkalmazottjuk van, nagyon
barátságos munkakörülmények között, tisztességes fizetéssel, vállalható határidőkkel. Saját
iskolájuk van, ahol fiatal tehetségeket tanítanak,

és nem függnek szinte senkitől. Amit csak lehet,
saját erőből oldanak meg, valahol talán ez is a titka annak, hogy mindig a maximálisat hozzák ki,
még a kevésbé jó alapanyagból is. Mert bár nem
minden sorozatuk lett hatalmas siker, de azt soha
senki nem vitathatja el, hogy a szívüket-lelküket
beleadták, és sosem elégedtek meg a közepessel.
Sajnos ebben a pillanatban nem tudjuk, mi a
KyoAni jövője, a 2019-es gyújtogatásban sokan
meghaltak, de idén már úgy tűnik, visszatérnek;
bízzunk benne, hogy továbbra is hozzák a tőlük
elvárt minőséget.

TOP 10 vámpír

   59. szám

TOP 10 Tales játék

   56. szám

TOP 10 japán konzol

55. szám

TOP 10 Doga Kobo

   54. szám

TOP 10 Az elmúlt 10 év
legjobb original animéi 53. szám
TOP 10 Haikyuu! jelenet

53. szám

TOP 10 Mario játék

   52. szám

TOP 10 Maid

   51. szám

TOP 10+10 Hentai

   50. szám

TOP 10 férfi seiyuu

   50. szám

TOP 10 női seiyuu

   49. szám

TOP 10 modern anime film    48. szám
Ez lett volna az én top 10-es listám, ami szokásosan vegyesen szubjektív és objektív, így teljesen természetes, hogy nem mindenkinek lenne ez
a sorrendje, de szerintem azért a legjobbakat lefedtük. Azért legyen itt egy „futottak még” lista is
azokról a stúdiókról, amik éppen hogy nem kerültek be, de közel voltak hozzá: MAPPA, Gonzo, Sunrise, Silver Link és a White Fox… mindről lehetne
mesélni szépeket!

TOP 10 Halott japán RPG

   47. szám

TOP 10 Isekai anime

   45. szám

TOP 10 Sulis romantikus
komédia

    

   

   43. szám

TOP 10 Tsundere karakter

   42. szám

TOP 10 Final Fantasy

   40. szám
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Sci-fi vagy fantázia?
Írta: A. Kristóf

manga ajánló
Bevezető
Most szeretném megragadni az alkalmat,
hogy leszögezzem a cikkeim többségével ellentétben ez nem egy mangaajánló, hanem egy kritika. Első sorban azért döntöttem így, mert amikor
meghúztam a vonalat, a manga mellett és ellen
szóló érvek száma igencsak közel álltak egymáshoz. Így tehát úgy döntöttem becsületesebb, ha
kritikát írok, mintsem egy ajánlót. Persze a kritikák
is ajánlások, elvégre a rossz reklám is reklám, de a
hangnem és a stílus nem olyan barátságos a mű
irányába, mint más esetekben.

A történet világa
A történet valahol a közel- vagy legalábbis
nemA történet valahol a közel- vagy legalábbis
nem túl távoli jövőben játszódik, amikor is egy terraformálási kísérlet végéhez értek a Föld vezető
űrkutatói. 500 évvel korábban a Mars bolygóra betelepítettek csótányokat, illetve algákat, abból a
célból, hogy afféle erőltetett, ökoszisztémát hozzanak létre azokból a kevés anyagokból, amelyek
még megtalálhatóak a Mars felszínén. Az idő elteltével egy expedíciós csapatot küldenek a Marsra, hogy felmérjék a terepen, mekkora volt a kísérlet sikere. Ám a siker a vártnál nagyobb volt, vagy
talán nem? Ugyanis a csapat egy humanoid típusú
szuper-csótány életformára bukkan, ami először
megöli a csapat tagjait, majd utána próbálja megérteni, mi is történt. Azonban a komplikáció csak
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itt kezdődik, ugyanis a csapat tagjai még mielőtt
meghalnának, visszaküldenek egy mentőcsónakot, benne mintákkal az új létformáról. Ahogy a
cselekmény előrehalad, kiderül, hogy az űrkutató
szervezetek vezetősége nem volt annyira meglepődve az új létformáktól, mint az expedíciós csapat tagjai. Így tehát a történet katasztrófával kezdődik, és abból nem lesz hiány továbbra sem.

Pozitívumok és negatívumok
a történetben
A manga alapvetően 22 kötetre nyúlik. Ebben a történetben nincsenek nagy ellentmondások és alapvetően egy nagyszerű sztori. A pluszok
többsége ebben a 22 kötetben jelenik meg, a
mínuszok többsége pedig az azt követő spin-off
mangában.

Pozitívumok
+ A történet egy hihető sci-fi, és kisebb nagyobb problémákat leszámítva akár a valóság is lehet pár évtized után (olyan 30-50 év távlatában az
én véleményem szerint). Gondolok itt arra, hogy
a Mars kolonizációja régi téma (igazság szerint
egészen az 1900-as évek elejére nyúlik vissza), de
napjainkban egyre inkább kézzel fogható, és nem
csak elméleti viták/műszaki találkozók központjában áll. A génmódosítás egy gyorsan fejlődő tudományág (köszönhetően az orvostudományban
való áttöréseknek/lehetőségeknek), így nem teljesen kizárt, hogy belátható időn belül génmódosított űrhajósokat küldjünk a Marsra.
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(Talán nem annyira módosítottakat, mint a mangában). Az új típusú fegyvereket és egyéb technológiai áttöréseket nem taglalom.
+ Összetett és bonyolult politikai rendszer/
helyzet. A történet egyik fő problémája, hogy a
Földön több politikai nagyhatalom küzd váll-váll
ellen a hatalomért. Ezek a hatalmak (Amerikai
tömb, Európai tömb, Kínai tömb, Dél-Ázsiai tömb
stb.) a saját érdekeiket nézik, amikért hajlandóak emberi életeket is feláldozni. Ez mindenképp
egy nagy plusz, ugyanis nem csak élethűbbé teszi a cselekményt, hanem egy érdekes és élvezetes csavart hoz a történetbe. Ami igazán színessé és összetetté teszi a művet, az a politikai
történetszál.

a harcjelenetek szépen megvalósultak és nagyon
szemléletesek. Ugyanakkor a háttér és egyéb kevésbé lényeges részei a mangának sem lettek elhanyagolva.

Negatívumok

Ugyanígy az új faj fizikai és biológiai tulajdonságai kérdés nélkül meghaladják az általunk ismert
tudomány szabályait. A legnyilvánvalóbb túlzás a
faj „természetes génmódosítása”, azaz, hogy bármiféle technológiai eszköz nélkül módosítják az
újszülötteik génjeit. Egyéb kisebb érdekességeket nem szeretnék taglalni, azok szerintem még
elnézhetőek.

- Sokszor átestek a ló túloldalára, amikor
a tudományról volt szó. Gondolok itt arra, hogy
majdnem hogy egy éjszaka alatt megjelent egy
új, magas szintű (komplex gén összetételű) faj
a Marson (sőt ha biológiai időtávban nézzük, akkor gyakorlatilag csettintéssel született az új faj).

- Érthetetlenül fejlett társadalom és intelligens egyének a csótányok között. Itt úgy
érzem, hogy az író túlzásba esett, annyira az elképesztő és elpusztíthatatlan ellenséget akarta
létrehozni a csótányokban, hogy tényleg átesett
a ló túloldalára.

+ Gyors történetvezetés.

+ Pontos anatómiai megjelenítése az állatoknak, amelyek a génmódosítás során felhasználásra kerültek. A történet során a génmódosítás
egy fontos elem, ezt valamelyest alátámasztani
igyekszik az, hogy részletes leírást kapunk az állatfajokról, amelyeket mintaként használtak. Igen,
ez génbiológia szinten semmit sem jelent (vagy
legalábbis nagyon keveset), mégis segít a történet hihetőségében, másrészről pedig jól beleillik
a történetvezetésbe. Számomra mindenképp pozitív része a történetnek.
+ A manga rajzstílusa. Ha van valami, ami
kifogástalan az első fejezettől az utolsóig, az a
rajzstílus. Mind a karakterek megjelenítése, mind
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A csótányok nemcsak elképesztően erősek, strapabíróak, hatalmas a teherbírásuk, de amikor
ezekkel hőseink megbirkóznak, akkor elképesztően intelligensek, jól szervezettek és nagyravágyók
is lesznek. Talán egy létforma, ami csak próbál túlélni a saját otthonában, jobb lett volna, egyszerre
hihetőbb és élvezetesebb is a történet számára.
- Minden új spin-off hatalmasat csavar a
már meglévő történeten. Nekem személy szerint
az volt az érzésem, hogy minden egyes folytatás/
kiegészítés csak ront a történet minőségén. Talán

az író túl fantasztikus történetet akart írni, és emiatt esett túlzásokba.
- A csótányok túl egyoldalúak. A történet
során az az érzésem támadt, hogy a csótányok
csak válaszoltak arra, ami körülöttük történik. Ami
elég meglepő, figyelembe véve, hogy milyen intelligensek és jól szervezettek társadalmi szinten.
Ha a csótányok szempontjából is láthattuk volna
az eseményeket, és nem csak a mumus szerepét
töltenék be, akkor most két mínusszal kevesebb
lenne.
+- Túl nagy lendülettel indult a történet? A
manga első fejezetei elképesztőek, van bennük
minden, amit csak remélhet az olvasó, sőt pár kellemes meglepetés is. Azonban a későbbiek során
(főleg a spin-offokban) ezeknek az magyarázata/
beépítése a történetbe nem sikerült túl jól. Lehet,
ha kevesebb előrevetítéssel és magyarázatra szoruló dologgal indított volna a mű, akkor később
könnyebb dolga lett volna az írónak.

Összegzés és saját vélemény
Először is a címhez szeretnék visszakanyarodni. Sci-fi vagy fantázia? Mint azt korábban említettem, a történetben számos rész van, ami gond
nélkül belefér a tudomány határaiba és számos,
ami nem. Én inkább azt mondanám, hogy a kettő keveréke, ami véleményem szerint nem ellent-
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„Ha a csótányok szempontjából
is láthattuk volna az eseményeket, és nem csak a mumus szerepét töltenék be, akkor most
két mínusszal kevesebb lenne.”
mondás. Emellett a történetben állandó szereplő
a harc- és akció-, valamint a gore/horror jelenetek.
Végezetül az én véleményem az, hogy az eredeti
történetet (22 kötet) mindenképp érdemes elolvasni, mivel egy nagyszerű sci-fi-fantázia-horror
műről van szó. Utána, ameddig az ember gyomra
bírja.

A történet utóélete
Ahogy azt már említettem a történet sok
spin-offot kapott (szám szerint 5), amelyek megszakítás nélkül folytatják az eredeti művet. Ezenkívül a manga olyannyira sikeres volt, hogy anime
és OVA feldolgozás is készült belőle. Az első animeszezon 2014-ben jelent meg, majd rá két évre,
2016-ban megjelent a folytatása is. A sorozatot
azonban megelőzte egy 2 részes OVA (ugyanabban az évben jelent meg, mint az anime első szezonja), valamint 2018-ban ismét egy  2 részes OVA
készült. Mindezeken túl 2016-ban egy film is készült a manga alapján.
Így tehát a mű elérhető és megtekinthető
manga, illetve anime/OVA/film formában is.

Író: Sasauga Yu
Rajzoló: Tachibana Kenichi
Időtartam: 2011. január 13-tól kezdődően,
még publikálás alatt
Hossz: 22 kötet az eredeti mű + még
megjelenő spin-off kötetek
Műfaj: seinen, akció, dráma, fantázia, kaland,
gore, 18+ stb.
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XI XING JI - UTAZÁS NYUGAT FELÉ
a kínai mitológia egyik legismertebb története
Írta: A. kristóf

manga ajánló
Bevezető
Ismét egy a kínai hagyományhoz/mitológiához kapcsolható történetet szeretnék olvasásra
ajánlani. Miért ismét? Egyet már ajánlottam, név
szerint a Feng Shen Jit (AniMagazin 45.) ugyanattól az írótól, akitől most is ajánlani fogok. Ennek
megfelelően a két mű rengeteg hasonlóságot tartalmaz. Ilyenek a történetvezetés, a mű rajzstílusa
és a szín és szimbólum világa. A történet egy jól ismert és világszerte elterjedt műről kapta a címét,
a Wu Cheng’en által írt Nyugati utazás regényről,
ami nem véletlen, mivel a manhua írója sokat merített belőle (AniMagazin 54.). A 16. századból
származó regény (a Wikipédia tanúsága szerint)
az egyik legismertebb mű Kelet-Ázsiában. Témája
egy szerzetes története, aki minden veszély ellenére Kínából Indiába utazik, hogy a buddhizmus
tanait jobban megértse azáltal, hogy az eredeti
szövegeket tanulmányozza, és ismert mestereket
keres fel a témában. Az utazás során rengeteg mitikus szereplővel és szimbólummal is találkozik.
Nagy vonalakban ezt a példát követi a manhua is; a történetben a cél a sutra (buddhista
szent irat) eljuttatása a Nirvánába. Az út azonban
hosszú és veszélyes, mely során az emberek világa
mellett megismerkedünk a démonok világával és
azok lakóival is. Ennek megfelelően a cselekmény
olyan világban játszódik, ahol a varázslat és a mágia a hétköznapi élet részét képezi, még akkor is,
ha csak bizonyos lények és személyek képesek azt
gyakorolni.
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A démonok világában 8 törzs (faj) él, és
gyakran háborút vív egymással, a törzsek: Deva
(isteni/mennyei), Sárkány, Yaksha, Gandharva,
Asura, Gruda, Kinnara és Mahoraga. Ezeket a  törzseket az emberek istenekként tisztelik, és rettegik a nevüket. Rajtuk kívül élnek a világban „szörnyek” is (néha „szellemeknek” nevezik őket).
A törzsek relatív békében éltek egymással,
de minden megváltozott, amikor a Deva törzs elvesztette a sutrát, és a háború véres útjára léptek,
hogy visszaszerezzék azt.

Fontosabb szereplők
Bai Lang (fehér farkas): a történetünk főhőse,
aki a manhua elején nem több egy alacsony szintű démonnál, aki intelligenciára és ez által emberi
alakra tett szert. A történet elején az életét megmenti Tian Yu Zhi, ami miatt hálából vele marad.
Ahogy a 16. századi regényben egy szerzetes indul el a hosszú útra, úgy a manhuában Bai Lang
lesz, akinek a szemén keresztül megismerkedünk
eme színes, ámbár közel sem veszélyektől mentes
világgal. Az ő karaktere valamelyest hasonlít a ná-

lunk ismert „harmadik fiú/királyfi” karakteréhez,
aki habár a legkisebb és legcsenevészebb, mégis
tiszta a szíve és a szándékai, így tehát barátokra
lel és a hosszú út végén egy teljesen más személyként tér vissza.
Tian Yu Zhi: a történet elején úgy ismerjük meg
mint a sárkánykirály lánya. Azonban hamar kiderül, hogy ez csak egy álca, és a valóságban ő a hőn
áhított „sutra”, amit a sárkánykirály varázslattal
egy személlyé formált. A történet során ő is fontos szereplő lesz, még akkor is, ha gyakran a védelmezett szerepe jut neki.
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Tang San Zahang: egy titokzatos buddha mester,
akinek a segítségét Bai Lang kell, kérje. Mielőtt
az utazását megkezdené Bai Lang, azt a tanácsot
kapja, hogy keresse meg Tang San Zahangot. Az ő
segítségével együtt sikerülhet csak Bai Lang küldetése.
A manhua során még számos szereplővel
fog találkozni az olvasó, egyesek mindössze néhány fejezetig jelennek meg a történetben, mások csatlakoznak Bai Lang utazásához. Fölösleges
lenne, hogy itt minden egyes szereplőt egyesével
bemutassak, valamint ahhoz spoilert is kellene írnom a cikkbe. Így tehát az olvasó el kell, higgye,

hogy valóban egyedi és érdekes szereplőkkel van
tele a manhua.

Kinek és miért ajánlom?
Elsősorban azoknak, akik olvasták a Feng
Shen Ji manhuát és tetszett nekik, biztosak lehetnek benne, hogy hasonló stílust és tapasztalatot
fognak találni ebben a műben is. Másrészről bárkinek, aki kedveli a fantázia és/vagy a mitológiára
alapozó történeteket. A cselekmény ugyan hajaz
a már említett regényre (amit számos formában
feldolgoztak már, mind az anime, mind a manga

iparban, de még ezeken kívül is), mégis egyedi; a
karakterek és a történet új formát kapott, és csupán az eredeti legfontosabb pontjai találhatóak
meg a manhuában is.
Emellett ez egy ízig-vérig akcióval teli kaland, melynek alig van pár olyan fejezete, amiben
ne pörögnének az események. Továbbá nem tartalmaz filler fejezeteket, és a karakterek személyisége jól kidolgozott.

Rajzstílus
Ahogy már említettem, a manhua nagyban
alapoz a kínai történetre. Ez igaz nem csupán a
karakterekre és a cselekmény vázára, hanem a
rajzolására is. Mind az épületek, a szereplők ruhái,
mind pedig az életstílusuk (mezőgazdasági eszközök, háztartási eszközök, fegyverek, öltözékek
stb.) kérdés nélkül a kínai hagyományokat idézik
fel. Ezek mellett természetesen a klasszikus kínai ideológiák vonásai is megjelennek rendszeresen a történetben (buddhizmus, konfucianizmus,
taoizmus).

„...egy ízig-vérig akcióval teli kaland, melynek alig van pár olyan
fejezete, amiben ne pörögnének az
események. Továbbá nem
tartalmaz filler fejezeteket, és a
karakterek személyisége jól
kidolgozott.”
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Író: Zheng Jian He
Rajzoló: Deng Zhihui
Angol cím: Journey to the West
Műfaj:
mitológia, kaland, varázslat, akció, dráma,
shounen stb.
Publikálás éve: 2017-től napjainkig
Hossz:
96 fejezet jelent meg eddig,
de még publikálás alatt van
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ITAEWON CLASS
Írta: Yuuko

live action dorama
Bosszúállásról szóló történetek közül talán
az egyik leghíresebb a Monte Cristo grófja. Rengeteg feldolgozás készült hozzá, illetve jó pár egyéb
sorozat is merített abból ihletet, ahogy a fiatal,
naiv főhőst kegyetlenül elárulják, majd börtönbe
zárják, hogy aztán több év múltán mintegy újjászületve térjen vissza, hogy bosszút álljon.

A történet tehát alapjaiban nem tartogat nagy
meglepetéseket, gyakorlatilag egy bosszúhadjáratról szól, ahol a gazdag és piszkos lapokkal játszó befolyásos ember áll szemben a becsületes,
de szegény sráccal. Ami viszont emlékezetessé teszi ezt a sorozatot, azok a karakterek és a zseniális
színészi alakítások.

Az Itaewon Class főszereplője egy fiatal
srác, Park Sae Ro Yi. Új iskolájában rögtön összetűzésbe kerül az osztálytársait állandóan terrorizáló Jang Geun Wonnal. A többiek mind némán
tűrik, hogy a srác kiskirályként bármit megtehet
velük, amihez csak kedve szottyan, azonban Sae
Ro Yi megpróbálja megállítani a másikat, és végül
meg is üti. Azonban Jang Geun Won nem más,
mint a nagyhatalmú Jangga vállalat alapítójának,
és egyben vezérigazgatójának a fia, aki nem mellesleg Sae Ro Yi édesapjának a főnöke is. Mivel Sae
Ro Yi nem hajlandó letérdelni és bocsánatot kérni Geon Wontól, az édesapja elveszti a munkáját,
és őt is kirúgják az iskolából. Nem sokkal ezután,
amikor már majdnem megnyitották a saját kis éttermüket, az édesapját elütötték. Amikor Sae Ro
Yi megtudja, ki volt a valódi felelős, elmegy, hogy
bosszút álljon az apjáért, ami miatt három évre
börtönbe kerül.
Szabadulása után rögtön elkezdi megvalósítani a hét éves tervét, amellyel elég pénzt
gyűjthet, hogy nyithasson egy pubot Itaewonban,
a Jangga szomszédságában – hogy végül tönkre
tehesse a Jangga vállalatot.

Szereplők
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Park Sae Ro Yi
Természetesen itt van nekünk a főszereplőnk, Sae Ro Yi, aki főleg az elején egy eléggé
antiszociális srác, hatalmas igazságérzettel. Nagyon zárkózott, de rendkívül jószívű ember, akit
nagyon rossz körülmények közé sodort az élet,
mégsem tört meg, és nem nyugodott bele, hogy
nem tehet semmit egy nagy hatalmú igazgató ellen. Ironikus módon éppen Jang Dae Hee elnök
könyvéből tanul meg az elején mindent, amire
szüksége van egy vállalkozás elindításához. Igyekszik mindent megtenni azért, hogy elérje a sikert,

tényleg megdöbbentő, hogy mennyire képes
előre tervezni, annak érdekében, hogy enyhíteni
tudja a bánatát és a megaláztatás érzését, amit a
Jangga miatt szenvedett el. Sosem adta fel, bármilyen akadály is került elé, és nem siránkozott,
hanem haladt előre tovább. Sem az elveiből, sem
az elhatározásából nem engedett az évek során,
és bár néha már tényleg nagyon csőlátása volt, és
a hatalmas makacssága is kicsit irritált, édesapja
szerencsére kiváló példát hagyott rá, így Sae Ro
Yi még ha bosszút is akart állni, nem akart olyan
mélyre süllyedni, mint az elnök. Park Seo Joon
fantasztikus színész, és borzasztóan jól hozta Sae
Ro Yi szerepét, és amikor zavarba jőve simogatta a fejét, annyira cuki volt... Természetesen ezt a
zavarodottságot nem más váltotta ki belőle legtöbbször, mint….
Jo Yi Seo
Yi Seo korához képest elképesztő tehetség, bár egy kicsit pszichopata. Bizonyos események miatt meggyőzi Sae Ro Yit, hogy fiatal kora

ellenére vegye fel a pub menedzserének, mivel
influencer létére ért az ilyesmihez. Határozott
elképzelései és rendkívül éles nyelve van, amit
nem fél használni, kíméletlenül elmondja, ha valami nem tetszik neki, de mindig csak a – kegyetlen – igazságot mondja ki. Tudja, mit szeretne, és
tesz is érte. Miután realizálta, hogy érzéseket kezdett el táplálni Sae Ro Yi iránt, mindent megtesz,
hogy a segítségére legyen, és hatalmas erőkkel
dolgozik ő is a pub felvirágoztatásán. Egyáltalán nem egy megmentendő hercegnő típus, bár
néha egy kicsit talán túl soknak lehet érezni, de
Kim Da Mi nem véletlenül kapott ezért az alakításáért díjat. Mintha rá szabták volna a karaktert.
Teljesen átjött, mennyire fontos neki Sae Ro Yi,
majd később a többiek is. Nyíltan vállalta a személyiségét, ahogy azt is, hogy tudja magáról, kicsit
pszichopata…
Szerettem, ahogy lassan fejlődött a jelleme,
kicsit visszahúzta a töviseit, hogy kevesebb sebet
ejtsen azokon, akikhez ragaszkodik. Sokkal jobban
kedveltem őt, mint Sae Ro Yi első szerelmét.
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Oh Soo Ah
Soo Ah Sae Ro Yi egyetlen barátja volt, akivel
egy iskolába járt volna, ha a fiút ki nem csapták volna rögtön az elején. Egy árvaházban élt, amelyet
Sae Ro Yi édesapja segített, így mikor elvesztette
az egyetlen mentorát, kénytelen volt elfogadni a
Jangga elnökének az ajánlatát, és úgymond hátat
fordítani Sae Ro Yinek. Felnőttként egyre jobb pozíciókat ér el a Janggánál, azonban a személyisége
nem sokat változott. Ugyanolyan döntésképtelen,
bűntudatos alak, aki minden szenvedése ellenére
sem képes határozottan oldalt váltani. De ugyanakkor nem képes lemondani Sae Ro Yiről sem, bár
az elején egyáltalán nem mutatja ki semmilyen
formában sem, hogy szereti a fiút, csak elfogadja a másik szerelmét. De amint feltűnik a színen
Yi Seo, már rögtön riválisként kezdi kezelni. Bár
összességében volt pár jó húzása, és valahol meg
lehet őt is érteni, én még a legeslegvégén sem
tudtam megkedvelni, az viszont igaz, hogy a színészek között jobban éreztem a kémiát, de szerintem Yi Seo sokkal jobb választás Sae Ro Yi mellé.

< Tartalomjegyzék

És persze ott van még a többi fontos szereplő is
– a DanBam dolgozói is, akiket egytől egyig csak
imádni lehet. Ott van nekünk az ex-gengszterünk,
Seun Kwon, aki Sae Ro Yi segítségével tért jó útra;
Hyun Yi, aki a DanBamos társai támogatásával –
plusz-mínusz egy fő – mer végre teljesen önmaga
lenni; szerintem abban a részben szem nem marad szárazon. És nincs is olyan ember szerintem,
aki ne szeretné a mi Unninkat. Illetve ott van még
Toni, a félig fekete, félig koreai származású srác,
aki a nagymamáját keresi. Megemlíthetjük még
a Yi Seoba szerelmes Geung Soot, akinek elég
bonyolult a családi élete és a kapcsolata a többiekkel. Bár teljesen eltérő hátterű és személyiségű emberek dolgoznak a DanBamban, mégis
tökéletesen működtek együtt, gyakorlatilag egy
családdá váltak. Imádtam nézni, ahogy Sae Ro Yi
egyesével kivívta a tiszteletüket és hűségüket,
ami utána egy pillanatra sem ingott meg. A karakterek összetettek voltak, még a Jangga igazgatójának, illetve az idősebb fiának, Geung Wonnak is
ki volt bontva a karaktere. Nem mondom, hogy
így a negatív karaktereket kevésbé utáltam volna,
de mindenki mögött volt egy háttértörténet, ami
miatt értelmet nyernek a bizonyos cselekedeteik
mögötti indítékok – bár ez sem oldozza fel őket a
hibáik és tetteik alól.
Jó volt végigkövetni ahogy a csipet csapat
gyakorlatilag a semmiből létrehozta az Itaewon
Classt. Tényleg fantasztikus csapatot hoztak ös�sze, remek volt a színészi játék, tisztán lehetett
látni, milyen megingathatatlan szeretet van a ka-

rakterek között, mennyire közel állnak egymáshoz. Volt, hogy pofon akartam vágni őket, máskor
megölelgetni, de nagyon megszerettem őket.

Zene, magyar cím
és egyéb nyalánkságok
Az izgalmas történetet fantasztikus betétdalok tették még színesebbé, érezhetőbbé, szívfájdítóbbá, felemelőbbé. Külön pozitívum volt
számomra, hogy a sorozatban kitértek a transzneműek helyzetére, valamint a más népcsoportokkal szemben felmerülő elutasításra, amely a
társadalmi zártságból fakad. És még a koreai börtönviselt emberek helyzetéről is említést tettek.
Ezen a fronton szerintem egészen újítónak számít
ez a sorozat, én legalábbis még nem láttam erre
másik példát.
Az egyetlen dolog, ami nem tetszett a sorozatban, az a netflixes magyar cím – de arról meg
nem ők tehetnek. „Bosszúra éhesen”… Értem én,
hogy végül is Sae Ro Yi bosszújáról szól a sorozat,

és hát „éhesen”, mert a DanBam egy pub – hahaha – igen, nagyon elmés…. HÁT NEM! Erről a címről gyakorlatilag egy westernfilm jut az eszembe,
amikor a fickó két pisztollyal a kezében délben
belovagol a kocsma elé, és kihívja a korrupt seriffet egy leszámolásra… A sorozat megnézése
után állítom, hogy az Itaewon Class tökéletes cím
volt, miért kell mindig elrontani…
De ettől eltekintve ez a dorama nagyon
mai, szerethető és egyszerűen magával ragadó.
Gyakorlatilag együtt lélegeztem a szereplőkkel,
együtt örültem és őrültem meg miattuk a dühtől.
Hol sírtam, hol vigyorogtam, hol olvadoztam azon
a néhány cuki és romantikus jeleneten, hol pedig
megfojtottam volna valakit.
Cím: Bosszúra éhesen, Itaewon Class
Év: 2020
Részek: 16x70 perc
Forgalmazó: jTBC, Netflix
Műfaj: bosszú, romantikus, LMBT
Értékelés: MDL: 8,6  / Imdb: 8,2
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IT’S OKAY TO NOT BE OKAY
Írta: Yuuko

live action dorama
Bár a cuki plakát és a megtévesztő netflixes cím teljesen más történetet sejtet, ez a sztori egyáltalán nem édes vagy sziruposan romantikus. A Gyógyító szerelem helyett az angol cím
– It’s Okay to Not Be Okay már sokkal közelebb áll
a valósághoz.
Moon Gang Tae egy pszichiátriai osztályon
dolgozó ápoló. Egy karizmatikus, empatikus, okos
és igen vonzó külsejű férfi, akinek azonban hatalmas a felelőssége is. Szülei halála után ő viseli
gondját 8 évvel idősebb autista bátyjának, Sang
Tae-nek, aki tehetséges illusztrátor. Gang Tae
számára a bátyja jelenti a világot. Azonban egy
trauma miatt állandóan városról városra költöznek, mert amikor Sang Tae álmában megjelennek a pillangók, úgy hiszi, hogy azok rátaláltak és
meg akarják őt ölni. Gang Tae-nek így nincsenek
nagyratörő álmai, lefoglalja a pénzkeresés, és az,
hogy el tudja tartani magát és a testvérét. Egy
nap a kórház, ahol éppen akkor dolgozott, meghívja az ismert gyerekkönyvírót felolvasásra, aki

mellesleg Sang Tae kedvenc írója is. Azonban Ko
Moon Young sem egy egyszerű eset. Az extrém
ruhatárral és szintén nem könnyű természettel
rendelkező Moon Young édesanyja bűnügyi regényíró volt, míg édesapja egy irodalom professzor.
Múltbeli traumái miatt antiszociális személyiségzavara lett, nem képes szocializálódni, emellett
pedig rendkívül önző és arrogáns is. Gang Tae és
Moon Young első találkozása nem végződött túl
jól, Moon Young gyakorlatilag megvágta a srác
kezét, amikor az megakadályozta abban, hogy
leszúrjon egy másik embert. És itt akár be is fejeződhetett volna a közös történetük, azonban
ezután még többször is összefutnak egymással,
és ez egyikük számára sem végződik túl pozitívan.
Viszont Moon Young eldönti, hogy mindenáron
akarja magának a srácot, ezért követi a következő
helyre is, ahová a testvérek költöznek. De a hely,
ahová ezután mennek, mindkettőjük – sőt mindhármuk számára hatalmas változásokat okoz, és a
múlt elől sem tudnak örökké menekülni.
Miközben az egymással való felemás kapcsolatuk alakulgat, megismerhetjük Gang Tae új
munkahelyének dolgozóit és pácienseit, fellebben a fátyol a régmúlt történéseiről is, ezáltal pedig súlyos titkok látnak napvilágot: teljesen felborítva ezzel a trió életét.
A sorozatnak gyakorlatilag három főszereplője van: Gang Tae, Sang Tae és Moon Young. De
valahogy tökéletesen megtalálták az egyensúlyt,
hogy mindenki megkapja a neki járó időt.

< Tartalomjegyzék

Moon Gang Tae
Gang Tae első ránézésre egy kissé sótlan,
unalmas karakter, szegény Kim Soo Hyunnak nem
sok esélye volt a kibontakozásra, mert gyakorlatilag mind a 16 részt fapofával kellett végigtolnia.
Viszont a felszín alatt Gang Tae egy nagyon komplex karakter, aki igazából megrekedt a – nagyon
is traumatikus – gyerekkorában. Emiatt csakis a
bátyjáért él, teljesen háttérbe szorítva önmagát
és a saját, még saját magának sem bevallott igényeit/vágyait. Mindig próbál higgadtan viselkedni
és igyekszik sosem kimutatni a valódi érzelmeit,
hogy a bátyja ne aggódjon érte. Éppen ezért is
zavaró számára Moon Young jelenléte, aki nem
Sang Tae „tartozékaként”, hanem rendes férfiként tekint rá.

„...állandóan városról városra
költöznek, mert amikor Sang Tae
álmában megjelennek a pillangók,
úgy hiszi, hogy azok rátaláltak és
meg akarják őt ölni."
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Ko Moon Young
Bár van egy kis ellentmondás Moon Young
karakterében, mivel az elején tényként van kezelve, hogy antiszociális személyiségzavara van, addig a sorozat második felében ez inkább negatív
szülői ráhatásnak tűnik. Így vagy úgy, de Moon
Young sem egy könnyű eset, elég lobbanékony,
önző és manipulatív, nem törődik mások érzéseivel, vagy úgy általában másokkal sem, és még
kleptomániás is. Ha valami megtetszik neki, azt
mindenáron meg akarja szerezni, legyen az egy
szép toll vagy éppenséggel Gang Tae. Ennek ellenére ő is hatalmas fejlődésen megy keresztül a végére, lassan rájöhetünk, hogy ez a viselkedés egyfajta védőpáncélként funkcionált számára, hogy
megvédje azt az ijedt kislányt, akinek valójában
érezte magát. Kicsi lépésekben, de egyre többet
kezd el foglalkozni a körülötte lévőkkel és a valósággal is. Láthatjuk, hogy valójában egy nagyon is
szerethető és sokrétű karakter, aki bármit képes
megtenni azokért, akikhez végül kötődni kezd, és
próbál túllépni a traumáin, hogy boldog lehessen.
Seo Ye Ji fantasztikusan alakított, és a mosolya is
nagyon gyönyörű. Minden rezdülésével átélte a
szerepét.
Sang Tae
„Moon Sang Tae 35 éves, 1984-ben, a patkány évében született. Fiatalabbnak tűnök, de
már nem vagyok gyerek.” Történetünk talán legtisztább szereplője. Gang Tae autista bátyjának
egész életét beárnyékolta egy gyerekkori tragé-

< Tartalomjegyzék

dia, aminek következtében súlyos PTSD alakult ki
nála. Emiatt álmodik mindig gyilkos pillangókról,
és ezért is költöznek állandóan városról városra. Bár a sorozat alatt van néhány olyan pillanat,
amikor nehéz őt nem utálni, de nem szabad ezt
tennünk. Láthatjuk, hogy a maga módján nagyon
is törődik a szeretteivel, még ha ezt nem is tudja
úgy kimutatni, mint mások. Bár néha a dühkitörései miatt eljár a keze, de nem kellene és nem is
lehet rá haragudni. Mindig tesz vagy mond valamit, ami miatt az ember legszívesebben megölelgetné. Egy imádnivaló szeretetbomba a maga

nyerseségével együtt.  Az önzetlen és áldozatkész
attitűdje csodálatraméltó, és az is, hogy nem fut
el, bármi is történjék. Nélküle biztos, hogy nem
lenne ez a sorozat ilyen fantasztikus. Oh Jung Se
egyszerűen zseniális alakítást gyújtott. Sang Tae
egy nagyon tehetséges illusztrátor, aki imádja
Moon Young könyveit és a dínókat.
A mellékszereplők is nagyon sokszínűek, bár
nem minden esetben kedvelhetőek, de mindenesetre nagyon emberiek. Találhatunk közöttük
hóbortosnak és lazának tűnő, ám nagyon is hozzáértő kórházigazgatót, a különböző problémákkal
rendelkező OK Pszichiátria pácienseit (Gang Tae
legújabb munkahelye) – a teljesség igénye nélkül:
a cipős bácsi, a sálas néni, az alkoholista srác vagy
éppen a magamutogató harmadik fiú. Mindegyikük egy-egy külön történet és külön tragédia. De
megismerhetünk példaértékű barátokat és egy
anyamodellt is – ami ebben a sorozatban aztán
tényleg ritka kincs. Néhány szereplőben kifejezetten pozitívan lehet csalódni a sorozat végére. A
„főgonoszunk” pedig tényleg egy igazi pszichopa-

ta, aki nagyon para. És nem is azért, mert úgy néz
ki, mint a sátán földi megtestesítője, hanem éppen azért, mert teljesen normálisnak tűnik. Amíg
el nem mosolyodik…
A kiváló szereplőgárda mellett a zenén és
külcsínen sem spóroltak. A sorozat zenei téren is
nagyon erős. Kicsit szomorú, néhol thrilleres hangulata is van – de minden darabja nagyon egyedi.
A kosztümök – főleg Moon Young ruhái – szintén
szépek és extravagánsak, és a helyszínek is nagyon jól sikerültek, főleg a kastély gótikus kinézete. (Nem, ez még mindig nem egy történelmi
sorozat.)
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néhol átmegy thrillerbe is, de ez a morbid történetekhez nagyon is illett.

Nagyon szerettem, hogy minden rész egyegy meséhez – létező vagy éppen Moon Young
által írt történethez – kapcsolódott. Ezek a mesék általában a főszereplő trióhoz vagy éppen az
OK Pszichiátria egy-egy betegéhez kapcsolódtak.
Minden sztorinak van mondanivalója és fontos
jelentősége, hogy ezáltal jobban megérthessük
az adott karaktert, vagy hatásosabbá tegyen egyegy jelenetet. A történetekhez gyakran kapunk
illusztációkat. Az illusztrációkat Jamsan készítette, kicsit „tim burtonös” stílusúak, és nagyon különlegesen néznek ki. A sorozat befejezése – és
sikere – után döntöttek úgy, hogy Moon Young
mesekönyvei közül ötöt kiadnak a valóságban is.
A „The Boy Who Fed on Nightmares”, a „Zombie Kid”, a „The Cheerful Dog”, a „The Hand, the
Monkfish” és a „Finding the Real Face” jelent
meg könyv formátumban természetesen Jamsan
rajzaival együtt. Nagyon szeretném rátenni a kezem egyre, szóval szorítok egy esetleges angol
fordításért.A karakterfejlődések is nagyon jól vannak levezetve. Ezért sem tetszik a magyar címe a

< Tartalomjegyzék

sorozatnak, a Gyógyító szerelem, mert szó sincs
ilyesmiről. Ez a sorozat egyáltalán nem ilyen felszínes, nincs benne olyan klisés, elcsépelt fordulat, hogy a szerelem majd megold mindent, és lazán kigyógyít mindenből… Ráadásul ez a sorozat
nem csak a szerelemről szól, hanem a szeretetről
is. A karakterek szeretik, és éppen ezért ösztönzik és támogatják egymást. (Bár a netflixes koreai
sorozatok címei valahogy mindig áldozatul esnek
a „zseniális” magyar fordításnak. Ahol nem kéne,
ott szó szerint fordítanak, ahol meg arra lenne
szükség, ott teljesen más címet adnak nekik. Az
It’s Okay to Not Be Okay miért nem lehetett akkor - ha mindent magyarosítunk -, az hogy: Nem
baj, ha nem vagy jól; míg például a Youth Record
miért lett Ifjúságom története, ami nagyon régiesen hangzik.) A sorozat nagyon szépen elkerülte
a legtöbb klisés jelenetet, Moon Young karaktere ezt mindig kinyírta szerencsére. Ahol lehetett,
leszámolt a sablonokkal, és tartogatott néhány
kiszámíthatatlan fordulatot is. A cselekmény nagyon érdekes, elég tragikus hangvételű, viszont

Összességében ez egy nagyon különleges
sorozat. Nagyon jól ábrázolja a törött lelkű embertípusokat. Körbelengi egyfajta fantasy, kicsit gótikus hangulat a mesék képi világa és a fantasztikus
OST által – egyszerűen van benne valami mesés
beütés. Ahogy a karakterek egyre jobban megismerik önmagukat, miközben keresik a gyógyulást
és a továbblépést, és ahogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz… Engem sokszor megsiratott ez a
sorozat, mikor néztem, hogy a szereplőink kétségbeesetten igyekeznek megtalálni a valódi énjüket.
Azért valószínűleg nem mindenkinek fog tetszeni
ez a sorozat, hiszen elég lassan építkező és sötét
tónusú műről van szó. És annak ellenére, hogy a
vége felé az egyik mellékszállal kapcsolatban van
egy kis hiányérzetem, nagyon is ajánlom ezt a sorozatot mindenkinek.
Cím: Gyógyító szerelem/It’s Okay to Not Be
Okay/Psycho But It’s Okay/Saikojiman
Gwaenchanha
Év: 2020
Részek: 16x75 perc
Forgalmazó: tvN, Netflix
Műfaj:
dráma, lélektani, romantikus, enyhe thriller
Értékelés:
MDL: 9,2 / Imdb: 8,8     
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SHOUJO TSUBAKI (2016)
Írta: tomyx20 (tomyx20.wordpress.com)

live action ajánló
A kamélialány története nem igényelte az
élőszereplős feldolgozást, pláne, hogy a mangáját
részletesen meganimálta az animeváltozat. Azonban 2016-ban mégis megkaptuk. A 48 perces animéhez képest ez már 90 perces, azonban újdonságokban nem bővelkedik, a történet ugyanaz, mint
a mangában és az animében volt. Az animéről 5
éve, az AniMagazinhoz csatlakozásom hajnalán
írtam (AniMagazin 29.), így a 10. születésnapján
nem is ünnepelhetnék mással, sőt, ez egyben az
50. cikkem is.

Az alapanyag
Az anime és a manga a nyolcvanas-kilencvenes évek legbrutálisabbja volt, azonban mára
megnőtt az emberek ingerküszöbe, köszönhetően általánosan a világ és főként a média lezüllésének, meg az olyan filmeknek, mint amilyen ez
is. Nehezebb megbotránkoztatni minket a korábbi generációknál, ezzel szemben vagy éppen
ezért ez a film már nem is próbálkozik ilyennel.
Az 1992-es animét betiltották gyermek- és kisállatbántalmazás ábrázolása miatt. Mivel itt ezeket
kihagyták, sokat veszít az alkotás az egyébként se
túl nagy vonzerejéből.
Részlet 5 évvel ezelőttről: „a Narita Customs betiltotta a filmet, mert olyan dolgokat tartalmazott, amiket akkor Japánban nem mutathattak mozgóképen, habár mindent (pontosan 26
jelenetet) cenzúrázva végül bemutatták független
filmszínházakban”

< Tartalomjegyzék

A történet
A 14 éves Midori anyja halála után csatlakozik a testi rendellenességekkel küzdő embereket
foglalkoztató Vörös Macska Cirkuszhoz. Kezdetben színésznő akart lenni, de most már inkább
csak meghalna, mivel a cirkuszban csak kihasználják, utálják és kínozzák őt. Nemsokára megérkezik
Wonder Masamitsu, a nyugati varázslásban jártas
középkorú férfi, akibe a lány beleszeret. Ekkor a
mágus pártfogásába veszi, amiért őt is sikeresen
kiutálja a csapat, és közös megpróbáltatásaik még
csak ekkor kezdődnek.

A megvalósítás
Az opening pop-artos és nagyon jól vis�szaadja a manga, valamint az anime képi világát.
Néha pedig meglepően szép animés betétekkel
oldottak meg olyan jeleneteket, amiket egyébként csak CGI-vel tudtak volna. A képi világ érdekességét növelendő Midori origami-virágokat
árul, és a Holdat is utólag varázsolták a képre.

Nem annyira látványos, mint a korábbi változatok. Például Midori kiskutyáinak a kivégzésénél
csak annyit látunk, hogy egy közepes tehetségű
színész úgy tesz, mintha agyontaposná őket olcsó
hangeffektek kíséretében. De elismerésre méltó,
hogy ragaszkodtak az anime képi világához, és
nem próbáltak változtatni a helyszíneken, valamint a jelmezeken. A nagyon élénk, kontrasztos
színek a ruhákon és a háttereken azonban elterelik a figyelmet a színészekről. Ezt a különös látványvilágot Ninagawa Mika fotós és rendező ihlette. Érdekessége, hogy a főszereplő, Nakamura
Risa divatmodell, a rendező, Torico pedig egy ruhatervező. Utóbbi magyarázza a jelmezek magas
minőségét.
A főszereplő castingja (Nakamura Risa) és
a jelmeze kívül-belül tökéletesen illik az ártatlan,
hányattatott sorsú lány szerepére. Alakítása nem
világmegváltó, amit modellként el sem várhatunk
tőle, de ide pont elég.
Néhány szereplő viszont nagyon elfajzott
lett, például a végtagok nélküli hernyóemberen
tisztán látszik, hogy egy szerencsétlen színészre
ráhúztak egy olcsó hálózsákot, és abban küszködi
végig a filmet, sőt, ha ez nem lett volna elég, gyerekek még az arcát is kifestették. Ráadásul az emberi perec helyett betettek még egy ilyen rusnyaságot. Kamabun, a fiúlány pedig inkább tinédzser,
mint gyerek, ami tompítja a pedofil szálakat a cirkuszigazgatóval és a rendőrrel, mi több, kevésbé
megrázóvá teszi a kegyetlen jellemvonásait.
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live action ajánló
A többiek viszont rendben voltak. Bár a kígyós
nőnek köze nincs kígyókhoz, csak a csecsét
mutogatja.
A film néhány plusz jelenet segítségével
párhuzamba állítja Kamabunt Midorival, hiszen itt
ő is csak a felnőttek szexuális játékszere. Ez részben magyarázza kegyetlen természetét és a hasonló lány iránti megvetését is.
A zenék többsége elég gyenge. Egyetlen jó
dal van benne, plusz az ending, ami másfél órára
elosztva nem nagy teljesítmény.
Műfaját tekintve inkább dráma, mint horror. A történet inkább csak borzasztóan szomorú,
mint félelmetes, a film pedig kigyomlálta azokat a szélsőségesen brutális jeleneteket (Midori
kínzása vagy amikor az anyját szétrágják az egerek), melyektől az alapanyag horrorként megállta
a helyét.

Kérdések és válaszok
Szexualitásból több van benne, bár a nemiszerveket elhomályosították. Ez olyan, mint az
okos lány története, hogy több is volt benne, meg
nem is. Nem mintha olthatatlan kíváncsiságot
éreztem volna magamban egy tinédzser fiú középkorú férfi általi anális megrontásának premier
plánban történő megtekintésére. A moziban a nézők reakciója már annál inkább érdekelt volna.
Újabb idézet 5 évvel korábbról: „A film érintőlegesen azt is bemutatja, hogy a pedofília milyen is lehet. Ha a gyereknek esélye sincs elmenni
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a rendőrökhöz, akkor természetessé válhat egy
zárt közösségben, márpedig a gyerekek úgy általában nem szoktak ilyesmiket tenni. Habár a középkorú férfi és fiatal, iskoláskorú lány szerelme
rámutat, hogy még ez sem feltétlenül csak fekete
vagy fehér.”
A fiatalok kiszolgáltatottsága fontos témája még az alkotásnak, mert ők nem képesek sem
jogilag, sem fizikailag megvédeni magukat, és
ha bántalmazó közegben rekednek, akkor menekülni sem tudnak hová. Az iskolai bántalmazások
hasonlóak. Kialakulhat Stockholm-szindróma, és
a kiskorú még befolyásolható életszakasza miatt
könnyebben tud alkalmazkodni, mint a környezetét megváltoztatni. Nemhiába a két gyerekszereplő helyzete a legsanyarúbb a filmben, náluk már
egy fokkal jobb a felnőtt alkalmazottaknak, majd
a hierarchia tetején megjelenik a cirkuszigazgató,
aki mindenki felett áll anyagilag, és nem sajnálja
magától a pénzt, még ha a többieknek kevesebb
is jut emiatt.

Az ajánlás
Mangahű, csak a végén változtattak jelentősen, ami így sokkal pozitívabb lett, mint a mangának, és azt az érzetet kelti, hogy Midori sem
sokban különbözik a cirkuszi kollégáitól, vagy
ha eleinte különbözött is, a végére már beilleszkedett úgy a cirkuszba, mint a vele kegyetlenül
bánó világba. Emiatt egy próbát megér még azoknak is, akik már látták az animét és/vagy olvasták
a mangát.
Annyi értelme volt a filmnek, hogy azok is
megismerjenek egy klasszikust, akik már nem néznek vagy olvasnak a múlt évezredből származó
műveket. Sokat nem ad a történethez hozzá, pár
új jelenettel toldották csak meg a filmet, ami inkább csak gördülékenyebbé teszi az elbeszélést.
Erre a médiaközi adaptáció miatt volt szükség.
De akkor mitől lett kétszer akkora? A terjedelem
béli különbség abból fakad, hogy kicsit lassabb az
előadásmódja, mint egy animének. Illetve voltak a
kisbusszal utazós jelenetek, amik azért kellettek,

hogy tudjuk mivel járják az országot, noha abba
bele sem fértek volna mind a nyolcan.
Azoknak ajánlom még, akiknek túl vad az
anime és a manga képi világa, de kíváncsiak erre
a groteszk, bizarr, szadista, underground és gusztustalan történetre.

Cím: Shoujo Tsubaki
Hossz: 1 film (90 perc)
Év: 2016
Műfaj: romantikus dráma
források:
Taste of Cinema
Insainment webtv
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könyvtár
QUICKLY WEAR THE FACE OF THE DEVIL
Írta: Kocsondi Nelli

könyvtár kritika
Biztos sokatoknak ismerős az érzés, amikor a magukat csak szuperlatívuszokban kifejezni
tudó kommentelők meggyőznek titeket az adott
regény érdemeiről. (Kénytelenek is vagyunk rájuk
támaszkodni, lévén a kínai irományok fülszövegei
gyakran semmitmondóak és félrevezetőek.) Majd
jön az arculcsapás, és már csak utólag veszitek
észre a negatív véleményeket, de azt is csak nagyítóval, és csak azért, mert beletörődni nem tudván, fáradhatatlanul keresitek az önigazolást.
Én is épp így jártam ezzel a művel. Sokat
gondolkodtam azon, bemutassam-e egyáltalán,
mert nem állt szándékomban reklámot csinálni
neki, másfelől viszont, ha bárkit is el akarok tántorítani tőle, ahhoz beszélnem kell róla. Végül úgy
döntöttem, bemutatom, mert nem árt, ha nem
csak a kiemelkedő alkotásokról beszélünk, hanem
az olyanokról is, amik valamilyen okból kifolyólag
nem ütik meg az elvárható szintet. Pláne olyan
mértékű dicséret fényében, amit ez a mű is kapott. Így hát ezúttal vegyük górcső alá a Quickly
Wear the Face of the Devilt, és nézzük meg közösen, hogyan jutott el egy alapvetően jó ötlet egy
kezdetben középszerű, majd az idő előrehaladtával egyre katasztrofálisabb megvalósításig.
Ez tehát nem ajánló – ez kíméletlen kritika.
Így olvassátok.

Ismertető
Zhou Yun Sheng valaha fiatal és tehetséges hekker volt. Azóta viszont már több tízezer év
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telt el – legalábbis abban a virtuális valóságban,
amibe egy ismeretlen entitás elragadta és bezárta. Anélkül, hogy valaha találkozott volna a – jobb
híján – Lord Godnak elnevezett fogvatartójával,
vagy hogy rájött volna ottlétének okára, Zhou Yun
Sheng egyik virtuális világból a másikba került,
ahol minden egyes megelevenedő történetben
őrá osztották az antagonista szerepét. Kibúvó
nem létezett: ha ellen próbált állni, a csuklójára
rögzített 007 nevezetű szerkentyű átvette a teste
feletti irányítást, és az elkerülhetetlen vég felé terelte a fiút.
A történet ott kezdődik, hogy Zhou Yun
Shengnek végre sikerül meghekkelnie a rendszert, és így eltűnhet Lord God fürkésző szemei
elől. A külvilágba egyelőre még így sem képes
visszatérni, ám azt elérte, hogy ezentúl legfeljebb
ágyútöltelék karakterek bőrébe kerüljön. Ez a korábbiakhoz képest kedvezőbb, ugyanakkor még
így is nehéz helyzet elé állítja őt, hiszen alapvetően ez a szerepe is bukásra predesztinálja. Ám az
erőviszonyok megváltoztak: nem elég, hogy sikerült megszabadulnia 007 béklyójától, egyúttal azt
is elérte, hogy ezentúl minden egyes transzmigrálását követően útmutatót kapjon tőle az adott
történet világáról és szereplőiről, sőt, a meghatározott cselekményről és végkifejletről is.
Így vág hát neki Zhou Yun Sheng az előtte
álló hosszú útnak a szabadulása felé, miközben
igyekszik ezúttal mindent a maga előnyére formálni. És ahogy egyre-másra hagyja maga mögött

a történeteket, lassacskán rádöbben, hogy ugyanaz a férfi bukkan fel újra és újra minden egyes életében. Az ő halhatatlan szeretője azonban nem
emlékszik a közös múltjukra, és habár minden alkalommal más alakban és a körülményektől függően olykor eltérő személyiséggel jelenik meg,
egy dolog megváltoztathatatlan és örök: valamilyen láthatatlan erő mindig Zhou Yun Shenghez
húzza, akibe újra és újra beleszeret.

A történet felépítése
Meglehetősen hosszú műről van szó. 176
fejezetből áll, ezenfelül több extra is készült hozzá. Az olvashatóságot segíti valamelyest, hogy 16
különálló történetívre lett osztva, így ha az olvasó csak az aktuálisra összpontosít, darabjaiban viszonylag könnyen lecsúszik az egész.
A regény a koncepciója okán azt ígéri, hogy
a történetei változatos világokba kalauzolnak el,
így mindenki megtalálja a maga számítását. Kapunk modern sztorit, ahogy réges-régi időkben
játszódót és sci-fit is. Van itt disztópia és omegaverse. A főszereplő hol császárként uralkodik,
hol kisemmizett művészként próbál érvényesülni. Egyszer ártatlan áldozat, máskor ellenszenves
bajkeverő bőrébe kell bújnia. Persze a sikeres hekkelése óta már csak rajta áll, hogyan kívánja formálni a kapott karakterét.
Ugye milyen jól hangzik mindez? Van potenciál az ötletben. De akkor mégis miért gondolom azt, hogy ez egy rettenetesen túlértékelt
alkotást? Örömmel kifejtem nektek.
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Írói ígéretek
Számos ponton megbukik a regény, de ne
szaladjunk előre, először vegyük sorra, mit ígért
az olvasóknak: hogy egy érdekes, változatos, és
valóban izgalmas történetet – pontosabban történeteket – kapunk, különböző zsánerekben és
korokban, mindezt úgy, hogy kellő hangsúlyt kap
a fő történetszál is. Ami ugyebár az, hogy Zhou
Yun Sheng ki akar szabadulni a virtuális valóságból, de egyúttal el kell döntenie, mihez kezd a
hirtelen felbukkanó, és őt állhatatosan követő titokzatos szeretőjével is. Azt az írói ígéret kaptuk,
hogy egy világokon és korokon átívelő nagyszabású szerelmi történet kibontakozását követhetjük
majd nyomon. Kb. olyasmi élményt kívánt nyújtani ez a regény, mint amit a népszerű univerzumokhoz készült fanfictionök is. Vagyis hogy voltaképp
ugyanazokat a szereplőket láthatjuk mindig más-
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más helyzetbe keveredni. Minden történet új, izgalmas lehetőségeket kínál, és mi különböző módokon lehetünk tanúi a két főszereplő egymásra
találásának, miközben más-más problémákat kell
együtt leküzdeniük. Lényegében kapunk egy illúziót, hogy eltérő sztorik új szituációit követhetjük végig, mégis megnyugtatóan lengi körbe
az egészet a tudat, hogy valójában ugyanarról a
két szereplőről van szó és egy nagy szerelemről.

Érdekes volt belegondolni, miként fog majd fejlődni a főszereplők közti kapcsolat, ahogy egyre
több oldalát ismerhetik meg a másiknak, amit a
folyamatosan megújuló szituációk hoznak felszínre. Előre vártam, hogy majd nekem kell rájönnöm,
a főszereplő környezetében ki bizonyul végül a titokzatos szerelmének.
Azt hittem, hogy ennek a két embernek a
kapcsolatára és a romantikára fog összpontosítani az író. Hát nem. De hogy akkor mire? Sajnos
pont nem arra, amire érdemes lett volna.

Érezhetően túlnyújtott a regény, túl sok
történetívből áll, ami gyengíti a fő sztoriszálat.
Rossz az információadagolás is.
Az író képes a sokadik történetív után bedobni olyan alapinformációkat, amiket már jóval
korábban is tisztázhatott volna – és ezt többször
is eljátssza. És mivel az olvasónak sok fejezeten
kell átverekednie magát, ezek az infómorzsák
nem kapnak kellő hangsúlyt, és egymástól távolra
helyezve egyszerűen elvesznek, elfelejtődnek. A
mű ráadásul logikai hibáktól sem mentes.

A cselekmény hiányosságai

A különálló sztorik gyengék, önmagukban
nem állnák meg a helyüket. Laposak és repetitívek, ugyanazokból a sablonokból építkeznek.
(Erre még később kitérek.)
A másik óriási probléma velük kapcsolatban, hogy az író nem használta ki eléggé az
alapszituációkat, amiket teremtett. Mondok egy
példát. Zhou Yun Sheng – nem is egyszer – olyan
világba kerül, ahol a nőkön és férfiakon kívül kialakult egy harmadik nem is: léteznek olyan férfiak,
akik képesek szülni. Zhou Yun Sheng is ilyen karakter bőrébe kerül. Ám a szerző ahelyett, hogy
kellően körüljárná ezt a témát, és a vele felmerülő lehetőségeket, inkább teljesen figyelmen kívül
hagyja. Csalódást keltő, hogy ott egy hatalmas, jól
látható puska a falon, amit az író maga akasztott
ki a díszhelyre, csak hogy aztán ne kezdjen vele
semmit. Miért kellett egyáltalán beletennie ezt az
„aprócska” részletet a történetbe, ha az abszolút
semmilyen kihatással nincs a főszereplő életére?

De nézzük először, hogy mibe nem fektetett nagy energiát az író. Pl. a cselekménybe. A fő
történetszál gyakorlatilag nem létezik. Zhou Yun
Sheng a hekkelést követően elméletileg minden
egyes transzmigrálása után energiát raktároz el,
és ennek segítségével szándékozik kitörni a börtönéből. De ennek folyamatáról sose kapunk érthető magyarázatot, és voltaképp a színfalak mögött zajlik le az egész. De az se derült ki soha, hogy
eleve hogyan sikerült meghekkelnie a rendszert.
Nincs igazi íve tehát a sztorinak, az egész
körítés csak alibi, hogy valami összekapcsolja a különálló történetíveket, amik gyorsan követik egymást. Nincs közöttük hosszabb szünet, aminek segítségével érezhetnénk, hogy nem csak vaktában
haladunk egy homályos cél felé. Nem emelkednek
a tétek, nincs koncepció, a történetívek sorrendjét gond nélkül fel lehetne cserélni.
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Ahogy a regény nagy egészének, úgy részleteiben, a különálló sztorik szintjén sincs íve a
történeteknek. Ugyan haladnak valamerre az események, de a szerző túl gyakran hoz be random
cselekményszálakat, amiket nem alapozott meg
korábban. És igen gyakran egy helyben toporgunk, érdemi előrehaladás nélkül.
Mindjárt rátérek arra, miről is szól igazán a
regény, de előtte még nézzük meg, mi történik
a halhatatlan szeretővel és Zhou Yun Shenggel.

Ahogy már korábban írtam, a cselekmény nem
kettejükre összpontosít, éppen ezért, mint romantikus regény csúnyán megbukik. Zhou Yun
Sheng olyannyira azzal van elfoglalva, hogy minden alkalommal minél jobb pozícióba küzdje fel
magát, hogy a love interestjével alig foglalkozik.
Persze vannak olyan világok, amikben keresi a
szerelmét, de valahogy mindig ki van magyarázva,
hogy miért nem foglalkozik úgy igazán a dologgal,
még akkor se, amikor már teljes bizonyossággal
tudja, kit játszik a szerelme az adott történetben.
Hangsúlyozom: nem arról van szó, hogy a történetek elején kéreti magát, mert ha rögtön a másik nyakába borulna, nem lenne izgalmas az adott
világ története. Nem, a szerző egyszerűen nem
akar ezzel foglalkozni. Nem igazán.
Zhou Yun Sheng egyébként egy idő után
már a testi kontaktusból is képes megállapítani,
hogy ki a szerelme. Ami hatalmas öngól a szerző részéről, mert így lényegesen leegyszerűsíti a
keresés folyamatát. Gyakorlatilag saját maga elől
zárta el a történetszövés adta lehetőségeket.

A főszereplő
és a személyi kultusz
El is érkeztünk a regény legproblematikusabb részéhez, ami maga a főszereplő, és az, ahogyan a szerző kezeli őt.
Mit is lehet tudni Zhou Yun Shengről? Rengeteg megaláztatás és fájdalom érte őt a kényszerűség évezredei alatt, és joggal hihetnénk,
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hogy ennyi idő bőven elég volt ahhoz, hogy lelkileg megtörjön. A 007 által megszerzett tudást
kihasználva könnyen megtehetné, hogy ezentúl
meglapul és nyugodt életet él, de legalábbis nem
keresztezi a történetek protagonistáinak útját.
Valójában épp az ellenkezője történik. Zhou Yun
Sheng vissza akar jutni a saját világába, de nem
kétségbeesetten. Kihívásként tekint a helyzetére,
és soha nem választja a könnyebbik utat. Akármilyen történetbe is kerül, céltudatosan felméri a
lehetőségeit, és ha úgy tartja kedve – márpedig
általában ez a helyzet –, még a protagonistával is
könnyedén összerúgja a port.
Nem a jól ismert, szilárd erkölcsi iránytűvel rendelkező főszereplőről beszélünk tehát.
Gyakran követ el megkérdőjelezhető tetteket. Ha
esetleg meg is menti a világot, csakis azért teszi,
mert épp így kívánják az érdekei. Az is meghatározó tényező, hogy a történet idejére minden ráosztott szerep némileg hat a személyiségére. Bár
vannak dolgok, amik természetesen hosszútávon
is a részévé válnak. Ezenkívül a hosszú élettartama miatt számos képességre is szert tett, amiket
a kellő időben kamatoztatni tud.
Minden alkalommal, amikor valaki helyébe
kerül, függetlenül attól, hogy az illető addig pozitív vagy negatív szereplő volt, Zhou Yun Sheng
elhatározza, hogy tiszteletben tartja amaz álmait
és céljait, és mindenképpen beteljesíti azokat, miközben nem egyszerűen elkerüli a rá váró keserű
véget, de egyenesen megfordítja a szerencséjét.

Egészen nyugodtan kijelenthetjük, hogy
Zhou Yun Sheng nem egy pozitív szereplő, épp
ellenkezőleg. Önző, manipulatív és alattomos.
Másokkal szemben érzéketlen, sőt egyenesen
kegyetlen. Mindez pedig éles kontrasztban áll a
küllemével, ami szinte minden alkalommal csodálatra késztet körülötte mindenkit a fiatalosan naiv
kisugárzásával, megkapó szépségével, kifejező
tekintetével... Zhou Yun Sheng a megtévesztés
mestere.
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Fontos kiemelni: nem azzal van a probléma,
hogy a szerző egy negatív karaktert tett meg a regénye főszereplőjének. Vannak történetek, amik
igénylik ezt a merész húzást. Sokszor üdítően is
hathat. Az olvasónak sem kell feltétlen azonosulnia a főszereplővel. A gond ott kezdődik, hogy az
író Zhou Yun Shenget minden negatívuma ellenére
érdemtelenül piedesztálra emeli, és elvárja, hogy
az olvasók úgy rajongjanak érte, mintha az a megtévesztő kép, amit magáról mutat, valós lenne!
És ezzel el is érkeztünk ahhoz a részhez,
amelyben végre elárulom, miről is szól az egész
regény, minden mást alárendelve a nagy célnak.
Ez az egész nem szól másról, mint a főszereplő
felmagasztalásáról, a személyi kultuszának kiépítéséről. Ennyi. A történetek nem tudnak változatosak, érdekesek és érzelmesek lenni, mert minden azt a célt szolgálja, hogy Zhou Yun Shenget az
egekig magasztaljuk.
Minden egyes történetív ugyanarra a sablonra épül: az ágyútöltelék karakter, akinek Zhou
Yun Sheng a helyébe lép, valamilyen okból a protagonista útjában áll. A baj már vagy megtörtént,
vagy a transzmigrálást követően kellene – ha minden a kijelölt úton haladna. A Zhou Yun Sheng alakította karaktert eleinte mindig megvetik mások,
csak hogy később még nagyobb legyen a kontraszt, amikor már a manipulációknak köszönhetően mindenki teljeséggel meggyőzte magát arról,
hogy Zhou Yun Sheng érdemtelenül szenvedett.
Igen gyakran kapunk olyan „cselekményt” lassító
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külső nézőpontot, ami pofátlanul azt az egyetlen
célt szolgálja, hogy tobzódjunk Zhou Yun Sheng
„nagyszerűségében”. Pl. modern világ esetén
fejezetnyi hosszan vagyunk kénytelenek a szemfényvesztésnek bedőlt arctalan és személytelen
emberek kommentjeit olvasni a neten. Amellett,
hogy ez borzasztó irritáló, még röhejes is, amikor
olyan hozzászólások érkeznek, hogy: „Szegény
gyermek, mennyire félreismertük őt, pedig olyan

tökéletes, tiszta és ártatlan! Hát még nem ismeri a
világ gonoszságait, persze, hogy belesétált a valódi söpredék csapdájába! Szegény gyermek, majdnem sikerült másoknak lejáratnia őt, pedig milyen
tehetséges és intelligens! Ó, hát csak butuska volt,
amikor arra érdemtelen emberekben bízott meg,
igazán nem az ő hibája! Szégyellem, hogy volt idő,
amikor én is rosszakat gondoltam róla!” És nem
túloztam, van olyan fejezet, ami konkrétan semmi másból nem áll, csak ebből. Az ilyen nyálban
tocsogó kommentek majdnem mindegyik történetívben megjelennek.
Kivéve akkor, amikor Zhou Yun Sheng látványosan ignorál mindenkit, és a kisujját sem mozdítja meg ahhoz, hogy változtasson a róla kialakult
képen. Ezen ritka esetekben kifejezetten gyűlöli
őt mindenki, de sajnos ez sem nyújt kellő elégtételt, nem kompenzál minket a többi történetért.
Az egészben az a legmegdöbbentőbb, hogy a valódi regény, vagyis a Quickly Wear the Face of the
Devil olvasói dettó ugyanígy nyilvánulnak meg. Dicsérik többek között Zhou Yun Sheng furfangosságát, vonzerejét, miközben a fölbe döngölik az
eredeti protagonistákat.

Ó igen, az úgynevezett protagonisták! Térjünk ki rájuk is! A szerző egyik visszatérő sablonmegoldása, hogy tulajdonképpen mindegyik protagonista egy megvetendő féreg, aki megérdemli,
hogy Zhou Yun Sheng tönkretegye. De láthattunk
olyat is, hogy egyenesen Zhou Yun Sheng provokációjának köszönhetően jön elő a szerencsétlen
ellenfele legelőnytelenebb oldala, és akkor persze
az máris megérdemel bármit, amit főszereplőnk
neki szán... Szóval egyfelől Zhou Yun Sheng felemelkedését, másfelől az eredetileg protagonistának szánt karakter bukását kell végignéznünk újra
és újra és újra, ugyanazokat a fantáziátlan fordulatokat követve.
Különösen undorító megoldás volt, amikor
Zhou Yun Sheng elhitette az áldozatával, hogy
mennyire ártatlan és értékes személy, csak a protagonista ezt korábban képtelen volt észrevenni.
Most viszont már, hogy Zhou Yun Sheng boldog
nélküle, már bánhatja, ez a vonat sose jön vissza…
Zhou Yun Sheng érzelmileg megnyomorította ezt
az embert, akit már szinte én sajnáltam, minden
korábbi visszatetsző tette ellenére.
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ben pedig igyekszik azt az illúziót kelteni, hogy a
főszereplője oldalán van az igazság. Csakhogy ez
a legkevésbé sem igaz! Mégis miben más ő, mint
a sok velejéig romlott protagonista? Hisz ő még
rosszabb dolgokat is művel velük!
Zhou Yun Sheng tehát egy antipatikus figura, aki egyáltalán nem illik egy ilyen történet
főszereplőjének. Egyrészt a személyisége és törekvése miatt mindig ugyanoda lyukad ki, azaz
mások nyomorba döntése által kívánja feljebb
tornásznia magát. Ez viszont kizárja az ötletesebb
cselekményszövést, mert Zhou Yun Sheng valójában senkivel és semmivel nem törődik (a szerelme
kivételével). Így teljesen kizárja a vele való azonosulás lehetőségét is. Nem tudunk szurkolni neki,
mert úgy igazán sose érinti meg semmi, még a
valódi világa sem érdekli igazán. Ráadásul túlságosan OP karakter, könnyedén kivágja magát bármilyen helyzetből, és ha netán mégis sarokba szorítva látnánk, arról hamarosan kiderül, hogy csak
egy csel volt – boruljunk le a nagysága előtt!
Persze ez a karakter is kapott egy különbejáratú fejezetet, amelyben kellően elagonizálhatott
azon, mennyire szenved, amiért elveszítette élete
szerelmét, aki pedig milyen őszinte volt mindig is
hozzá…
Az is óriási probléma, hogy a szerző az elkövetett bűntől függetlenül, gyakran aránytalanul bünteti meg ezeket a karaktereket. Eköz-
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És hogy mi a helyzet a titokzatos szeretővel? Vannak történetek, amikor voltaképp ő is
bedől a szemfényvesztésnek, és arra a Zhou Yun
Shengre figyel fel, akit amaz láttatni enged a külvilágnak. Gondolom nem kell magyaráznom, ez
mennyire csalódást keltő húzás. De azért nem kell
rögtön megsajnálni őt se. Alapvetően bármit tesz
Zhou Yun Sheng, a halhatatlan szeretője mindent
elfogad, és gyakorta partner abban, hogy magu-

kon kívül mindenki mást bosszantó biodíszletnek
tekintsen. Tény, hogy ő sem egy ma született
bárány, tökéletesen összeillik főszereplőnkkel...
Legalábbis ebben a tekintetben biztosan. Ugyanis
másra nem nagyon lehet támaszkodni azon egyszerű oknál fogva, hogy gyakorlatilag nincs jelleme. Értem én, hogy a folyton változó körülmények
kihatnak rá, ahogy a Zhou Yun Shenggel való találkozásaik mikéntje is, és az, hogy a szerepeik szerint
kapcsolatban állnak-e egymással vagy idegenek.
De komolyan nem kaphatott annál több jellemvonást, mint hogy rettenetesen birtokló típus?
Ezt figyelembe véve az sem meglepő, hogy
a különböző történetívekben felbukkanó szereplők sincsenek fikarcnyit se kidolgozva. Nincs
valódi személyiségük, nem mások, mint könnyen
eldobható papírmaséfigurák. Mintha a szerző úgy
gondolta volna, fölösleges bajlódni velük, hisz az
élettartamuk csak az adott történet idejére korlátozódik. Mindössze azért van szükség rájuk, hogy
a főszereplőnek legyen kiket legyőznie, no meg
legyenek külső nézőpontok, akik fanatikus rajongással vehetik körbe Zhou Yun Shenget.

Egyéb hibák, érdektelen lezárás
Ahogy korábban már említettem, a fő történetszál nem kap kellő hangsúlyt. A főszereplő
túlságosan a jelenben, vagyis az adott történetben él, amelyikbe épp belecsöppent. Igényeltem
volna, hogy többet foglalkozzon a helyzetével,
azaz hogy mi a célja az ittlétének a virtuális világ-

ban, hogy kicsoda Lord God, és végtére is mire
volt jó ez az egész. Vagy épp hogy ki a titokzatos
szeretője, miért képest őt világról világra követni, valódi személy-e egyáltalán vagy sem stb. (A
regény végén választ kapunk ezekre, de abban
nincs köszönet.) Az is elég furcsa, hogy Zhou Yun
Sheng valódi világáról, a korábbi életéről alig tudtunk meg valamit, egyszerűen nem gondolt rá.
De abba is jobban belemehettünk volna, hogyan
élte meg Zhou Yun Sheng azt, hogy hosszú évekig
lett belekényszerítve számára megalázó, kényelmetlen helyzetekbe, az önmaga feletti kontroll
hiányával. És hogy ehhez képest miért gondol magára még mindig 16(!) évesként? Bizony ám, egy
tizenéves hekkerzseniről beszélünk! Legalább ha
huszonéves lett volna, könyörgöm!
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De már az is eleve túlzás, hogy több tízezer évig
szenvedett korábban. Tényleg nem lehetett volna
hihetőbb időtartamot meghatározni, aminél még
úgy-ahogy elfogadható, hogy nem bomlott meg
az elméje? Olyan abszurd és hihetetlen az egész,
hogy az nem igaz!
A regény lezárása abszolút nem hoz feloldozást. Konkrétumok nélkül annyit az egészről,
hogy erősen megsínylette a történet azt, hogy az

antagonsita, vagyis Lord God minimálisan sem lett
felépítve. Meg lehetett volna csinálni, hogy Zhou
Yun Sheng történetről történetre egyre többet
tudjon meg róla, de nem, ez (is) kihagyott lehetőség maradt. Lord God egyáltalán nem érződik a
végső főbossnak, könnyedén félre lett söpörve a
jelentéktelennek tetsző motivációjával együtt.
Itt, a lezárásban több konfliktust is felvezet
az író, amelyek akár jók is lehetnének, ha foglalkozna velük. Ehelyett ezeket elhanyagolja és pont
nem a megfelelőre összpontosít. Nincs felépítve
a lezárás, nincs katarzis. Így viszont a regény végén ott állunk a valódi világban, amit sem Zhou
Yun Sheng, sem az olvasó nem érez szikrányit sem
valódibbnak a korábban megismerteknél.
Az első és utolsó közötti tizennégy történetből könnyen ki lehetne emelni bármelyiket,
sőt, többet is, akkor sem érződne csonkoltnak a
regény. Valójában jót is tenne neki, mert ezáltal
feszesebb és fókuszáltabb lenne a cselekmény.
A fontos információk sem vesznének el a rengetegben. Az olvasó sem érezné neverendingnek az
egészet.

Végszó
Elvileg most következne az, hogy röviden
összefoglalom, amit korábban oldalakon keresztül fejtegettem, csak a lényeget kiemelve. Azonban ez a regény olyannyira kihozott a sodromból,
hogy mint láthattátok, képtelen voltam ennél rövidebben felsorolni és kielemezni a bűneit, mert
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mindent fontosnak tartottam megjegyezi. Gyakorlatilag nincs semmi, amit dicsérni tudnék benne.

élvezhetetlenné tette a művét, miközben a főszereplőt is egyre inkább meggyűlöltette velünk.

Visszautalva a kritikám felvezetésére: ha az
író megállt volna néhány történet után, a Quickly
Wear the Face of the Devil szimplán egy középszerű
iromány lenne, aminek a megoldásai bántóan, de
még elviselhető mértékben repetitívek. Ám mivel
az író képtelen volt határt szabni magának, elnyújtotta a vergődést, ami már megbocsáthatatlanul

Rejtély számomra, miért hitte azt a szerző,
hogy bárki is szeretni fogja a hibáktól hemzsegő
regényét és az ellenszenves főszereplőjét – és
mégis, számtalan lelkes komment erősítette meg
számomra, hogy egyes olvasók körében igenis sikerrel járt. Ők azok, akik az antológiaszerű formát
kihasználva, utólag visszatérnek a kedvenc történetívekhez, ahelyett, hogy színvonalasabb olvasmány után néznének. Mégis, olykor-olykor azért
felüti fejét a remény az olyan olvasók képében,
akik akár elsőre, akár újrázáskor, de észreveszik az
iromány gyenge pontjait, és levonják a maguk következtetéseit.

Zárásul eszembe jutott még egy jó ok, amiért
beszéltem erről a regényről. Tökéletes kontrasztot
mutat azokkal az ismertetőimmel, amiket kimondottan ajánló célzattal írtam. Legalább ebből is
látszik, hogy nem dicsérek érdemtelenül akármit,
pusztán azért, mert kínai szerző írta, és hosszú
hajú férfiak szeretnek egymásba fantasy környezetben. :D Tervezek még a jövőben változatos színvonalú regényeket bemutatni. Addig is vissza lehet
nézni a határozottan pozitív olvasmányélményeimet: Heaven Official’s Blessing (AniMagazin 52.),
The Scum Villain’s Self-Saving System (AniMagazin
54.). Csak hogy pozitívan zárjuk ezt a cikket, ha
már másképp nem lehetett megoldani. ;)
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Tian Guan Ci Fu regény magyarul!
Az első 90 fejezet már elérhető az alábbi oldalon !

Fordító: Risa

A fejezeteket Risa az AnimeAddicts Light novelek / Ki mit fordít topicjában is publikálja.
Szinopszis:
Érted legyőzhetetlenné válok!
„Hallottátok? A guberáló men�nyei tisztviselő összeszűrte a levet a
szellemek birodalmának első számú
fejesével!”
Az angol fordító összefoglalója:
nyolcszáz évvel ezelőtt Xie Lian volt
Xianle királyságának koronahercege,
az istenek és az emberek dédelgetett
kedvence. Nem is volt meglepő, hogy
nagyon fiatalon az istenek közé emelkedett. Most, nyolcszáz évvel később
Xie Lian harmadszor emelkedik fel
az istenek közé, de ezúttal, mint „három világ nevetségének tárgya”. Első
isteni küldetése során találkozik egy
rejtélyes démonnal, aki a szellemek
uralkodója, és még a Mennyekben is
rettegnek tőle. Xie Liannek azonban
sejtelme sincs róla, hogy a démonkirály már sok-sok ideje figyeli őt.

Cím: Tian Guan Ci Fu (天官赐福) /
Heaven Official’s Blessing
Szerző: Mo Xiang Tong Xiu (墨香铜臭)
művei még:
The Scum Villain’s Self-Saving
System, Mo Dao Zu Shi
Hossz: 244 fejezet + 8 extra fejezet

kontroller

STREET FIGHTER SOROZAT
2. rész - Az utcai bunyók 30 éve
Írta: Venom

kontroller bemutató

Ha egy üzlet beindul…
megjelenik Hollywood!
Természetesen az SFII sikere nem maradt
csak a játéktermek félhomályában, a Capcom
nagyon gyorsan rájött arra, hogy érdemes lenne
minden médiát lefedni, mert az még több pénzt
hoz. 1993-ban megjelent az első manga kiadás,
ami azért is érdekes, mert lényegében itt állt ös�sze a játék története. Persze, aki minden karakterrel legyőzte Bisont és elolvasta a játékhoz mellékelt kézikönyvet (mert akkoriban még létezett
ilyen), az összerakhatta magának a sztorit, de a
legtöbb játékosnak max annyi jött le, hogy mindenki Bisont akarja jól megverni.
A manga viszont helyrerakta a hiányzó elemeket, ahol megtudhattuk, hogy Ryu és Ken a
misztikus harcművész, Gouken tanítványai, ám
egy nap megjelenik Ken régi barátja, Cho, aki elrebegi a két férfinak, hogy tudomást szerzett egy
gonosz szervezetről, az M. Bison által vezetett
Shadaloo-ról, ami agymossa az embereket. Chót
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természetesen követték: megjelenik maga Bison
és két csatlósa, Vega és Sagat, majd gyorsan kitör
az élethalálharc. A verekedés közben Ryu súlyosan megsebesíti Sagatot (így kapja meg az ikonikus sebhelyét a mellkasán), viszont a harc végére Ken eltűnik, Bison pedig halálra veri Goukent,
így Ryu bosszút esküszik és elindul a nagyvilágba,
hogy tovább erősödjön, mint minden shounen
hős.
Évekkel később Bison egy hatalmas harcművészbajnokságot rendez, ahová a világ minden részéből érkeznek jelentkezők: egyesek a siker és
pénz reményében, másokat viszont a bosszú vagy
az igazságszolgáltatás hajt. Ilyen Guile, az ex-katona, aki Bisonnal szeretne leszámolni, amiért az
megölte a barátját, illetve az Interpol ügynöke,
Chun-li is, aki szintén szeretné rács mögé juttatni
az őrült diktátort. Megjelenik Ryu is, aki itt találkozik újra Kennel. És elkezdődik a viadal, ami lényegében maga a videojáték is egyben.
Ez a sztori lett a kánonja a Street Fighter
2-nek, amit aztán természetesen az évek alatt
felduzzasztottak hatalmas méretűre: minden
szereplő megkapta a maga történetét, és persze
jöttek a folytatások is vég nélkül. A mangák leginkább három szereplőre fókuszáltak az évek alatt,
akik Ryu, Cammy és a később megjelenő Sakura
voltak.
Amerikában is tombolt a Street Fighter láz,
így nemcsak a manga jelent meg, hanem elkészítették a saját képregényváltozatukat, amit a Capcom nagyon nem szeretett, így gyorsan lelőtték.

Animék terén az első, nemhivatalos változat Koreából érkezett 1992-ben, Street Fighter
címen, amiben természetesen teljesen illegálisan
használták fel a karaktereket. Sajnos vagy szerencsére nem sokan hallottak róla, és még kevesebben látták, de talán jobb is így.
1994-ben viszont megjelent az első hivatalos anime adaptáció, méghozzá mozifilm formátumban, a 102 perces Street Fighter II: The Animated Movie, amit egy évvel később Amerikában
is kiadtak.

KEN
RYU

Az előző számban elmeséltem a Street Fighter sorozat kezdetét, illetve a világrengető sikerét a második résszel, és ahogy ígértem, most itt a
folytatás, amelyben megtudhatjátok, hogy mit is
kezdett a Capcom a hirtelen ölébe hulló sikerrel, és
milyenek lettek a folytatások. Aki esetleg nem olvasta volna a cikk első részét, annak érdemes első
körben pótolni (AniMagazin 59.), mielőtt belevág
ebbe a múltidézésbe!
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Az animékre még később visszatérek, de inkább váltsunk át a sokkal izgalmasabb élőszereplős változatokra, mert ezen a téren aztán történtek hajmeresztő esetek.
Az első alkalom, mikor a Street Fighter karatereket mozivásznon láthatták a rajongók, kissé
komikus módon a hongkongi 1993-as City Hunter akcióparódia egyik jelenete volt, ahol Jackie
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Chan egy bizarr harc során Kennek hallucinálja ellenfelét, akit E. Honda, illetve Chun Li formájában
győz le. Természetesen ez csak egy pár perces kis
cameo volt, de szerintem sokaknak nagyon megmaradt, legalábbis azoknak, akik a 90-es években
hozzájutottak a Jackie Chan filmekhez.
Természetesen Hollywood is bejelentkezett a Capcomnál a maga részéért az egyre csak
duzzadó tortából, és nem is kellett sokat győzködni a vezetőséget. Steven E. de Souza, aki olyan
filmek forgatókönyvét szerezte, mint a Drágán
add az életed első két része, a Kommandó vagy
a Judge Dredd, nagyon gyorsan összedobott egy
sztorivázlatot, amire a Capcom vezetősége rábólintott, és még a produceri részt is elvállalták. Adtak 35 millió dollárt a film költségeire, ami akkoriban kimondottan soknak számított, Souza pedig
magára vállalta a rendezői szerepet is. Bár a sztori
alapjait nyomokban meghagyták (legalábbis an�nyira, hogy Bison a főgonosz őrült diktátor), de a
karaktereket szinte teljesen átírták. Ryu helyett
a főszereplő Guile lett, akire sikerült felkérni az

CAMMY

Bár az alapsztorit vázlatosan meghagyták, főleg
a karaktereket és azok motívációit, de a cselekményt jelentősen átgyúrták, olyannyira, hogy
amolyan „soft-reboot”-ként funkcionált, és ez
alapján készült el a Street Fighter Zero/Alpha sorozat is, amiről hamarosan még lesz szó. Jelenleg
elérhető belőle egy digitálisan feljavított változat
blu-ray-en, szóval érdemes ezt a változatot beszerezni.
A film nagyon szép sikert ért el, így hamarosan berendelték a TV sorozatot is 1995-ben,
Street Fighter II V címen, ami 29 részben meséli
el a szereplők kalandjait (bár furcsa módon többen teljesen kimaradtak, mint pl. Blanka és Honda). A TV-s változat kapott egy manga változatot
is (Street Fighter II V Retsuden), de ennél sokkal
érdekesebb, hogy Amerikában is legyártottak egy
26 részes rajzfilmsorozatot, amit szimplán Street
Fighternek neveztek el. 1995 és 97 között futott
a tévében, és borzasztó negatív kritikát kapott,
viszont az SF sorozat szereplői első alkalommal
találkoztak egy epizódban a Mortal Kombat harcosaival. Sanszosan a Capcom nem volt boldog…

akkoriban akciósztár karrierje csúcsán lévő Jean-Claude Van Damme-ot. A két női szerepre is
egész jó színészeket sikerült szerezni, Ming-Na
Wen volt Chun Li, Kylie Minogue pedig Cammy.
Még az olyan mellékszerepekre is sikerült egész jó
neveket találni, mint pl. Dhalsim karakterére Roshan Sethet vagy Sagatra Wes Studit (bár nem hiszem, hogy a mai fiatalság ismerné őket). Viszont
az igazi nagyágyú maga Bison színésze, Raul Julia, akit az Addams Family Gomezeként szerintem
mindenki ismer.
Parádés szereposztás, profi forgatókönyvíró, tisztességes költségvetés, mi baj történhet?
Nos… utólag már tudjuk, hogy bizony szinte semmi sem sikerült úgy, ahogy azt eltervezték.
A filmet Ausztráliában forgatták, és maga
volt a rémálom. A költségvetés negyede elment
egyedül Van Damme fizetésére, aki viszont nem
volt a helyzet magaslatán, folyamatosan kokainmámorban úszott, és képtelen volt azt a pár szavas
szövegét is megjegyezni. Minogue pedig ugyan
nagyon tehetséges énekesnő volt, de mint színész
szinte teljesen amatőr. A Capcom pedig folyamatosan tolta de Souzának az utasításokat, amiket
szinte képtelenség volt megvalósítani. Nem elég,
hogy 1994-et tűzték ki premier dátumnak, de az
összes karaktert is bele kellett erőszakolni valahogy a filmbe, továbbá a japánok ragaszkodtak a
színész Sawada Kenya szerepeltetéséhez, akiről
viszont gyorsan kiderült, hogy nem is tud angolul
(a filmben végül lett egy egymondatos szerepe,
mint Sawada kapitány).
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A legsúlyosabb probléma pedig Raul Julia volt,
aki bár nagyon lelkesen és profin állt hozzá a feladathoz, de sajnos már végső stádiumban volt a
gyomorrákja, ami miatt át kellett szervezni a forgatást, előre venni a jeleneteit.
Ahogy említettem, szinte minden Street Fighter II szereplő feltűnik (Fei Long kivételével), de
szinte mindenki valami teljesen más szerepben.
Balrog és Honda Chun Li két segédje lett, akik  tévéseknek kiadva magukat próbálják Bisont megközelíteni. Sagat, Vega és Bison maradtak a ros�szfiú szerepben, hozzájuk csatlakozott Dee Jay és
Zangief, mint a technikai zseni és az agyatlan testőr. Dhalsimból tudós lett, aki a Shadaloo agymosó
projektjét irányítja (nem kimondottan önszántából), és feladata, hogy megalkossa a szuperkatonát, Blankát. Guile és Cammy vezetik az amerikai
katonákat, Ryu és Ken pedig… nos, ők két simlis
idióta, akik belecsöppennek az eseményekbe.
A történet banális, és a vége felé már teljes
paródiába csap át – a rendező érezte, hogy en�nyi sületlenséget képtelenség lenne komolyan
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venni. Viszont nem volt minden tragédia, ugyanis
bár Raul Julia már halálos beteg volt, de Bison
szerepében fantasztikusat alakított, amelyet
azóta is emlegetnek. Olyan sármmal és ripacskodással oldotta meg a figurát, hogy az egyszerűen imádnivaló. Sajnos ez lett élete utolsó alakítása is egyben, mert röviddel a forgatás után
1994-ben elhunyt.
Lényegében ez volt a harmadik komoly
mozis próbálkozása Hollywoodban a videojátékoknak, de míg a hírhedten pocsék Super Mario
Bros és a Double Dragon hatalmas bukás lett, a
Street Fighter mindenki meglepetésére (főleg a
rendezőére) kifejezetten jól szerepelt a kasszáknál. 99 milliót hozott annak ellenére, hogy a kritikusok a térdüket csapkodták a röhögéstől a film
minősége miatt. A rajongók nagyon vegyesen fogadták, Bison alakítását mindenki szerette, sőt a
film humora is helyenként nagyon szórakoztatóra
sikeredett, de abban mindenki egyetértett, hogy
a szereplők neveit leszámítva nem sok köze van a
verekedős játékhoz.

Azt meg már csak zárójelben említeném meg,
hogy alig egy évvel később megjelent a Mortal
Kombat film, ami viszont hatalmas siker lett, de
idővel a Street Fighter is bekerült az „olyan rossz,
hogy az már jó” kultfilmek táborába.
A 2000-es években készült még pár élőszereplős Street Fighter adaptáció, de ezekről már
csak dióhéjban. 2009-ben megjelent a Street Fighter: The Legend of Chun-Li, amiről tényleg
elég csak annyit tudni, hogy létezik, és a 18 milliós
költségvetését sem tudta visszahozni, a világ egyik
legrosszabb filmjeként tartják számon. 2014-ben
Youtube-ra készült el egy rövid sorozat, ami Ryu
és Ken múltját mutatja be, a Street Fighter: Assassin’s Fist, és kimondottan jól sikerült, érdemes
rákeresni és megnézni. 2016-ban folytatást is kapott Street Fighter: Resurrection címen, szintén
megtalálható Youtube-on.
Cameo, vagyis kisebb szerepekben megjelentek SF karakterek más filmekben is, mint pl.
a 2012-es Wreck-It Ralph-ban, ahol Ryu, Ken,
Zangief és Bison tűnik fel a filmben egyegy jelenetre. A másik ehhez hasonló,
amit érdemes megemlíteni, az a 2018as Steven Spielberg rendezte Ready
Player One, ahol szintén több szereplőt is felfedezhetünk.
Persze még számtalan utalás és említés történik sorozatokban, filmekben, de
gondolom, ennyi azért elég is lesz ezekből.
Inkább térjünk át arra, hogy hová is tartott a
sorozat a Street Fighter II után…
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Mellékszálak, Szuperhősök,
Szörnyek és Riválisok
A Street Fighter II olyan gigantikus sikert ért
el, hogy a Capcom a kötelező folytatás helyett egy
picit szabad kezet adott a fejlesztőknek, hogy kísérletezzenek bátran a sorozat jövője kapcsán. Itt
első körben Alex Jimenezt kell megemlíteni, aki
egy új projektbe vágott bele. Hatalmas rajongója
volt a Universal szörnyeknek (Frankenstein, Farkasember, Dracula, stb.) egy kis csapattal az SFII
alapjaira megalkotta a Darkstalkers (Japánban:
Vampire: The Night Warrior) játékot 1994-ben,
ami nagyon fontos állomása lett a SF történetének. A koncepció az volt, hogy ikonikus szörnyekkel lehessen küzdeni egymás ellen, ami hatalmas
sikernek bizonyult (erről majd egy másik cikkben
bővebben). Olyan híres karakterek születtek meg
ekkor, mint Felicia, a macskalány vagy Morrigan
Aensland, a succubus, akiket biztos ismertek, mert
a mai napig nagyon népszerűek, főleg cosplayes
körökben. A Darkstalkers nemcsak új játéksorozat
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lett, hanem a verekedős játékok újragondolása is
egyben, ami kijelölte az utat a Capcom következő
generációs projektjeihez. A harcok sokkal gyorsabbak és látványosabbak lettek, a kombók nagyobb
szerepet kaptak, a karaktereknek pedig rengeteg
extra képességet adtak, amivel a küzdelmek igazi
effektorgiává váltak. A kissé elavult SFII motort is
felújították, hogy nagyobb karaktereket és részletesebb animációkat is képes legyen kezelni.
Eközben egy másik részleg nem várt lehetőséget kapott. Az egész világon népszerű volt
akkoriban az X-men sorozat (igen, jóval a filmek
előtt is), és a Capcomon belül is több rajongója volt a képregényeknek. Megkérdezték az akkori Marvel kiadót, hogy mit szólnának egy SFII
alapokra épülő X-men játékra. A Marvel fejesei
rábólintottak, és szintén 1994-ben berobbant a
játéktermekbe az X-Men: Children of the Atom.
A játéknak természetesen hatalmas sikere lett,
elvégre melyik fiú ne álmodott volna arról, hogy
SFII módjára küzdhessen Rozsomákkal Magneto
ellen.

Ezen a ponton nem volt megállás, a Capcom
zöld utat adott a Darkstalkersnek és az X-men sorozatnak is, hogy jöhetnek a folytatások, ami csak
belefér. Persze a Street Fighterről sem feledkeztek meg, hiszen az volt az aranytojást tojó tyúk,
így azonnal berendelték a modern folytatását a
sorozatnak. Ám úgy döntöttek, hogy elhagyják
a számozást, és inkább egy amolyan „mellékszálat” adnak ki, ez lett végül a Street Fighter Alpha
(Zero Japánban) trilógia. Nem fogok bővebben
belemenni a részletekbe, mert könyv méretűre
duzzadna a cikk, így csak a fontosabb dolgokra
térnék ki. A történetet áthelyezték a Street Fighter és a Street Fighter II eseményei közé, így több
szereplő is megfiatalodott az Alphában. A grafika
sokkal animésebb lett, a színek és hátterek élénkebbek és látványosabbak lettek. Az animációs
fázisok is duplázódtak, ezzel szinte teljesen rajzfilmes hatást értek el. Számos funkciót átvettek a
Darkstalkersből és az X-menből, mint pl. a kombórendszert. A harcosok száma ugyan csökkent, és
sokan hiányoztak a 2. részből, de cserébe bejöt-

tek olyanok, akik az 1. részben szerepeltek, így az
Alpha trilógia amolyan „soft-rebootnak” is tekinthető. Nem véletlenül emlegetem trilógiaként,
mert az első részt hamarosan követte az Alpha 2,
majd az Alpha 3, melyek hozták a megszokott formulákat: több karaktert, több lehetőséget, több
speciális mozdulatot.
Természetesen ezeket is kiadták otthoni
konzolokra, Playstationre, Sega Saturnra, meg később szinte minden másra, különféle újrakiadások
kapcsán.
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Viszont egy portot mégis kiemelnék, ami nagyon
kimagaslik, ez pedig a Street Fighter Alpha 2 Super Nintendo változata. A több mint 40 megabyte-os játékot sikerült egy 4 megás kártyába belesűríteni, persze a felbontás kicsit kisebb, és az
animációs fázisokat is megnyirbálták, de mai napig az egyik legjobb portként emlegetik.
Nem csak a verekedős játékok szerelmeseit
akarta a Capcom kielégíteni, számos más játékstílusban is kipróbálták magukat a Street Fighter
szereplői, csak egy példa: Super Puzzle Fighter II
Turbo, ami egy játéktermi ügyességi/logikai játék,
nagyon cuki chibi karakterekkel és debil animációkkal.
Persze nem volt minden próbálkozás nagy
siker, van egy hírhedten félresikerült játék, melyet
az Amerikában akkoriban tomboló Mortal Kombat láz ihletett. Miközben a korábban említett
filmet Ausztráliában forgatták, pár játékfejlesztő
kitalálta, hogy ha már ott vannak a színészek, akkor gyorsan készítsünk velük egy MK-hoz hasonló grafikájú játékot. Ez lett a Street Fighter: The
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Movie, melyet azóta is igyekszik mindenki elfelejteni. Playstationre és Saturnra készült belőlük
egy átirat, de ez sem mentette meg a bukástól.
Nehézkes irányítás, debil grafika és siralmas játékmenet… bár ötletnek nem volt rossz, de a Mortal
Kombat rajongókból max egy kuncogást tudott
kiváltani.
Természetesen a Capcom tisztában volt
azzal, hogy az új konzolok megjelenésével beköszöntött a 3D forradalom, és sorban jelentek
meg az első próbálkozások, mint a Virtual Fighter,
Tekken, Dead or Alive és társaik, így nem volt kérdés, hogy ezen a fronton is bepróbálkoznak. Így
született meg a Street Fighter EX sorozat, mely
szintén trilógiává bővült az évek alatt. Az általános vélemény, hogy bár nem lettek kimondottan
gyenge játékok, de jóformán labdába sem tudtak
rúgni a Tekken és a Soul Calibur mellett, hiába
hozták nagyjából ugyanazt a 3D-s látványt. Azért
lett egy kisebb rajongótábora az EX részeknek is,
de nem meglepő, hogy sokan nem is tudtak a létezésükről.

Valamikor a 90-es évek második felében felmerülhetett a kérdés, hogy „hova lehet ezt még
fokozni?”. Erre valaki bedobhatta egy értekezleten, hogy „mi lenne, ha összeengednénk a Street
Fighter karaktereket az X-mennel”, mindenki szeme felcsillant, a Marvel pedig áldását adta erre a
vad ötletletre, aminek eredménye lett 1996-ban
az X-Men vs. Street Fighter, ami azonnali siker
volt a játéktermekben, annak ellenére, hogy lényegében csak a korábbi X-men és az Alpha játékok fúziója volt. A Capcomnál nagyon fellelkesültek, azonnal jött is az ötlet, hogy legyen nagyobb
a buli, ne csak az X-men legyen akkor már, hanem

jöjjön a Pókember, Venom, Amerika Kapitány, Vasember, Hulk meg ami csak belefér, és egy évre
rá már dübörgött is a Marvel Super Heroes vs.
Street Fighter! Aztán valaki az asztalra csapott,
hogy ez még mindig semmi, emelni kell a tétet, mi
lenne, ha tovább bővülne a „Versus” univerzum?
Elvégre ott van a többi Capcom cím, Mega Men,
Darkstalkers meg a többi… bumm, újabb egy év
és megszületett az epikus Marvel vs. Capcom:
Clash of Super Heroes, amely azóta is az egyik
legnépszerűbb cím a bunyós játékok világában
(pár éve jött ki a 3. része).
Aztán valamikor 1999-ben jöhetett egy üzenet a Capcom főhadiszállására a nagy riválisuktól,
az SNK-tól - akik olyan játéksorozatok felett bábáskodtak, mint az Art of Fighting, Fatal Fury, Metal Slug, Samurai Showdown, The Last Blade, World Heroes és persze a The King of Fighters -, hogy
„láttuk a Marvel crossovert, nagyon király, mit
szólnátok egy közös projekthez?” (erre nincs bizonyítékom, de lefogadom, hogy sok szakét ihattak
a megbeszélés alatt).
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A Capcomnál igazi japán módra annyit válaszoltak,
hogy „Naná!”, mire az SNK 2000-ben kiadta (igaz,
a saját gépeikre) a Capcom vs. SNK: Millennium
Fight 2000-t, amibe aztán mindenki belekerült,
aki csak számított. Egy évre rá már jött is a folytatás Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium
2001 néven, amiben már több mint 40 karakter
szerepelt. Bár a 2000-es években a játéktermek
fénye megkopott, és egyre inkább az online játékok kezdték átvenni a helyüket, de azért még
egy utolsó nagy roham erejéig összedobták a crossover harmadik részét, az SNK vs. Capcom: SVC
Chaos-t 2003-ban. Részben ezek a játékok adták

az ötletet a Nintendónál a Super Smesh Bros sorozathoz, de ez csak egy mellékes infó.
Egy másik híres stúdióval is elkészült egy
crossover, viszont ez már nem verekedős játék
lett, hanem egy csak Japánban megjelent stratégiai szerepjáték Playstation 2-re: a Namco × Capcom, aminek később két folytatása is lett 3DS-re,
Project X Zone néven. A Namco partnerség másik
mellékága a 2012-es 3D-s verekedős játék lett, a
Street Fighter X Tekken, ami 50 karaktert tartalmazott a két sorozatból.

Egy elfeledett harmadik rész
és a modern újjászületés
Na de mi a helyzet a valódi folytatással?
Kicsit komikus, hogy miközben a Capcom szinte
havonta öntötte a játékosokra az újabbnál újabb
játékokat, a valódi Street Fighter III valahol elveszett a nagy zajban. Pedig megjelent 1997-ben,
méghozzá a bivalyerős CPS3 játéktermi masinára
a Street Fighter III: New Generation. Egy milliárd jent költöttek a fejlesztésre, ami akkoriban
rekordnak számított, és olyan 2D-s technológiát
használtak az animációkhoz, hogy azt mai napig
csak csodálni lehet. Ám a kritikusok nem voltak
tőle elragadtatva, erős kritika érte a játszható karakterek kevés számát (a régi szereplők közül jóformán csak Ryu és Ken tért vissza), illetve a régimódinak ható, alacsony felbontású 2D-s grafikát.
Az új harcosok közel sem voltak olyan érdekesek,
mint a régiek, ezért a közönség sem nagyon fi-
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gyelt fel erre az epizódra. A következő években
kapott még két további felújítást, ahol növelték a
karakterek számát, és csiszoltak a játékmeneten,
de beütött egy technikai korlát, ugyanis az akkori
otthoni konzolokra képtelenek voltak normális átiratokat készíteni, így csak évek múlva, 2000-ben
jelent meg játéktermeken kívül Dreamcastra, ami
utólag nagyon szerencsétlen választásnak bizonyult. A kabinetekből 1000 darabot sem tudtak
eladni, így az SFIII gyakorlatilag bukásnak lett akkor elkönyvelve – rossz időben jelent meg és rossz
körülmények között. Egyáltalán nem rossz játék,
és a mai napig vannak rajongói. 2010-ben kapott
egy újrakiadást PS3-ra és X360-ra Street Fighter
III: 3rd Strike: Online Edition Complete Pack néven.
A 3. rész felemás sikere, vagyis inkább sikertelensége után közel 8 évet kellett várniuk a
rajongóknak, mire nekieshettek a folytatásnak.
A sorozat új producert kapott, Ono Yoshinorit, akire az a feladat hárult, hogy modernizálja
a 2000-es évekre erősen megkopott sorozatot.

Nem volt egyszerű feladat, mert addigra már a
Tekken, a Mortal Kombat és a Soul Calibur sorozatok szinte teljesen dominálták a piacot. Ono
nem akart a múltban megragadni, mint az SNK,
akik még sokáig erőltették a klasszikus 2D-s King
of Fighters epizódokat, de azzal is tisztában volt,
hogy a 3D-s fronton nincs elég tapasztalatuk, ami
nem is illik a Street Fighterhez (nem akarta az EX
vonalat folytatni). Így jött az ötlet, hogy legyen valahol a kettő között, a játékstílus maradjon meg a
hagyományos 2D-s oldalnézetes, de maguk a szereplők legyenek nagyon részletesen kidolgozott
3D-s karakterek.
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cserébe kihasználta a kézikonzol 3D kijelzőjét. Végül 2014-ben zárták le a sort az Ultra Street Fighter IV-gyel, ami további 9 harcost hozott be az
arénába. Az SFIV már valóban modernnek számított, lehetőséget adott az online játékhoz, ezernyi extra funkció került bele, és természetesen
extra DLC-k hada várta a játékosok pénztárcáját.
Több mint 9 millió példányt adtak el belőle, így a
Capcom vállon veregette Onót, és felkérték arra,
hogy készítse el az 5. részt, ami még ennél is jobb
lesz, ám erre összesen már csak 2 évet kapott, ami
előrevetítette a problémákat.
A Street Fighter V-re valóban nem kellett
sokat várni, ám a végeredmény közel sem lett akkora előrelépés, mint a 3 után a 4… sőt egyesek
szerint inkább tekinthető visszalépésnek. A Capcom kiadta a kulcsszavakat: „e-sport és szezonális
tartalmak”. Bár az e-sport korábban sem állt távol
a sorozattól, hiszen szinte a 90-es évek elejétől
rendeztek kisebb-nagyobb SFII bajnokságokat, az
1996-ban indított Evolution Championship Seri-

es-en pedig mindig is kiemelt szerepe volt a Capcom játékainak, viszont az 5. résszel már csak erre
akartak fókuszálni. Sajnos a rövid fejlesztési idő és
a Capcom elég agresszívan pénzorientált hozzáállása miatt a 2016-os megjelenés nem volt dicsőséges menet. Bár abban mindenki egyetértett, hogy
a látvány fejlődött, még részletesebb és gyorsabb
lett, viszont megjelenésekor szinte teljesen hiányzott belőle a Story Mode, és az egész kiadás félkésznek hatott, ráadásnak hemzsegett a hibáktól.
Az sem volt túl sikeres húzás, hogy csak Playstation 4-re és PC-re adták ki, az Xbox tulajok ezúttal
hoppon maradtak. 16 harcossal jelent meg, amit
további 30-cal lehet kiegészíteni, őket update-ek
és DLC-k formájában kapták meg a játékosok.
Eladások tekintetében nem hozta az elvártakat, a Capcom 2 milliót tervezett az első évben,
amiből 1,4 millió valósult meg csak, így jócskán elmaradt a 4. részhez képest. A megjelenése után
rohamtempóban igyekeztek javítani az online
játék hibáit és pótolgatni a tartalmakat, amivel
lassan visszaszerezték a játékosok bizalmát. Napjainkra nagyjából 5 milliót adtak el belőle, és az újrakiadásoknak köszönhetően kezdi szépen elérni
az elődje népszerűségét, de igazuk van azoknak
is, akik szerint ez már nem az a Street Fighter,
amit annak idején megszerettünk.
Ezzel eljutottunk 2021-re, és szinte hihetetlen, hogy már több mint 30 éves a sorozat, ami a
90-es években tündöklött igazán, de mind a mai
napig a popkultúra megkerülhetetlen része. Ryu,
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Ken, Chun-li, Bison és a többiek legalább annyira ismertek, mint a Tini Nindzsa Teknőcök vagy a
Transformers figurák. És ami a legszebb, mára bárki számára elérhetőek, hiszen annyi újrakiadást
kaptak az évek alatt, hogy bármilyen konzolod is
legyen, biztosan találsz rá számos Street Fighter
címet. Viszont ne feledjétek, az igazi élményt akkor kapjátok meg igazán, ha barátok ellen játszotok egy esős délután, közösen a TV előtt, hatalmas
móka. Persze a korai játékoknak mára szinte csak
nosztalgikus értékük van, de abban biztos vagyok,
hogy még nagyon sokáig fogunk Street Fighter játékokkal játszani.

BISON

Mindez iszonyatosan látványos rajzfilmes, vagyis
inkább festékes effektekkel. 2008-ban Japánban
debütált játéktermekben a Street Fighter IV, s
azonnal hatalmas siker lett. Kapott egy Év Játéka jelölést, meg még pár díjat a grafikáért és hasonlókért, a Capcom pedig nagyon elégedett volt
a végeredménnyel. 2009-ben az egész világon
megjelent Playstation 3-ra, Xbox 360-ra, PC-re és
IOS-re. Ezzel vette kezdetét az újabb Street Fighter láz, és sorban jöttek a folytatások.
Még abban az évben kiadtak egy 65 perces animét, a Street Fighter IV: The Ties That Bind-ot.
Ez azt a történetet vezeti fel, ami a Street Fighter
II eseményeinek folytatása. A következő évben
már jött is a „folytatás”, a Super Street Fighter
IV, ahol a karakterek számát jóformán megduplázták, 17-ról 35-re emelve. Szinte minden régi
szereplőt visszahoztak az eddigi játékokból, szóval egy igazi „All-Star” felhozatalt kaptak a játékosok. 2011-ben Nintendo 3DS-re is portolták Super
Street Fighter IV: 3D Edition néven, bár a grafika sokkal gyengébb, mint a nagygépes elődei, de
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A CSÁSZÁR SZEREPE A
JAPÁN TÖRTÉNELEMBEN
Írta: Dózsa Gergő

távol-kelet időgép
A császárság kialakulásáról két kora középkori krónika tájékoztat minket, a 712-es Kodzsiki
és a 720-as Nihonsoki. Természetesen mitológiai
alapokra helyezték a császárság létrejöttét, melyről a következő szerepel az említett két krónikában: az első császár Amateraszu napistennő dédunokája volt, aki i. e. 660. február 11-én alapította
Japán első államát, Jamatót. Miért volt erre a japánoknak szükség? Nagyon egyszerű, a kínai császársághoz hasonlóan ők is ősi múltra szerették
volna visszavezetni államukat.
A kora középkorban a jelenlegi nagyon
férfiközpontú társadalommal ellentétben eredetileg matriarchátus jellemezte Japánt, ami abban
is megnyilvánult, hogy több császárnő is ült a trónon. Erre egy remek példa, hogy 562-ig császárnők indítottak hadjáratokat Korea ellen. Ez a matriarchális, avagy mondhatni császárnői korszak
körülbelül száz éven át tartott Japánban, de tulajdonképpen egészen a Nara-korszak kezdetéig jellemző volt, hogy nők álltak az állam élén. Két ese-

mény miatt szűnt meg a matriarchátus. Az egyik
kínai hatásra történt (mint oly sok minden a japán
kultúrában), ugyanis Kínában patriarchális, férfiközpontú hatalom jött létre. A másik egy konkrét
incidens volt a japán történelemben, amely szerint Sótoku császárnő (nem azonos az ugyanezen
a néven szereplő reformer Sótoku herceggel)
bizalmába fogadott egy Dókjó nevű szerzetest,
aki egyre több beleszólást követelt és vívott ki a
császári udvarban, ezen kívül szerelmi kapcsolatban is álltak egymással, amely miatt a császárnő
lemondásra kényszerült. Egy gondolatot kell még
kiemelnünk a kora középkor kapcsán; méghozzá
a császár és a főpap funkcionális összefonódását,
hiszen a sintó vallásban szereplő kamik tisztelete
gyakorlatilag a császárra is kiterjedt, isteni származást adva az uralkodónak, amelyről már az állam kialakulásánál is írtam.
A kora középkortól kezdve fokozatosan
csökkent a császári hatalom mértéke. Először a
Szoga-klán befolyása, majd a Taika-reform sza-

Amateraszu napistennő kijön a barlangból
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Kodzsiki, Japán
egyik krónikája

Nihonsoki, Japán
másik krónikája

bályozta a császár funkcióit. Tulajdonképpen a
Taika-reform által vált Japán egy központosított
császári vezetésű, pre-feudális állammá. Ez a folyamat gyakorlatilag párhuzamba állítható a korábban leírtakkal és ez a tendencia egészen a IX.
századig, a Fudzsivarák térhódításáig meg is maradt. A Fudzsivarák alatt ugyanis egy új   pozíció
született meg a császár mellett, ez volt a kampaku, ami körülbelül az európai kancellári pozícióval
egyezett meg. A császárok egyre inkább háttérbe
szorultak, a társadalmi átalakulás és az új funkciók
létrejötte miatt kevesebb hatalmuk lett. A Fudzsivara-korszak utolsó száz évében (1068/10691156) a „lemondott” (inkább a visszavonult a
helyes terminológia) császárok hatalma vált jelentőssé. Ez mit is jelent? Azt, hogy a császárok látszólag visszavonultak a hatalomgyakorlástól, de a
háttérből próbálták irányítani az országot. A székhelyüket japánul innek nevezték, magát ezt a vis�szavonult császári szerepet pedig inszeinek. Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy a trónbitorlás
ismeretlen fogalom volt Japánban, többek közt
ennek is köszönhető a japán császárság jogfolytonossága. Gyakoribb és jellemzőbb volt a feudális
nagycsaládok háttérben történő küzdelme, mint
a császárok tényleges hatalomgyakorlása.
A Fudzsivarák bukása, a Minamoto-klán előretörése (1180) után a császári hatalom végképp
leáldozott, az úgynevezett Kamakura-korszakban
a császárok mindössze bábok voltak a mindenkori
kormányzat kezében.

Dzsimmu császár,
Japán első, mitikus uralkodója

Sótoku császárnő
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A Minamotók új intézményeket hoztak létre,
háttérbe szorították a császári udvart, olyan feudális elvek mentén működő hivatalokat alapítottak, amelyek egészen a Tokugava-korszak végéig
fennálltak. Tulajdonképpen már a Kamakura-korszakban létrejön a bakufu („sátoros kormányzat”),
amely a feudális nagyurak és a sógun vezette országot takarta magában. Már ekkor beszélhetünk
sógunátusról, amelynek egyik ékes bizonyítéka,
hogy az egyik sógunt a kínaiak is Japán királyának
(sic!) tekintették.
Természetesen volt olyan császár, aki nem
nyugodott bele hatalma elvesztésébe. 1333-ban
a Kamakura-korszak végén Go-Daigo császár újra
császári kormányzatot képzelt el, ennek meg-

Go-Daigo császár
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akadályozására Asikaga Takaudzsit küldték, aki
először a császár oldalára állt, majd végül a Minamotók és az Asikagák küzdelmét Go-Daigo itta
meg, mert el kellett menekülnie Kiotóból Josinóba 1336-ban. Az új korszak, amelyet az Asikaga-klán fémjelzett, új császári udvar alapításával
kezdődött, így két udvar működött párhuzamosan, az egyik Kiotóban, a másik Josinóban. Ez az
állapot körülbelül ötven évig tartott: az északi és
déli udvar kora. 1392-ben Josimicu meggyőzte a
déli udvart azzal az ígérettel, ha visszatér Kiotóba, akkor a két császári udvar egymást váltogatva
gyakorolja majd a hatalmat. Természetesen ígéretét nem tartotta meg, azonban újabb ötven évvel
később már a sóguni hatalom is leáldozott. 1441

Asikaga Takaudzsi

után mind a sóguni, mind a császári udvar tovább
hanyatlott. A bakufu Kiotóba költözött, ezáltal a
sóguni hatalom nemcsak katonai, hanem kulturális központ szerepet is betöltötte. Az Asikagavagy Muromacsi-korszak végére a császári család
ezáltal (is) elszegényedett, már „csak” vallásos
tisztelet övezte, ugyanis a hiedelem továbbra is
tartotta magát, mely szerint a császár a politikai
hatalom egyetlen törvényes forrása.
A Muromacsi-korszak lezárását követte a
Szengoku dzsidai, vagyis az országegyesítés nagy
háborúja, melyben a kor császárai szinte semmilyen formában sem vettek részt, ez a daimjók,
hűbéreseik és a mindenkori sógunok harca volt.
(Erről külön előadást lehetne tartani.) E háború lezárásaként pedig egy újabb sátoros kormányzat,
bakufu jött létre, amely meghatározta Japán újkori történelmét. A Tokugava-korszakban a császár
végleg vallási szerepre korlátozódott, azonban ez
az időszak a béke, a prosperitás kora Japánban,
de egyben a teljes elzárkózásé is, amit kissé lemaradó, de töretlen gazdasági fejlődés követett.
A Tokugava-korszak végén egyre inkább
realizálódott a bakufuban, hogy Japán lemaradt
a nagyhatalmak mögött, ennek ékes példája volt
Perry 1853-as látogatása, mely után a sógun császári állásfoglalást kért (erre évszázadok óta nem
volt példa). A császár a kikötők megnyitását javasolta, melyet a kormányzat elfogadott. 1860-ban
már lázadás tört ki a császári hatalom visszaállításáért és a külföldiek elűzéséért. A hivatalnokká

váló szamurájok szoros kapcsolatot alakítottak ki
a császári udvar és a bakufu között, egyfajta közvetítő szerepet töltöttek be. Az előbb említett lázadást az 1863-1868 között zajló Szacuma-Csósú
lázadás tetőzte be, amelynek eredménye lett a
Tokugava-sógunátus vége és a Meidzsi-korszak
kezdete.
1868-ban már az új császár, Mucuhito (a
Meidzsi csak a korszak elnevezése!) tárgyalt a külföldi hatalmak képviselőivel. Természetesen nem
lett azonnal újra erős császári hatalom, már csak
az új uralkodó életkorából adódóan sem (Mucuhito ekkor mindössze 14 éves). Nyugati reformokat
vezetett be, de nem az ősi császári hatalmat állították vissza.

Meidzsi császár
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Kibocsátották az úgynevezett ötcikkelyes esküt,
melyből két elemet emelnék ki, az egyik a jogegyenlőség, a másik a régi szokásokkal való felhagyás. Az új rendszert az eddigi lázadók is elfogadták, sőt belőlük lettek az új kormányzat vezető
tisztségviselői. Nagy gazdasági és társadalmi változások korszaka ez, a feudális rendszerből a modern érába való átmenet.
Az 1868 utáni időszak egyik fontos feladata
volt új alkotmányt adni Japánnak. Emiatt az 1870es években alkotmánytervekkel bombázták Mucuhito császárt, akiből sikerült egy ígéretet kicsikarni, mely szerint 1890-re új alkotmánya lesz az
országnak. Addig azonban több ellentmondás is
megfigyelhető. Az 1880-as években újra előtérbe
kerültek a tradicionális japán értékek, de nagyfokú
nyugati hatás is érte az országot. 1890-ben megszületett az új alkotmány, amelynek legfontosabb
császárt érintő pontja szerint a császár „szent és
sérthetetlen", uralma korlátlan és ’elméletben’
övé minden hatalom, ehhez képest két évvel korábban létrehoztak egy titkos tanácsot, amely a
császár munkáját volt hivatott segíteni.
A Meidzsi-korszak lezárultával végérvényesen megszületett a modern Japán, pontosabban
annak korai szakasza. 1912 után az úgynevezett Taisó-demokrácia kormányozta az országot.
Emellett fontos megjegyeznünk, hogy az 1912ben trónra lépő császár szellemi fogyatékos volt,
így még ha akart volna sem tudott volna érdemi
hatalmat gyakorolni. Emiatt válság alakult ki; a
császárt teljes inaktivitás jellemezte a Taisó-kor-
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„...az új alkotmány (...) szerint a
császár „szent és sérthetetlen",
uralma korlátlan és ’elméletben’
övé minden hatalom...”

Taisó császár
szakban. A győztes első világháború és a demokratikus átmenet sem enyhítette az ország gondjait, bár kétségtelen, hogy tovább fejlődött Japán,
de az ezzel járó problémák is megjelentek, mint a
kettős gazdaság, az óriási társadalmi liberalizáció,
ezt fogja majd az 1930-as évek militarizmusa elsöpörni, de ne szaladjunk ennyire előre. Ahogy említettem, a császár szellemi fogyatékossága miatt
mind a titkos tanács, mind a legfelsőbb bíróság
nyilatkozhatott helyette. Az 1930-as évekre a korábbi liberális légkör megszűnt, a folyamatos kormányváltások kikezdték a Taisó-demokráciát, így
a hadsereg fokozatosan átvette a hatalmat, bár
ekkor már új császár ült Japán trónján. Az 1930-as
évek a világban a szélsőjobboldali, populista esz-

mék kora volt, lásd a nemzetiszocializmus vagy a
fasizmus győzelmét. Ez a populizmus jellemezte
a japán hadsereg vezetőit is, akik a császári akarat
képviselőinek tartották magukat, egy új, nemzeti
alkotmányt akartak alkotni (kokutai). Tulajdonképpen a hadsereg csinálta az 1930-as évek Japánjának politikáját. Egy történet álljon itt a császár
szerepének megkérdőjelezéséről. Minobe Tacukicsi, a Tokiói Egyetem professzora szerint a császár
az állam legfőbb szerve. Ez az elmélet nem igazán
vált népszerűvé, bár az értelmiség egy része elfogadta. A többi egyetem a trón szent és sérthetetlen voltát hangsúlyozta, ami megfelelt az 1890-es
alkotmányban foglaltaknak. 1935-re ezt az elméletet olyannyira elutasították, hogy a professzort
elbocsátották állásából és műveit betiltották.
1926 és 1989 között az úgynevezett Sóva-korszak tartott a japán történelemben, amely
Hirohito uralkodása. Egy újabb történetet szeretnék kiemelni, mennyire eredménytelen volt a
császárok beavatkozása a napi politikába. Mandzsúriában meggyilkoltak egy helyi kollaboránsnak tartott hadvezért, amely miatt felháborodott
a császár, és követelte az illetékes minisztertől
a hadsereg felelős tisztjeinek megbüntetését.

Minobe Tacukicsi, a Tokiói Egyetem professzora
szerint a császár az állam legfőbb szerve

Tanaka miniszterelnök megpróbált eleget tenni
Hirohito kérésének, de a hadsereg egyszerűen
megtagadta a kérést, arra hivatkozva, hogy csak
közvetlen császári parancsra hajlandóak cselekedni. A császár nemcsak ebben az esetben, hanem
más katonai incidensek esetén sem tudott erélyesen fellépni a hadsereggel szemben. A császári
és polgári kormány nem volt ura a hadseregnek
többé. Nem meglepő módon Hirohito nem támogatta a második világháborúban való részvételt.
1944-ben puhatolózott a szövetségesek irányában, júniusban fel is szólította a legfőbb tanácsot,
hogy szovjet közvetítéssel zárja le a háborút, természetesen sikertelenül. (Kicsit emlékeztethet ez
minket Horthy kiugrási kísérletére.)
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1945. augusztus 10-én a két atombomba ledobása után Japán kénytelen volt elfogadni a potsdami konferencia határozatait, a japán delegációnak
mindössze egy császárra vonatkozó kérése volt:
az uralkodó maradjon szuverén. Ezek után Hirohitónak nem sok választása maradt, döntött a
kapitulációról, melyet augusztus 15-én rádiónyilatkozatban közölt népével; „el kell viselni az elviselhetetlent, és kibírni a kibírhatatlant”. Ezáltal

Hirohito császár híres rádióbeszéde közben
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Japán először vált legyőzött állammá a történelemben és ezt egy császárnak kellett bejelentenie,
ennél nagyobb megaláztatás nem érhette Japán
mindenkori uralkodóját.

reprezentációt pedig olyannyira komolyan vette,
hogy ő lett az első császár, aki külföldre látogatott, először 1971-ben Európába, majd 1975-ben
az Egyesült Államokba.

december elsején Abe Sinzó miniszterelnök jelentette be, hogy Akihito császár 2019 áprilisában
átadja a hatalmat fiának, Naruhito koronahercegnek, ezzel kezdetét vette a Reiva-korszak.

A második világháború után ismét új alkotmányt kapott az ország, és a japánok kérésének
megfelelően Hirohito maradt a császár, akit sokan
a vádlottak padján szerettek volna látni. Háborús
bűnösként akarták kezelni, de ezt az amerikaiak
végül nem engedték, MacArthur sem tartotta
túl jó ötletnek. Érdekes módon azonban a háború befejezése után az amerikaiak nem elleneztek
volna egy császárellenes puccsot, igaz, nem is támogatták. Egy újabb fontos dolog, amit Hirohito
jelentett ki 1946-ban: január elsejei beszédében
kinyilvánította, hogy nem isteni személy, ezáltal
nem kell szakrális személynek tekinteni. Az 1947es alkotmányban pedig már felségjogait a népre
ruházta, illetve kimondták, hogy a császár mindössze az állam és a nép egységének szimbóluma.
Tulajdonképpen a mai értelemben vett brit alkotmány született meg Japánban, így alkotmányos
monarchia lett a hivatalos államformája.

Halála után fia, Akihito követte a trónon
(AniMagazin 49.), aki 1989-ben került hatalomra. Vele a Heiszei-korszak vette kezdetét, amely
2019-ig tartott, ugyanis kétszáz év után ő lett
az első olyan császár, aki lemondott. Uralkodása
alatt többször is bocsánatot kért Japán második
világháború alatt elkövetett bűneiért, és szintén
több külföldi országba látogatott, többek között
2002-ben Magyarországra. Természetesen nem
tudta megkerülni a nyilvános szereplést Fukusima
esetén sem, amikor együttérzéséről biztosította
népét, és imádságra szólított fel. Ő volt az első
olyan császár, aki polgári származású nőt vett el
feleségül. A lemondására visszatérve röviden an�nyit, hogy hosszas parlamenti előkészítésre volt
szükség, amelyre végül a 2017 nyarán elfogadott
képviselőházi határozat tett pontot, majd 2018.

Összegzésképpen elmondható, hogy a japán
császári család a világ legrégebb óta hatalmon
lévő uralkodóháza, és ma már megfelel a modern
alkotmányos monarchiák nyújtotta kihívásoknak,
de a történelem folyamán természetesen ők is
voltak abszolút uralkodók; legtöbbet azonban
háttérben tevékenykedtek és onnan irányították
népüket. Talán kevésbé olyan népszerűek, mint a
brit uralkodócsalád, de kétségtelen, hogy jelenleg
is a hatalom törvényes forrásai és népükkel tartott
kapcsolatuk alapján ma is fontosak Japán számára.
Aki szeretné a fentebb olvasottakat bővebben meghallgatni-megnézni, azoknak ajánlom a
2018-as Tavaszi Mondoconon elmondott előadásomat, mellyel a járványig egy komplett sorozatot
kezdtem meg a japán történelemről.

A japán császári család

Naruhito koronaherceg és Akihito császár

Hirohito felismerte, hogy a császári udvart
is modernizálni kell, ez azt jelentette, hogy az uralkodóház a XX. század második felétől kezdődően
reprezentációs és szimbolikus szerepbe került.
Ennek fő feltétele a néppel való szoros kapcsolattartás, ezért közös palotába költözött gyermekeivel és többet mutatkoztak a nyilvánosság előtt. A

AniMagazin / 086

távol-kelet

SENSOJI TEMPLOM
Mit érdemes megnézned Japánban? 17.

Írta: Saci (Animológia)

távol-kelet kalauz
Vajon mi az, amit tényleg érdemes megnézni Japánban? Milyen helyeket tartogat egyáltalán
számunkra a szigetország? Japánban ezer meg egy
a látnivaló, ez nem kérdés. Azonban közülük vannak érdekesebbek, szimplán csak „meg lehet nézni
őket” típusúak, és persze ott vannak a kihagyhatatlan vagy éppen kötelezően megnézendők. Melyiket szeretnéd inkább? A válasz egyértelmű…
Szemezgessünk is akkor a látványosságok
közül, amelyeket feltétlenül érdemes megnézni,
ha Japánban jársz. A leírtak után meg már biztosan nem fogsz kukán állni egy-egy épület vagy
hely előtt, feltéve a kezed, hogy „ez meg mi?”. Tippeket, érdekességeket, hasznos információkat és
Japán kincseit tárom itt most fel neked, minden
mennyiségben.

SENSOJI TEMPLOM
A templom, amit mindenképpen
látnod kell

helyek között eszméletlen, amely nem meglepő
módon sokakat lenyűgöz és elvarázsol. Ezen kettős rengetegből emelkedik ki a Sensoji templom,
amely nemcsak Tokió egyik legnépszerűbb, legszínesebb, de egyben a legrégebbi temploma is.
Ez a szent hely különleges minden szempontból, amit már a terület nagysága és sokszínűsége is igazol. A főépület mellett ugyanis számtalan kisebb szentély, illetve egy ötemeletes pagoda
is fellelhető. Sőt, bejutva a híres, Niten-mon nevet
viselő kapun, majd végigsétálva az Awashimado,
Yogodo, Bentendo termeken, illetve több kisebb
kapukon, elérkezhetünk a Nakamise vásárlóutcához, amely a másik végpontjához, a szintén
elkápráztató és egyben főbejáratként funkcionáló, Kaminari-mon kapuhoz vezet. De rejt még

TUDTAD?
Kinryuzan Senso-ji, illetve Asakusa Kannon templom neveken is ismert.

számos meglepetést és lenyűgöz minden arra járót, akik egyébként igen sokan vannak, hiszen a
Sensoji templom a világ egyik leglátogatottabb
szentélye a maga éves szinten produkált átlag 30
millió fős látogatottságával. Megdöbbentő, de
igaz. Érdemes tehát felkészülni előre a tömegre,
hiszen bármikor megy az ember, a nagy területen történő eloszlás ellenére is sokaság várható.
Utóbbit tetőzi, ha valamely eseménye is elérkezik
a templomnak, mint például a híres Sanja matsuri (matsuri jelentése: fesztivál), de ott van még a
Hatsumode (első templomlátogatás szertartása az évben), Setsubun (tavasz ünnepség), Hana
Matsuri (Buddha születésnapjának ünnepe) vagy
éppen a Osame-no-Kannon Goennichi (az év utolsó fesztiválja), és lehetne még sorolni másokat is,
mivel egyéb fesztiválok kedvelt helyszíne is.
A Sensoji templom, mint sok más szent
hely, szintén hordoz magában egy történetet,
egy legendát, melynek okán létrejött. Úgy tartja
ez a mondás, hogy még 628-ban két fiútestvér, Hi-

nokuma Hamanari és Hinokuma Takenari, a Nara
prefektúra mai részén, Asakusa Sumida folyójában horgásztak, amikor is kihalásztak egy szobrot.
Ez a szobor nem másé volt, mint Kannon bódhiszattváé (a Kannon elterjedtebb mai neve, de hívják eredeti nevén is, ami az Avalokitesvara Bodhisattva, vagy Sho Kanzeon Bosatsu), aki az irgalom
istennője.

TUDTAD?
A Sanja matsuri az egyik legnépszerűbb fesztiválja, amely három napig tart és
közel 2 millió látogatót vonz minden évben,
és ez a szám egyre csak növekszik.
A templomnál található Nakamise-doori Japán legrégebbi vásárlóutcája. Hossza
meghaladja a 200 métert, és kb. 90 üzlet
lelhető fel benne, valamint a maga idejében
elsőként kapott jogot értékesítésre 1688 és
1735 között.

A szigetországot járva számtalan templomba és kisebb-nagyobb vallási helybe botolhatunk,
amelyek főként a két legnépszerűbb vallást képviselik, vagyis a sintoizmus és buddhizmus híveinek
vallásgyakorlására szolgálnak. A vallás jelentősége igen nagy Japánban, amihez a hagyományoknak és a régi idők örökségeinek védelme is kiemelkedően hozzájárul. Ennek egyébként rendkívüli a
látványbéli megnyilvánulása, hiszen a kontraszt
a mai modern és a régi, hagyományos épületek,

< Tartalomjegyzék
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TUDTAD?
A Kaminari-mon kapu ajándék volt a
19. században a szentély számára Matsushita
Konosukétől, aki körülbelül 50 éves volt, mikor az orvosok gyógyíthatatlan betegséggel
diagnosztizálták. A férfi úgy döntött, rendszeresen elmegy a Sensoji templomhoz és
imádkozik életéért az istennőhöz. Reménykedett egy isteni csodában, ami láss csodát,
be is következett: kigyógyult betegségéből,
és ennek hihetetlen örömére adományozta a
kaput a templomnak.
1041-ben egy földrengés teljesen lerombolta, viszont tíz évvel később újjáépítették. Tragikus módon nem sokkal később,
1079-ben meg a tűz martalékává vált teljes
egészében. Ekkor már egy évszázad elteltével építették csak újjá. Azonban ezek sajnos
nem egyedi esetek, több alkalommal lett
ugyanis földrengés vagy éppen tűzvész áldozata, de mint láthatjuk, mindig sikerült újraalkotni.

< Tartalomjegyzék

Bár visszadobták, az istennő rendre visszajárt
hozzájuk. 645-ben egy buddhista pap, Shokai érkezett a vidékre, és a történet hallatán rögtön
templomot épített. Egy álmában történő jelenést
követően úgy döntött: elrejti a szobrot a nyilvánosság elől, ami a mai napig nem is került elő. Viszont a későbbiekben Ennin, az Enryakuji főpapja
meglátogatta a Sensojit a 9. század közepén, s
megalkotott egy szobrot (Hibutsu, vagyis „titkos
Buddha”, „rejtett Buddha”), amelyet egyébként
nem is tárnak a nagyközönség elé azóta sem, csak
jeles alkalmakkor lehet látni az eredeti alkotást.
Tehát elmondható, hogy tényleg több mindent
hordoz magában a szentély, mint elsőre gondolnánk, és azt sem lehet egyértelműen rámondani,
hogy „csak egy templom”, inkább „A templom”
Tokióban. Utóbbit azért ajánlott kiemelni, mert a
szigetország jó néhány ilyen jellegű kincset hordoz magában szerte a szigeteken, vagy akár csak
említhetnénk Kiotót, ami szintén bővelkedik különlegességekben.

Végtelen hosszúságú lenne a templom teljes életútját elmesélni, hiszen több mint ezeréves
múltra tekinthet vissza, és hihetetlen sok mindent mesélhetne kis halászfalu korától kezdődően, egészen a háborúkon át, a mai népszerűségéig. Azonban mindenképpen ajánlom a templom
történelmének megismerését azok számára, akik
ellátogatnának oda, vagy csak érdeklődnek egy
kimagasló templom emlékei iránt, mert nem fognak csalódni összetettségében.
Összességében javaslom, hogy a behatóbb
japán kultúra elsajátításához – ha más templomba nem is – de ide okvetlenül látogassatok el. Meg
fogja érni a tömeg ellenére is, hiszen páratlan már
a monumentalitása és látványa is, ahogy említettem. Valamint a buddhizmus általános, gyakori
vallási jegyeit is felfedezhetjük itt, mivel a tipikus
megtisztító mosakodó, a füstölők, az imádkozásra
alkalmas pénzadományozók és kongatók is mindmind megtalálhatók itt, természetesen más vallási

TUDTAD?
A főbejárati, Kaminari-mon kapun található papírlámpás Asakusa szimbólumává
vált az idők során. Ez a termetes lámpa mintegy 3,9 méter magas, 3,7 méter széles és
súlya meghaladja az 500-700 kilogrammot.
1971 óta egy kiotói cég tartja karban, valamint tízévente újat alkot a Kaminari-mon számára.

sajátosságokkal egyetemben. És amennyiben tehetitek, olyankor tekintsétek meg, amikor valamilyen fesztivált tartanak, mert akkor még rendkívülibb, még fenségesebb a Sensoji templom. Persze
ekkor a fullasztóan nagy tömegre is elengedhetetlen felkészülni lelkiekben, mert sokszor meg sem
lehet mozdulni, főleg amikor a fő attrakciók zajlanak. Ennek ellenére is ajánlom, mert plusz japán érdekességeket láthatunk, ehetünk vagy éppen ihatunk, hogyha kedvünk támad. Viszont az élmény
minden szempontból és mindenért kárpótolni fog,
ha felveszitek a listára Tokió egyik legnépszerűbb
templomját, a Sensoji templomot.
A legenda születése: 628. 03. 18.
Épült: 645
Építette: Shokai főpap
Vallás: Buddhizmus
Nyitvatartás: mindig nyitva van a teljes terület, de a nagyterem csak 6:00-17:00 között
(októbertől-márciusig csak 6:30-tól)
Belépés: ingyenes
Itt található: 2-3-1 Asakusa, Taito-ku, Tokió
111-0032, Japán
Minden egyéb tudnivalót itt találsz:
www.senso-ji.jp

MENNYIRE AJÁNLOTT MEGNÉZNED EZT A LÁTVÁNYOSSÁGOT?
Kattints a képre és nézd meg róla
Animológia Saci videóját!

AniMagazin / 087

távol-kelet

AUM SHINRIKYO

„ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag… semmi sem volna nektek lehetetlen.”*
Írta: A. Kristóf

*Máté 17, 14-20 Római Katolikus Bibliafordítás

távol-kelet időgép
Bevezető
Ez a cikk egy kicsit a kritika és egy kicsit a
riport között találta meg a helyét. A cikkben megjelenő nevek, személyek és események teljes mértékben az igazságot tükrözik és valóságosak. Az
ismert események és személyek közötti üres részt
(olyan események és cselekedetek, melyeket nem
tudunk empirikusan leellenőrizni) a következtetéseim eredményei. A cikkben csak a következtetések eredményeit fogom leírni, az azokhoz vezető folyamatokat nem. Az így született riport egy
szempontot mutat be, mely nem a teljes valóság,
ugyanakkor annak egy fontos szelete. Végezetül a
cikkemmel nem szeretnék senkit meggyőzni semmiről, habár a hangnem néha kemény lesz a vallással kapcsolatban, ami anno Aum shinrikyo néven létezett, mégis a célom egy logikára alapuló
elemzése a szervezet működésének.
A cikk alcímeit a Hobo Blues Band Isten melyik oldalon áll? című dalának első szakasza adta
egészen a refrénig (beleértve a refrént is). Ezzel
természetesen nem szeretnék a HBB szájába ül-
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tetni bármiféle üzenetet vagy azt állítani, hogy ők
egyetértenek velem és/vagy ismerik a cikkem tartalmát, mielőtt az megjelent volna. Itt mindössze
arról van szó, hogy a dalszöveg annyira talál, hogy
úgy döntöttem segítségemül használom!

Az erdő két szélén idegen férfiak,
A vallás egyik legnyilvánvalóbb szerepe/
eredménye a közösségformálás. Minden vallás,
amit az antropológusoknak sikerült feljegyezniük, fontos hangsúlyt fektetett/fektet a társadalom egy bizonyos irányba való megformálására. A
pontos ideológia és cél ennek a hátterében nem
olyan fontos, sokkal inkább lényeges, hogy ezáltal
azok a személyek, akik között nincs semmilyen rokoni kapcsolat, többé nem lesznek idegenek egymás iránt. Kapnak egy összekötő kapcsot, valamit,
ami alapján bízhatnak egymásban, annak ellenére, hogy nem ismerik egymást.
Egyes teóriák szerint a vallás akkor vált intézményesítetté, amikor nagyszámú emberek
voltak arra kényszerítve (az első ilyen alkalom jó
eséllyel a mezőgazdaság feltalálása után jelent
meg, amikor a népesség száma első alkalommal
robbanásszerűen növekedett), hogy napi szinten
kommunikáljanak egymással és együttműködjenek (Daniel C. Dennett, Breaking the Spell 2006).
Így tehát minden vallás vagy legalábbis azok,
amelyek túléltek mindaddig ameddig górcső alá
kerültek, jól meghatározott előírásokkal és elvárásokkal rendelkeznek azon társadalom felé, mely

gyakorolja azt. Ezek után az erdő két szélén lévő
idegen férfiak többé nem idegenek, összeköti
őket a közös vallás.

Ma egyszerre isznak és
énekelnek,/Egyszerre mondják
el az imát,
Nem meglepő módon az Aum shinrikyo vallás is afféle hobbi közösségként alakult meg. A
vallás 1984-ben indult útjára, az alapító, Asahara
Shoko (született Matsumoto Chizou) hozta létre
egyszobás tokiói lakásában, amikor egy jóga és
meditációs tanfolyamot indított „Aum Halhatatlan Hegyi Varázsló Társaság” néven. A név kissé
bizarr a magyar ember számára, de alapvetően
mélyen merít a japán kultúrából és hagyományokból az elnevezés.
Ez az inspirálódás továbbra is megmaradt
Asahara fejében, ugyanis az elkövetkező évek során nemcsak a csoport létszáma nőtt, hanem annak ideológiája és dogmatikája is. Az új vallás egy

szinkretikus jelleget öltött, ami azt jelenti, hogy
több vallás tanait és hagyományait ötvözte magába. Az Aum shinrikyo magába foglalta az összes
Japánban fellelhető vallás - buddhizmus, sintoizmus, kereszténység, tibeti buddhizmus -, azon
részeit, melyet az alapító kedvére valónak talált.
De mivel a vallás rendelkezett egy nagy marék
„ítéletnap” jelleggel is, ezért nem maradhattak el
az egyéb modern és drasztikusabb vonalak sem
(személyi kultusz, nacionalizmusra hajazó propagandák és módszerek új tagok toborzására stb.).
A vallás végül 1989-ben kapta meg hivatalosan a
vallás státuszt Japánban. A vallás népszerű lett az
egyetemista hallgatók körében, emiatt „elitnek
szóló vallásnak” is nevezték.
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Ez egybevágott Asahara elképzelésével, aki úgy
gondolta, hogy a gyülekezete egy „elit a társadalomban, ami ellenáll egy barbár időszaknak, majd
amikor a társadalom végleg letűnik, az elit ismét
felemelkedik” - gondolat, melyet Isaac Asimov
Alapítvány trilógiájából vett át.
Ahogy a vallás teret hódított, úgy a vezető
is egyre vakmerőbb, a valóságtól elrugaszkodottabb kijelentéseket tett és kért számon követőitől. Ilyenek voltak, hogy a világ 1997-ben atomháborúban véget ér (melyet az Amerikai Egyesült
Államok fog elindítani, ezt a Jelenések könyvéből
„értelmezte”), hogy ő maga a megváltó, aki elveszi követőinek a bűneit, valamint „Isten bárányának” tartotta magát. Asahara megszállottsága a
világvége próféciákkal napról napra nőtt, követői
pedig buzgón hittek benne.

Holnap egyszerre
ölnek és halnak meg.
A vallásos izgalom végül addig fajult, hogy
Asahara elhatározta, itt az ideje felfegyverezni a
gyülekezetet. Már a ’80-as években a csoport egyre agresszívabb taktikákat kezdett el alkalmazni.
Ez különösen meglátszott azon, hogy olyan hivatalos személyeket fenyegettek meg, akik jogi eljárást akartak indítani ellenük vagy nyíltan kritizálni
merték az új vallást. Ilyen eset Sakamoto Tsutsumi ügyvéd esete, aki 1989-ben azzal fenyegette a
csoportot, hogy kultusz elleni pert indít ellenük.
Ez a per jó eséllyel csődbe taszította volna az Aum
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név szerint biológiai hadviseléssel. Még 1993-ban
Tokióban Bacillus anthracis baktériumot juttattak egy víztározóba, annak reményében, hogy
így megfertőződnek Tokió lakosai. A próbálkozás
teljes kudarc volt, egy rossz szagot leszámítva kár
nem történt. Ennek nyomán a csoport elkezdett
egy potens vegyi anyag létrehozásán dolgozni.

A zsoldosok zavara nem tart sokáig/Hamar leteszik a hűségesküt,
vallást, ezért 1990-ben a csoport megölte az ügyvédet, feleségét és gyermeküket. Ekkor azonban a
japán rendőrség még nem kapcsolta a csoporthoz
az eseményeket. Ugyanebben az időben a csoport
elkezdett egy agresszív pénzszerzési kampányt
is, mely során különböző illegális módokon tesznek szert hatalmas összegekre. Ilyen módszerek
voltak, hogy Asahara azt állította, képes a vallás
erejével fizikai és lelki/mentális problémákat gyógyítani. Azok a betegek azonban, akik a vallás klinikáin igényelték a kezelést, egy aránytalanul nagy
számla kifizetésére voltak kényszerítve. Emellett
zsarolást és egyéb erőszakos módszereket is bevetettek.
1993-ban a csoport megpróbált fegyverekre is szert tenni. Későbbi tanúvallomások szerint
Asahara azt akarta, hogy a csoport önfenntartó
legyen ilyen téren, és elrendelte 1000 AK-74-es
legyártását. Ebből a célból Japánba csempésztek
egy eredeti AK-74-est, de ez a próbálkozás kudarcba fulladt. Így tehát más irányban próbálkoztak,

A ’90-es évek elején a radikális változás
nem csak sikert hozott a vallásnak. Egyes tagok
nem tudták elfogadni az új irányt és megpróbáltak kilépni. Ez azonban nem megy túl kön�nyen, amikor egy Aum shinrikyo típusú kultuszról
van szó. Ahogy azt a távozni kívánó tagok megtapasztalták, ez gyakran az utolsó döntés volt
az életükben.
Asahara egyre vakmerőbb lett és 1992-től
kezdődően évente követtek el terrorcselekményeket. Innentől kezdve többé nem volt kérdés,
hogy milyen szervezet részét képezik a felekezet
tagjai. Mindeközben az Aum shinrikyo Japán leg�gyorsabban növekvő vallásává vált. A tagok rendszeresen imádkoztak és tették le hűségesküjüket
Asahara személye iránt. A vallás tulajdonában volt
számos lakónegyed is. Ezek olyan létesítmények/
épületkomplexumok voltak, melyekben a hívek a
világtól elzártan és egymás között éltek. Ezekben
a létesítményekben csak Aum shinrikyo hívők lakhattak, itt pedig a vallás hatalma teljes volt.
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Ezek a létesítmények voltak a gerince az Aum
shinrikyo szervezetnek, melyek nem csupán spirituális szinten tartották fent az intézményt, de itt
készültek a propagandahirdetések, a fegyverek,
és itt voltak az önmagukat feláldozni óhajtó személyek is.

Erősen hiszik, hogy szükség van
rájuk,/A hitet meg pont mi
ne feszegessük!
Elérkeztünk a cikk azon részéhez, ahol a
leginkább ingoványos talajon állok. A helyzet az,
hogy a HBB tökéletesen eltalálta, hogyan érdemes a hitet elemezni: „ne feszegessük”. A hit egy
olyan dolog, ami nem csupán kézzel nem fogható,
de mérni sem lehet. Az egyetlen dolog, amit mérni
lehet a hittel kapcsolatban, az az eredmény, amit
a társadalomban eredményez. Mármint, hogy
azok a személyek, akik birtokolják az adott hitet
(vagy talán fordítva?), hogyan viselkednek, milyen
véleményeket formálnak, és alapvetően milyen az
életszínvonaluk. Itt azonban megfogadom Hobo
javaslatát.

Csillog a fegyver a kezükben/
Ember és állat egy jelre vár,
A csoport 1994-ben hajtotta végre az első
sikeres, nagyszabású terrorcselekményét. Erre az
évre sikeresen kifejlesztettek és teszteltek két vegyi fegyvert, sarint és VX gázt. Ezekkel felruházva

< Tartalomjegyzék

a felekezet tagjai Nagano tartomány Matsumoto
városának egyik kerületében engedték szabadjára csillogó fegyverüket, ugyanis egy bírósági tárgyalásban ellenük készültek döntést hozni az abban a negyedben lakó bírák. A támadás 8 emberi
életet követelt és több mint 500 sérültet okozott.
Meglepő módon a rendőrség még mindig nem
kapcsolta össze a támadást a kultusszal, ehelyett
egy ártatlan helyi lakost gyanúsítottak.
Felmerül a kérdés, hogy hétköznapi emberek mégis hogyan képesek ilyen terrorakciókat
végrehajtani? Erről egy idézet jut eszembe: „Jó

emberek jó dolgokat fognak tenni és rossz emberek rossz dolgokat fognak tenni. De ahhoz, hogy
jó emberek rossz dolgokat tegyenek, vallásra van
szükség.” Steven Weinberg, 1999. Az idézet nem
kifejezetten az Aum shinrikyo vallás ellen szólt,
hanem általánosságban, mégis úgy gondolom,
hogy vitathatatlanul érvényes ebben az esetben
is. Az tény, hogy a támadás elkövetői mind mélyen
vallásos személyek voltak, hogy ez pontosan mit
jelent, az jó kérdés, mivel a hit nehezen vizsgálható dolog, ugyanakkor sose láttam még hírt róla,
hogy ateisták terrorcselekményt követtek volna
el. Azonban azt hiszem, ez túlnyúlik a témánkon,
folytassuk inkább a második sikeres terrorcselekménnyel, amit elkövettek, és ami miatt igazán híres lett ez a vallás.

hamvasztották és a Kawaguchi-tóba szórták szét.
Amitől lebuktak, az a férfi egy hátrahagyott feljegyzése volt: „Ha eltűnök akkor az Aum shinrikyo
rabolt el.”  Ezt az esetet követően a rendőrség elhatározta, hogy nagyszabású és átfogó rajtaütést
hajt végre az Aum létesítményeken. Feltételezések szerint erről a tervről valaki kiszivárogtatta az
információt Asaharának, így emiatt rendelte el a
Tokió metró terrortámadást.

Amitől végleg lebukott Asahara, az egy relatív banális, de elképesztően brutális eset volt.
Tudom, hogy a relatív szó egy érdekes kifejezés,
éppen ezért pontosítanám. Ebben az esetben a
két terrorcselekményhez képest relatív banális,
ugyanis ekkor csak egy embert kínoztak meg és
öltek meg.
1995 februárjában a felekezet több tagja
elrabolt egy 69 éves Kariya Kiyoshi nevű férfit, akinek a lánytestvére elmenekült a kultusz egyik létesítményéből. A céljuk az volt, hogy kicsikarják a
férfiból a testvérének hollétét. A férfit a Fuji-hegy
közelében lévő létesítményükbe hurcolták, ahol
megkínozták, majd miután meghalt, a testét el-
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1995. március 20-án kora reggel egy összehangolt
támadás során Aum követők 5 különböző vonaton
biológiai fegyvert használva terrortámadást hajtottak végre. A támadás során 13 ember meghalt,
54 súlyosan megsérült, 980 orvosi ellátásra szorult, valamint feltételezhetően több mint 6000
ember lépett kapcsolatba a sarin gázzal (pontos
számot nehéz mondani, mert sokan, akik tapasztalták a gáz hatását, eltitkolták). Asahara azt remélte, hogy ameddig a rendőrség a támadással
van elfoglalva, addig az ő kultuszát leveszik a napi
listáról. Ez azonban visszafelé sült el. A rendőr-

ség késlekedés nélkül rajtaütött az Aum kultusz
által birtokolt épületeken. A várt eredmény nem
maradt el, a biológiai fegyverek elkészítéséhez
szükséges anyagokon kívül egy szovjet gyártású
Mil Mi-17-est katonai helikoptert, 1 millió dollár
értékű pénzt és ékszereket, illetve bebörtönzött
személyeket is találtak egyéb illegális tulajdonok
mellett. Ugyanakkor 150 Aum követőt a rendőrség letartóztatott kihallgatásra.

A papok megáldják fegyverüket,/
De Isten melyik oldalon áll?
Asahara elfogása némi időt vett igénybe,
mivel megpróbált elrejtőzni és vélhetőleg megszökni az országból. A metró terrorcselekményt
követő hónapok teljes feszültségben teltek, a
rendőrség megpróbálta felgöngyölíteni a teljes
szervezetet és mindazt, amit addig elkövettek, de
ez nagyobb munka volt, mint ahogy elsőnek gondolták (számos bűncselekményük csak a kihallgatások után került napvilágra). Április 23-án Murai
Hideót, az Aum tudományos tárca vezetőjét a kultusz tokiói főhadiszállása előtt késelték halálra a
kamerák előtt, így tehát a lakosság sem volt túl
nyugodt vagy toleráns a vallás követői irányába
vagy úgy egyáltalán.
A HBB dala mehetne tovább, hiszen sokan
voltak, akik menekülőre fogták a kultusz tagjai közül, sőt a kultusz ma is tovább él Aleph, illetve Hikari no Wa (egy későbbi kiszakadás) név
alatt, de ehelyett inkább itt megállok. Mindössze
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néhány következtetést szeretnék még levonni
befejezésként:
- A vallást megpróbálták felosztani és törvénytelenné nyilvánítani egy létező törvény alapján, ezt azonban elutasította az ezekkel az ügyekkel foglalkozó állami szerv. Így az új név alatt
működő vallás védelmet élvez a „vallásszabadság”
elv alatt napjainkban is Japánban. Habár mindkét
új ágazat szoros megfigyelés alatt állt egészen
2019-ig, néha a rendőrség rajtuk ütött, amikor
felmerült a gyanú.
- Asaharát és társait bűnösnek találták, Asaharát 24 rendbeli bűntettben, őt és 6 társát kötél
általi halálra ítélték és 2018. július 6-án kivégezték
őket. Ugyanazon hónap 26-án 6 másik Aum tagot
végeztek ki.

- Végezetül egy idézettel szeretnék zárni:
„Senki nem meri megemlíteni, hogy a neonhirdető
tábla, amin az az üzenet villog: „Jézus megment”,
talán hamis reklám.” R. Laurence Moore, Selling
God. Az üzenet nyilvánvaló, talán ha a vallási intézményeket is ugyanakkora szigorral ellenőriznénk,
mint az ipar minden egyes résztvevőjét, akkor az
Aum shinrikyo valláshoz hasonló történetek nem
jelennének meg.

Források:
Aleph_(Japanese_cult)

Indirekt források és olvasásra
javaslom:
Daniel C. Dannett, Breaking the Spell, 2006
Richard Dawkins, The God Delusion, 2006
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SONRY INTERJÚ
Interjút készítette: Yuriko (Kisa Seira)

kreatív cosplay
tam, megvettem az első varrógépemet, és megtanultam, hogyan kell szabásmintákat készíteni.
De egy idő után elkezdtem aggódni, hogy a jelmezek minősége nem elég jó, ezért több alkalommal
is rendeltem nálam tapasztaltabb cosplayesektől.
Megfigyeltem, hogyan dolgoznak, így szereztem
tapasztalatot, és megtanultam sok fontos dolgot.
Mai napig tanulok. A cosplay mindig ad alkalmat a
fejlődésre.
A családom, nos, őket nem igazán érdekli a
hobbim, szerintem csak egyszerűen örülnek, hogy
van, amit szeretek csinálni.

A mostani számban újra egy külföldi cosplayest szeretnénk bemutatni nektek, ezúttal
Oroszországból.
Sonryval a Final Fantasy XIV kapcsán ismertük meg egymást, mindketten készítünk cosplayeket ebből a játékból, és mint azóta kiderült,
ugyanazon a szerveren is játszunk! :) (Ami elég
nagy véletlen, mivel a játék rengeteg szerverrel
rendelkezik.)

Bemutatkoznál az olvasóinknak?
Helló! A nevem Sonry, örülök a találkozásnak! o/ 2012 óta vagyok cosplayes és Moszkvában
(Oroszországban) lakom. A kosztümöket magam
készítem, mert szeretek dolgozni rajtuk. Néha elfogadok cosplayes megrendeléseket, és szeretek
segíteni a barátaimnak is a kosztümök elkészítésében.

Tudnál mesélni picit az orosz
cosplayesekről és versenyekről?
Te is szoktál versenyezni?

Mikor hallottál először a cosplayről
és hogyan kezdtél bele?
A családod mit szólt a hobbidhoz?
Egy barátom vezetett be a cosplay világába,
és közösen kezdtünk cosplayezni. Az első projektünk a Vocaloid páros: Kagamine Rin és Len volt.
Nagyon élveztük. Sajnos Kanadába költözött, és
azóta nem tudtunk közösen cosplayezni. Szerintem a barátok nagyon fontosak ebben a hobbiban,
segítenek megőrizni a motivációt és a szórakozást
sok év után is. Az első cosplayemet magam varr-
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Attack on Titan – Armin Arlert
Fotós: Eva

Persze! Rengeteg fesztivál és rendezvény
van Oroszország több városában is. A legnagyobbakat Moszkvában és Szentpéterváron tartják.
Ilyen például a Comic Con Russia (Comic Con
Oroszország), melyet általában október elején tartanak. Sokan látogatják külföldről, a cosplayesek
a legjobb munkáikkal készülnek rá, kiállításokat és
vásárokat is lehet találni. Nagyon szórakoztató, és
rengetegen vannak. Ugyanakkor most a járvány
ideje alatt minden leállt, és várjuk azt az időt, amikor újra találkozhatunk a barátokkal. Oroszország
hatalmas ország, igen gyakori, hogy ismerősök nagyon messze élnek egymástól, akár más időzónában is lehetnek. Ezért néha a nagyobb fesztiválok
az egyetlen módja annak, hogy találkozzunk.

Black Butler – Doll
Fotós: Kitsune
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Tavaly természetesen én sem mentem egyetlen
rendezvényre sem, de korábban eljártam kisebb
és nagyobb fesztiválokra is. Több díjat is nyertem!
Hehe!

Melyik a kedvenc cosplayed és miért?
Mennyi kosztümöd van már?
Talán a kedvenceim a Crystal Exarch (Final
Fantasy XIV) és Anduin Wrynn (World of Warcraft).
Anduint elkészíteni nagyon szórakoztató volt, és
sok új technikát próbáltam ki közben. Nagyon
tetszik a végeredmény. A Crystal Exarch viszont
nagyon nehéz volt, majdnem egy évig készült.
Nehéz időszak volt ez a magánéletemben akkor
éppen, de nem adtam fel, így végül sikerült befejezni, és szintén nagyon jól sikerült szerintem.
Büszke vagyok magamra, hogy el tudtam készülni
vele.
Az eddigi cosplayes pályafutásom alatt
olyan 27 kosztümöt készítettem, bár nem mind
sikerült tökéletesre, de azért mindig szórakoztató
volt, ha barátokkal közösen dolgoztunk valamelyiken. Jelenleg nagyjából 5 cosplayem maradt nálam, nagyon szeretem őket, és szerintem sosem
adom el ezeket senkinek.

„...cosplayes pályafutásom alatt
olyan 27 kosztümöt készítettem, bár
nem mind sikerült tökéletesre, de
azért mindig szórakoztató volt, ha
barátokkal közösen dolgoztunk...”
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Milyen típusú cosplayeket, illetve
technikákat szeretsz a legjobban?
Haha, mindet! Különösen élvezem a parókaformázást, nagyon szokatlan egy élmény. Hálás
vagyok a tanáromnak (Mim), hogy megtanított
rá. Sajnos nincs megfelelő műhelyem, hogy olyan
gyakran készítsek páncélokat, mint ahogy szeretném, de az is nagyon érdekes folyamat. A sminkelés is nagyon fontos! Most már próbálom ezt is
minél többet gyakorolni. Szerintem tény, hogy a
cosplayezés azért csodálatos, mert több hobbit is
egyesít.
Egyformán szeretem az anime és a videojátékos karaktereket! Bár filmekből és TV sorozatból nem szoktam cosplayezni, de alapvetően a
forrás nem igazán számít. Több képregénykarakter is tervben van, de az elmúlt években talán a Final Fantasy XIV fandom áll hozzám a legközelebb.

Jársz külföldi rendezvényekre
és cosplayes eseményekre? Ha igen,
akkor melyik volt a kedvenced?
Egyszer voltam a San Marino Comic Festivalon! Fantasztikus volt! Nagyon szeretnék gyakrabban járni más országok rendezvényeire. Amen�nyire tudom, a cosplayes rendezvények minden
országban picit eltérnek programok terén, szóval
nagyon érdekes lenne meglátogatni párat. Például tudomásom szerint oroszországi rendezvényeknek egyedi jellemzője a cosplayversenyekre

FFXIV – Crystal Exarch
Fotós: makkstobi

World of Warcraft – Anduin Wrynn
Fotós: Sei
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a nagyszabású előválogatás - mivel egy-egy cosplayversenyre 500 jelentkező is lehet, ezért előválogatón dől el, hogy ki kerülhet be a versenyre, és
léphet fel a színpadon.

Van olyan külföldi rendezvény, amire
nagyon szeretnél egyszer eljutni?
Nagyon szeretnék egyszer ellátogatni a
KatsuConra vagy a Final Fantasy XIV FanFestre. Terveztem is, hogy idén elutazom Angliába a
FanFestre, de sajnos ez jelenleg nem lehetséges
(a rendezvény a vírushelyzet miatt lemondásra
került - a szerk.). Remélem azért egyszer eljutok
oda, és találkozhatok a külföldi barátaimmal.

Van más hobbid a cosplayezésen kívül?
Szerintem a cosplay magában foglal több
hobbit is. Mint pl. a parókaformázás, varrás, páncélkészítés stb. A cosplayezés sok hobbi egyben.

Mik a kedvenc animéid, mangáid,
illetve videojátékaid?

RG Veda – Ashura
Fotós: TimFrost
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Haha, mindig olyan nehéz az ilyen kérdésekre válaszolni, pedig pár perce még tudtam a tökéletes választ. Igazából sokféle stílust kedvelek,
függetlenül a műfajtól, de leginkább a fantasyt
kedvelem mindenben. Például a kedvenc mangáim: Dorohedoro, D.Gray-Man, Monster (Urasawa

Naoki). Animéim: Psycho-Pass, Ergo Proxy, Wolf’s
Rain, The Twelve Kingdoms. Többnyire MMO-kkal
vagy JRPG-kkel játszom. A legnagyobb kedvenceim a Dark Souls sorozat és a Final Fantasyk. De szeretem még a Blizzard játékait is, mint a World of
Warcraft és a Diablo.

Mennyire népszerűek
Oroszországban az animék?
Nagyon! Bár szerintem az utóbbi években
a játékok népszerűbbek lettek az animéknél, és
egyre több gamer cosplayt látunk a rendezvényeken. Még a kínai regények és az azokból adaptált
animációs sorozatok/filmek is nagyon kedveltek,
különösen Mo Xiang Tong Xiu művei.

Van olyan álom cosplayed, amit
egyszer szeretnél megvalósítani? :)
Igen, több is, mint mindig! Haha! Szeretném idén befejezni a Gwyndolin (Odin Sphere)
cosplayem és talán egy Sephiroth-t (Final Fantasy
VII) is majd egyszer.

Sonry elérhetőségei:
Instagramm
Twitter

Heroes of the Storm –
Sylvanas Windrunner
Fotós: Eva
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Photoshoot Ajánló

Klepth
Forrás: Vocaloid
Karakter: Hatsune Miku
Helyszín: Fészek Fotó Stúdió

Minden számban szeretnénk pár izgalmas
és látványos photoshootot ajánlani nektek, melyeket teljes egészében a Cosplay.hu weboldalán
nézhettek meg, ha felkeltette az érdeklődéseteket.
Aki esetleg nem tudná, mi is az a photoshoot, annak elég lesz csak ránéznie a képekre
és máris tiszta lesz a dolog. Amikor a cosplayesek
külön elvonulnak stúdiókba vagy speciális helyszínekre, ahol profi fotósok képeket készítenek róluk. Ezeket a fotózásokat alaposan megtervezik,
elkészítik, majd utómunkálatok után a közönség
elé tárják. Reméljük, tetszeni fog nektek ez az új
rovat, és ha esetleg neked is lennének olyan fotóid, amiket szeretnél megosztani velünk, akkor
ITT tudod feltölteni, vagy ha esetleg kezdő vagy
még, és nem tudod hogyan állj neki az egésznek,
hogy rólad is jó képek szülessenek, akkor érdemes
elolvasni Ihász Ingrid cikkét, ahol rengeteg tippet
kaphattok.
(https://cosplay.hu/hogyan-keszuljek-fel-egy-cosplay-fotozasra-22824.cp)

Fotós: Reebek’s Photography és
AkatsukiPhoto

Tovább a Galériába...
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Sweetmaniacgirl Cosplay & Art

Ljudmila Cosplay

Forrás: Fate/Grand Series
Karakter: Altera (Attila the Hun)
Helyszín: Stúdió69

Forrás: Witcher 3
Karakter: Yennefer of Vengerberg
Helyszín: Madison Stúdió

Fotós: Cleo Photo – Kapuszta
Kleopátra
Tovább a Galériába...
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Fotós: DrAlt
Tovább a Galériába...
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Nity

Purplepastelchalk

Forrás: Fate/Grand Order
Karakter: Ereshkigal

Forrás: Original – WoW ihlette
Karakter: Elf druid
Helyszín: Mohora közelében

Fotós: Keresztes István
Tovább a Galériába...

< Tartalomjegyzék

Fotós: Jakus Kristóf / Bekalolz
Tovább a Galériába...
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MEG NEM VALÓSULT ÖTLETEIM
Írta: tomyx20 (tomyx20.wordpress.com)

házunk táján rólunk
Tomyx20 vagyok, néha elszalad velem a ló,
és ez a magazinos terveimet is befolyásolta már.
Itt azt a négy koncepciót mutatom be a 10. évforduló alkalmából, ami nem úgy valósult meg, ahogy
elképzeltem, vagy sehogy sem.

Magyar–japán miniszótár
Ez most a 10. évforduló alkalmából készült,
mivel tanultam japánul, és össze akartam gyűjteni
az összes általam ismert szót gyakorlásként egy
helyre (kb. 300 szó). Ez részben megvalósult, de
a szótár minibb lett, mint ahogy szándékomban
állt.
A munkám miatt alakult így, mert dolgozok
és egyetemre is járok, erre pedig már nem jutott
annyi idő, hogy teljesen befejezzem, viszont még
folytatódhat, mert csak idő kérdése, hogyan fogok haladni vele. Elismerésem azoknak, akik amellett, hogy dolgoznak már 9-10 éve folyamatosan
készítik az AniMagazint és a weboldalát, anélkül,
hogy egyszer is kimaradt volna egy szám vagy ös�szecsapták volna azt.

Nyereményjáték
2019 végén az AniPalace Facebook-oldalának 1500. like-jára szándékoztam. Azonban az
1500. like-ot 2021 januárjában értük el, amit itt is
köszönök nektek. Ezt a tervet a járvány hiúsította meg, mivel az, hogy küldözgessünk egymásnak
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ajándékokat, amit mi is valahonnan kapunk, nem
veszélytelen. Elég, ha csak a postás bácsi ráköhög
valahol szállítás közben, és már kész is a baj.
Lett volna keresztrejtvény, kvíz vagy sudoku, és 3 nyertest sorsoltunk volna.

AniMagazin különszám
2019-ben volt még az a kezdeményezésem
is, hogy a jelentősebb megszűnt magyar animés
magazinokról szóljon egy különszám: AnimeStars
(nem szűnt meg, de beleolvadt a Mondóba), Jaf
és Manizin. 3-4 cikk lett volna mindről (egy régi
cikk belőlük, egy történeti áttekintés, egy interjú
a készítőkkel, és felkérni közülük valakit egy újabb
[milyen lenne, ha még futna jellegű] cikkre, plusz
egy oldalas montázs a borítóikról). Kb. 20-30 oldalas lett volna (+borító).
Hirotaka és Catrin támogatta az elképzelésemet. Az 51. és 52. szám között, 2019 októberében jelent volna meg.
A lelkesedésem alábbhagyott, de nem az
ötletet tartom rossznak, inkább túl nagy és túl sok
tényezős feladat, ami a befektetett munkához képest nem feltétlenül térülne meg. Több mint 10
éve megszűnt rajongói magazinok íróit kellene
felkutatni, és olyan témákról kérdezni, olyan dolgokra kérni őket, amikkel már rég nem foglalkoznak, ezért jegeltem.

AniMozi
2018-ban, még a DragonHall TV megjelenése előtt jutott eszembe, hogy minden hónap
utolsó hétvégéjén (péntek/szombat/vasárnap
délután) legyen egy 4 órás blokk, ahol filmeket
néztünk volna a közönséggel együtt (720p vagy
1080p felbontásban magyar feliratosan). Facebookon, Youtube-on vagy Twitchen lett volna egy
nyári próbaadással, hogy technikailag kivitelezhető-e egyáltalán.
Az első blokk ez lett volna (mivel a kérdőíveink alapján a fantasy a legkedveltebb műfaj): Escaflowne film és a Csillaghajsza, közte a Fullmetal
Alchemist: Brotherhood Special: The Blind Alchemist OVA, hogy egészkor kezdődjön mindkét film
(mondjuk 14 és 16 órakor) a könnyebb becsatlakozás miatt.
Ez messze nem lett volna olyan kidolgozott és még csak hasonló minőségű sem, mint a
DragonHall TV. Az ötletét a Facebookos A+ oldal
adta, amit ma már meg se találok. Ennek jogi akadályai voltak, és az a nyilvánvaló tény, hogy az AniMagazin és az AniPalace nem foglalkozik feliratkészítéssel.
Ezek voltak a fontosabb anti-mérföldkövek,
amik nem hoztak nagy változást, de mindegyikből
tanultam valamit, ezért érdemesnek tartottam
megosztani veletek őket.

AniMagazin / 103

házunk táján

AZ ANIMAGAZIN MUNKATÁRSAI
Írta: AniMagazin
Összeállította: tomyx20

Az AniMagazin szerkesztői és szerzői
Hirotaka, Catrin, Iskariotes, Venom, A. Kristóf, Lady Marilyn, NewPlayer, tomyx20, Strayer8, Daisetsu,
supermario4ever, Ricz, Miichan, pintergreg, Saci, Jucuky, Szimun, Sayuu, Yuuko, Aqualuna,
Edina Holmes, Hikaru Takaheshi, Ryosuke-kun, Morwen, Szalamandra, Turbina, YoruShi Nao, Maya-chan,
Mihály Norbert, Dokuro-chan, HigashiKata, Yuriko, Naylee, Holló Dávid, Sak, Dumet, Usako, Flash,
Sentry, Veske, Russel, ninshou, Kocsondi Nelli, Gingike, Asahina Kantana, Animeweb, Naomi-chan,
Interlude, Blueghost, Masa, Hiko, Pitbull, Ereni, Yume-chan, Dózsa Gergő, Risa, itsedina, paltime_e,
Drini, Goda Gergő, ShiroNeko, Suzika, Budinszky Júlia, Kira, Blithe, Baliboy, Yuki, Akemy, Csatacsita,
Dóri, Barukirii, Fülöp Péter, Hajdics Norbert, Balcsida, Cloudy Mide, Reita, Dani, Emtrexx, Laider,
Mangekyo022, diggeee, Castiel, oPal, Aenigma, Amami-chan, Ciaossu, Hachi-chan, Kaito-san,
Rafukumo, Ryuoku, Nuber7, Sumire, ChroN, Deszi, Kurosaki, raptile666

Köszönjük az elmúlt 10 évet!

házunk táján rólunk
Az AniMagazin munkatársai 1:
A.Kristóf
A becsületes nevem Antal Kristóf. Őszintén
nem tudom, hogy lehet a Kristófot becézni, lehet
javasolni, de csak a jó ízlés határain belül!
Csillagjegy? Az olyasmi, amiben nem hiszek,
ha jól emlékszem, a nyilas (Sagittarius) esik a születési dátumomra.
Az első cikkemet 2017 januárjában írtam,
de azt megelőzően már ismertem és olvastam a
magazint. Aktív tagja így tehát már 4 éve vagyok a
magazinnak, rajongója egy kicsit régebb óta.
A kenyeremet európai projektek megírásából és megvalósításából keresem. A helyi önkormányzat Projektíró irodáján vagyok alkalmazott,
ahol nap mint nap vérre menő harcot folyatok
a bürokrácia végtelen hadai ellen, hogy a város
szépüljön és bővüljön. (ez elmehetnek reklám
vagy kampány szövegnek is)
Szeretem még az alvást? Zenehallgatást?
Rendben, abbahagyom a poénkodást. Elsősorban talán (habár nehéz sorrendet állítani) olvasni
szeretek. Kedvenc témáim a sci-fi és a fantasy, de
olvasok sok tudományos könyvet és szürrealista alkotást is. Néhány kedvencet hadd említsek
meg: Frederik Phol: Kapu (Gateway), a Dűne sorozat, Robert Arthur Heinlein: A Hold egy szívtelen hölgy, Terry Pratchett könyvei, Steve Erickson:
Zeroville/Shadowbahn. Emelett különösen kedvelem a nyugati képregényeket is, főleg a DC so-
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rozatokat. Frank Millert már említettem a cikkekben (A bűnváros sorozatot mindenkinek ajánlom),
de Alan Moore és a Sandman sorozat se hiányzik a
polcomról.
Emellett a csillagászat és űrkutatás foglalkoztat. Mivel földrajz egyetemet végeztem, valamelyest értek is hozzá, valamint számos könyvet
olvasok hozzá a szabadidőmben (Richard Dawkins
mesterségét tekintve biológus, de az átütő erejű
logikája sose hagy cserben). A rövidtávú terveim
között van, hogy vegyek egy teleszkópot, de oly
nehéz a választás.
Végezetül talán senkit nem lep meg, hogy
rendszeresen focizom is a barátaimmal, és természetesen gyakran az esti program meccsnézés.

TOP 5 kedvenc:
5 mangát említenék meg. A választás nehéz, és inkább nem is említek sorrendet. Íme a választásom:
Claymore
Berserk
Kingdom
Feng Shen Ji
Jormungand

Az AniMagazin munkatársai 2:
Saci
Nicknév: Animológia Saci
csillagjegy: bak
A 39. szám óta, 2017 szeptemberétől vagyok a magazinnál.
Jelenleg online marketing specialista vagyok, de sose tudni, mit hoz az élet.
Miket szeretek még az animéken kívül? A
kérdés inkább az, hogy miket nem. Igazság szerint mindenevő vagyok. Vagyis a sorozatokon/filmeken át, egészen a kézműveskedésig, olvasásig,
kalandozáson, kiránduláson, utazáson át a végtelenségig, mindent szeretek csinálni, és szeretek új
dolgokat kipróbálni. Változó, hogy éppen mihez
van kedvem, és időszakfüggő, hogy éppen mivel
foglalkozom intenzívebben. Ellenben, ha ki kell
valamit emelni, akkor az Animológia csatorna, ami
egy szerelem számomra.

TOP 5 kedvenc:
Kínzás sorrendbe tenni és pláne ötre redukálni a kedvenc animéket, mert mind a szívemhez
közel áll valamilyen okból, de ezt az ötöt kiemelném:
Death Note
Inuyasha
Kimi no na wa
Nana
Vándorló palota…
Igazság szerint mindegyiket, amit valaha
láttam, szerettem valamiért. :))) Persze a kivételek erősítik a szabályt.
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Az AniMagazin munkatársai 3:
Supermario4ever
Nicknév: supermario4ever
Rendes név: Karasz Attila
Csillagjegy: kos
2019 tavasza óta vagyok az AniMagazinnál.
A Károli Gáspár Református Egyetemre járok Néderlandisztika szakra.
Miket szeretek még az animéken kívül? Nintendo játékokat, nyelvtanulást, zenehallgatást,
olvasást, valamint Hollandiát és a holland nyelvet
minden mennyiségben!

Alapvető érdeklődési köreimbe tartoznak
az animék, mangák, játékok és a zene. Célom az újságírással, hogy úgy írjak azokról a témákról, amik
érdekelnek, hogy kritikus gondolkodásra késztessem az olvasót. Irányt szeretnék mutatni abban,
hogy mindenkinek legyen saját értékrendje és saját véleménye azokkal a dolgokkal kapcsolatosan,
amiket szeret. Nagyon szívesen lennék Hollandiában újságíró hasonló attitűddel, vagy akár anime-,
manga fordító. De ez szerintem csak álom marad,
tekintve, hogy a japán nyelvtudásom alapfokú,
valamint a holland animés közösség meglepetésemre ódzkodik a holland feliratoktól. És ez meg
is látszik abban, hogy annak ellenére, hogy Hollandiában is masszív animés közösség van, az animeés mangakínálat rettenetesen gyér.
INFJ-s vagyok és manapság sokat foglalkozok a személyiségtípusokkal, mert azt gondolom,
hogy jó módja a személyiségfejlesztésnek.

TOP 5 kedvenc:
Haikyuu!!
Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru
Given
Ansatsu Kyoushitsu
Saiki Kusou no Psi-nan

< Tartalomjegyzék

Az AniMagazin munkatársai 4:
tomyx20

már YouTube-csatornám, fansub oldalam, fordítottam mangát és még podcasteltem is.
TOP 5 kedvenc:

Nicknév: tomyx20
Igazi név: Kiss Tamás
csillagjegy: kos
5 és fél éve, azaz kb. félúton csatlakoztam
az AniMagazin csapathoz.
Újságíró szakirányon végeztem a Debreceni Egyetem Kommédia alapszakán, ahol most
mesterképzésre járok, és a doktori felvételire készülök. Újságíróként dolgozom Debrecenben.
Az animéken kívül szeretem még az amerikai szuperhősképregényeket (Marvel/DC), volt

1)Kuuchuu Buranko
2)Méz és lóhere
3)Gankutsuou
4)Yesterday - Vissza a gyerekkorba
5)Inuyashiki

Az AniMagazin munkatársai 5:
Venom
Nicknév: Venom
Rendes név: Lévai Balázs
1981-ben születtem és ikrek a csillagjegyem.
Lassan kereken 4 éve vagyok az AniMagazinnál, 2017-ben kezdtem Persona 5 és Dragon
Maid cikkekkel.
A végzettségem szerint informatikus és
médiás vagyok, de ami inkább érdekesebb lehet,
hogy több hazai rendezvénynek voltam főszervezője, mint pl. a Holdfénycon, a régi MondoCon,
Anime Karácsony, Fantasy Expo, Cosplay Party-k.
Illetve szervező voltam Animeconokon, Sakuraconokon, PlayIT-eken. Emellett a Cosplay.hu főszerkesztője és egyik alapítója vagyok.
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Az AniMagazin munkatársai 6:
NewPlayer
Nicknév: NewPlayer vagy, ahol ez foglalt,
ott NewPlayerHun, de a haverok csak le szokták
rövidíteni „en-pé”-re
Rendes név: Kárász Tamás
Csillagjegy: szűz
Én voltam az egyik alapító, így az első
szám óta az AniMagazinnál vagyok. De az utóbbi években inkább csak távolról figyeltem
az eseményeket.

Miket szeretek még az animéken kívül? 30
éve vagyok aktív gamer, imádom a retró konzolokat (amik nekem a gyerekkorom részét képezték),
szeretem a filmeket, sorozatokat, komolyzenét,
meg most próbálok újra belerázódni a rajzolásba
is... De az igazi kedvenc hobbim, a délutáni szunyókálás! :D
TOP 5 kedvenc:
Szinte évente változik, így ez most csak hasból,
ami eszembe jut:
1. The Disappearance of Haruhi Suzumiya
2. Porco Rosso
3. Wolf Children
4. A Place Further Than The Universe
5. Miss Kobayashi’s Dragon Maid
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Jelenleg webprogramozó egyéni vállalkozó
vagyok. Ezt nem szokták tudni, hogy micsoda, így
leegyszerűsítem: én csinálom a weboldalakat.
De sajnos nem ennyire egyszerű, mert igazából backend fejlesztő vagyok, így hozzám azon
kívül, amit az emberek látnak egy-egy weboldalon, minden tartozik.
Miket szeretek még az animéken kívül? Hát
szinte mindent, ami számítógépekkel kapcsolatos. Nekem a hobbim a munkám is.
Képes vagyok egész nap játszani, és ha meguntam a PC-n, akkor átülök a Switch-hez vagy akármi
máshoz.
Ezenkívül imádok sorozatokat nézni. Van,
hogy játék közben nézek sorozatot, csak hogy halmozzam az élvezeteket. Több sorozatot nézek,

mint amennyit be merek vallani, és minden évben
megfogadom, hogy most nem kezdek új sorozatba! Aztán mindig jön egy, amibe csak belekukkantok, és a következő pillanatban már végig is néztem az egész évadot. Szerencsére az animékre is
jut azért még időm, de még mangákra is jut kissé.
Úgy kb. 120-at követek, néha kicsit többet, néha
kicsit kevesebbet.
TOP 5 kedvenc:
Erre nem tudok válaszolni. Nem tudnám
őket sorrendbe állítani. Vannak, amikért sokáig
oda meg vissza vagyok, de aztán jön egy másik,
ami jobban tetszik. És az idő múlásával változik az
ízlésem is, ami pl. 15 éve tetszett, abból van, amit
ma már meg sem bírok nézni.

Az AniMagazin munkatársai 7:
pintergreg
nicknév: pintergreg
valódi név: Pintér Gergő
csillagjegy: bak
A 9. számba írtam először (ez még később
elő-előfordult párszor). A 22. számtól lektorként
segítettem a magazint, de az utóbbi 1-2 évben ez
háttérbe szorult. Jelenleg a weboldal(ak)ért, részben a kiadásért, a levelezőrendszerért, úgy általában véve az informatikai infrastruktúráért felelek.
Mivel foglalkozom az életben? Informatikával. A
fentiek fényében ez nyilván meglepő. Konkrétabban adattudománnyal. Ez arról szól, hogy hogyan
találjunk új, érdekes információkat egy rakás adatban, ami úgyis megvan.
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Az AniMagazin munkatársai 9:
Yuuko

Erre egy rendkívül egyszerű példa a magazin weboldalának statisztika oldala. Úgyis letároljuk, hogy
melyik számban milyen cikkek vannak, azoknak
ki a szerzője és melyik kategóriába tartozik, mert
ezekből áll össze a szám összefoglalója. Viszont,
ha már úgyis ott van, ki lehet belőle bányászni például, hogy NewPlayer 11 cikket írt a Kontroller kategóriába az 5. és a 18. szám között…
Miket szeretsz még az animéken kívül? Filmeket, sorozatokat... szerepjátékot (MAGUS,
D&D), de két éve elkezdtem aikidózni is.
TOP 5 kedvenc:
Hú... Legyen mondjuk:
Natsume Yuujinchou
Baccano!
Sakamichi no Apollon
Gintama
Ueki no Housoku
De egy másik napon lehet, hogy egyik-másik helyett épp valami mást tennék be.

Az AniMagazin munkatársai 8:
Hirotaka
nicknév: Hirotaka
rendes név: Attila
csillagjegy: vízöntő
Az 1. szám óta vagyok az AniMagazinnál, hírszerkesztőként és cikkíróként tevékenykedtem.
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Egy pénzügyi cégnél vagyok adatbáziskezelő.
Miket szeretek még az animéken kívül? Kirándulni, utazni, fotózni és persze játszani, többnyire PC-n. Kár, hogy mindezekre viszonylag kevés
időm jut, de minden alkalmat kihasználok.
TOP 5 kedvenc:
Nehéz ötöt megnevezni, mert sok van, amit
egyformán szeretek, és nem tudnám rangsorolni,
meg sosem láttam értelmét sem a rangsorolásnak, de itt van öt.
Fate/Stay Night (2006)
Grand Blue
Kingdom (bár ebből inkább a manga, de az anime
is király)
Macross franchise
Nauszika

Név: A legtöbb platformon ezen a néven,
Yuuko-ként vagyok fent, Ichihara Yuuko után, aki
az egyik kedvenc CLAMP karakterem.
Csillagjegyem halak, a személyiségtesztjeim pedig általában INFJ-re szoktak kijönni, de
egyikkel sem szoktam annyira foglalkozni.
Az első cikkemet 2020-ban írtam, szóval még elég „friss” szerzőnek számítok. De már
előtte is gyakran belefutottam a magazinba, ha
rákerestem pár animére; és már nem is tudom
pontosan hány éve, de egy osztálykiránduláson
a buszon letöltöttem az összes addigi számot, és
utána nem volt megállás.
A való életben végzősként az online oktatás
igája alatt nyögök – rendes szalagtűzés, szalagavató, utolsó bál és osztálykirándulás nélkül, a ballagás meg az érettségi ráadásul a jövő zenéje. Szóval,
ja. Az élet szép, kár, hogy semmit sem tapasztalok belőle, mert így egész nap a gép előtt ülök.
Szabadidőmben – mármint az idegeskedés
és a tanulás mellett – olvasni szoktam, és sorozatokat nézni. Egyik terén sincs meghatározható
ízlésem. Általában fantasy könyveket szoktam olvasni, de ha felkelti az érdeklődésem egy téma,
borító vagy fülszöveg, akkor szívesen kilépek a
komfortzónámból. Bár legutóbbi ilyen próbálkozásom után két napig rémálmaim voltak (Kösz
,,Hex – Egy boszorkány bosszúja”). Kedvenc könyv
helyett inkább kedvenc szerzőket tudnék monda-

ni, ilyen Margaret Atwood (,,Alias Grace” és nem
,,A szolgálólány meséje” miatt), Neil Gaiman (az
,,Amerikai Istenek” elolvasása után minden könyvére lecsaptam, a limitált Sandman könyvekre
különösen büszke vagyok), és Fredrik Backman,
akinek eddig az összes regényét többszöri olvasás
után is mindig végigsírtam. Illetve magyarok közül
Rejtő Jenő, Vavyan Fable (Halkirálynő), On Sai és
Böszörményi Gyula regényei is hatalmas kedvenceim. Zenék terén tradicionális kínai zenéktől, a
japán rockon át Demjén Ferencig mindent képes
vagyok hallgatni, de nyugtató célzattal metált
szoktam hallgatni.
Kedvenc sportágam a délig való alvás, kedvenc társasági tevékenységem a barátokkal való
filmnézés, meg jelenleg a többórás discordos csevegések.

AniMagazin / 109

házunk táján ajánló
TOP 5 kedvenc:
Alapvetően animéket szoktam nézni, bár
néha elcsábulok egy-két k-drama vagy angol sorozat felé, de a kedvenc zsánereim itt 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. TOP 5 animém igazából nagyon
nincsen, de a CLAMP összes sorozata felé – kivéve
a Blood C – reménytelenül elfogult vagyok, mellettük még talán a Fruits Basket, a Gintama, a Golden Kamuy, és az A3! azok, amikről órákat tudnék
beszélni. Időnként pedig rám jön a neverending
nézhetnék, amik közül a One Piece a kedvencem.
(Mögé valamilyen rejtélyes módon - a fillerek és
a világfelépítésben tátongó lyukak ellenére - felkerül a Bleach is. Egyszer szívesen teóriázgatnék
valakivel, hátha megértetik velem, hogy is van felépülve Soul Society.) Emellett én is imádom MXTX
műveit, így mostanában egyre több donghuával is
próbát teszek.

Az AniMagazin munkatársai 10:
Iskariotes
Nicknév: Iskariotes
Rendesnév: Györfi István
Mióta leledzem itt? 2012-es harmadik szám
óta, csak azért csatlakoztam, mert nem akartam, hogy Catrin és Hirotaka arasson le minden
dicsőséget.
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Mivel foglalkozom? Biztosítási tanácsadó
vagyok, többek közt én biztosítom a Cervantes
Intézetet, ami a Spanyol Királyság kulturális központja.
Miket szeretek még? Gyűjtök mindenféle
vackot, ami a politikai választásokhoz kapcsolódik. Így szórólapot, plakátot, sörnyitót, vonalzót,
cukorkát, tollat stb. Valamint a Coca-Cola-s relikviák iránti rajongásból sem tudok kifogyni. Illetve
notórius amerikai felnőtt rajzfilmes rajongó vagyok (pl.: Simpsons; Archer; Rick és Morty stb.).
TOP 5 kedvenc:
1. GitS univerzum
2. Avatar univerzum
3. Naruto
4. Trigun
5. Lupin franchise
+1: Méz és Lóhere (ha az Avatar nem megfelelő
a listába)

Az AniMagazin munkatársai 11:
Catrin
Nicknév: Catrin
Rendes név: Komura Rin (haha, nem, de olyan jól
kitaláltam!XD)
Csillagjegy: halak
2. szám óta vagyok az AniMagazinnál. Hirotaka csatlakozott egyből, így nem akartam kimaradni, és gondoltam segítek lektorálni... aztán
időnként cikket írni... majd szerkeszteni…
Mivel foglalkozom az életben? Szakkönyvtáros vagyok (jogi területen).
Miket szeretek még az animéken kívül?
Mo Xiang Tong Xiu regényeit! És persze további danmei műveket és adaptációikat. Egyébként
mindent szeretek, amit ez az animés lét magával
hozott: fandomos barátok, eszmecserék és találkozók, merchandise- és kiadványgyűjtés (elég
nagy mennyiségben)... Ezeken kívül pedig utazás,
kirándulás, rajzolás, olvasás stb-stb.

TOP 5 kedvenc:
Nem szeretek én sem csak 5-öt válogatni, a sorrend is változó, mikor miért rajongok aktuálisan
jobban, de pár fontosabb:
- MXTX regények anime adaptációi: Tian Guan Ci
Fu, Mo Dao Zu Shi
- Yuri!!! on Ice
- Macross & Macross7
- Fafner sorozatok
- Terra e…
Ha sorozatonként számolnám őket, ez már bőven több mint 5... de sok-sok címet szeretek még
ugyanolyan intenzitással, mint ezeket.

Az AniMagazin munkatársai 12:
Risa
Nicknév: Risa (bár ez inkább csak úgy rajtam
ragadt az első fórumos nevem miatt, és az Ame
nicknevet valójában jobban preferálom)
Rendes név: Tünde
Csillagjegy: kos
Mióta is vagyok az AniMagazinnál? Öö...
nem tudom pontosan... Nem olyan régóta, Catrin
beszélt rá talán egy-másfél éve, hogy segítsek be
a lektorálásba. :D
Mivel foglalkozom az életben? Oktatásszervezéssel. Leegyszerűsítve külföldi diákok TO-s nénije vagyok.
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házunk táján ajánló
Jelenleg én is Mo Xiang Tong Xiu lázban
égek. Aztán szeretek fordítani, nyelveket tanulni,
élek-halok a cicákért, Rejtő Jenőért és P.G Wodehouse-ért, és ha elég helyem (no meg több pénzem) lenne, valószínűleg én is nagy merchandise-,
kiadvány-, illetve BJD-gyűjtő lennék. Rajzolni és
énekelni is szeretek (de nem tudok, úgyhogy ez
annyira nem számít). És újabban imádom a BlackPinket. :D
TOP 5 kedvenc:
Az abszolút kedvencem az FMA Brotherhood, de a többi kedvenc között nehéz dönteni.
Legyen mondjuk a Haikyuu!!, a Tian Guan Ci Fu, az
Uchuu Kyoudai és a Gintama.

< Tartalomjegyzék

Az AniMagazin munkatársai 13:
Edina Holmes
Barabás Edina vagyok a hétköznapokban,
online pedig Edina Holmes-nak hívnak. Általában
az animés honlapokon, fórumokon ezen a néven
vagyok elérhető.
A csillagjegyem kos, a kínai csillagjegyem
ló, az MBTi tesztem szerint pedig INTJ(-A) vagyok.
Ezutóbbi írja le legjobban, hogy milyen is vagyok.
Az első AniMagazinos cikkemet 2013 őszén
írtam meg. Utána még írtam pár cikket animékről,
de aztán abbamaradt. 2019 őszén kezdtem el a
kpop-os cikksorozatomat, amit később majd foly-

tatni szeretnék, illetve még mangákról és animékről is akarok írni.
Van jó pár hobbim a mangák és az animék
világán kívül: rajzolás, nyelvtanulás, zenehallgatás
(mindenfajta), filmek, kódolás. Jelenleg egy nagyobb rajzon dolgozom a Bleach 20. születésnapjára. Idegen nyelvek terén idén az angol nyelvtudásom megszilárdítása és a japán nyelvtudásom
fejlesztése a célom.
Kedvenc mozgásformám: Leslie Sansone
féle Walk Away The Pounds

Köszönjünk
az AniMagazin minden
munkatársának, hogy munkájával
hozzájárult a magazin sikeres
10 évéhez.

TOP 5 kedvenc:
Bleach
Ghibli művek
Barakamon
Psycho Pass
Gekkan Shoujo Nozaki-kun
Mushishi
Natsume’s Book of Friends és a sort a végtelenségig lehetne folytatni.
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Dragon Hall TV - műsorrend

Április
2021 április 5 - április 11

20:00

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

A kis borz kalandjai

Balu kapitány kalandjai 53
Naruto 124

Balu kapitány kalandjai 54
Naruto 125

Balu kapitány kalandjai 55
Naruto 126

Balu kapitány kalandjai 56
Naruto 127

A dinoszauruszok királya 24
A dinoszauruszok királya 25

Totoro - A varázserdő titka

Űrzavar 9

D.Gray-man 14

Bleach 87

Méz és lóhere 22

A dinoszauruszok királya 26

A klasszikus Csizmás Kandúr

A hercegnő és a kobold

Űrzavar 10
Bleach 85
Soul Eater - Lélekfalók 40
G.I. Joe - Renegátok 11
Slayers - A kis boszorkány 26

D.Gray-man 15
Bleach 86
Soul Eater - Lélekfalók 41
G.I. Joe - Renegátok 12
Slayers - A kis boszorkány 27

Soul Eater - Lélekfalók 42
Death Note 15
Death Note 16
G.I. Joe - Renegátok 13
Slayers - A kis boszorkány 28

Méz és lóhere 23
Bleach 88
Soul Eater - Lélekfalók 43
G.I. Joe - Renegátok 14
Slayers - A kis boszorkány 29

A dinoszauruszok királya 27
Űrzavar 9
Űrzavar 10
D.Gray-man 14
D.Gray-man 15

Death Note 15
Death Note 16
Méz és lóhere 22
Méz és lóhere 23

Vasárnap

20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Kai Doh Maru

Vasárnap

2021 április 12 - április 18
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

21:00

Balu kapitány kalandjai 57
Naruto 128
Zorro legendája 49

Balu kapitány kalandjai 58
Naruto 129
Űrzavar 11

Balu kapitány kalandjai 59
Naruto 130
D.Gray-man 16

Balu kapitány kalandjai 60
Naruto 131
Bleach 92

Balu kapitány kalandjai 61
Naruto 132
Méz és lóhere 24

A dinoszauruszok királya 28
A dinoszauruszok királya 29
Zorro legendája 49

21:30

Zorro legendája 50

Űrzavar 12

D.Gray-man 17

Soul Eater - Lélekfalók 47

Méz és lóhere 25

Zorro legendája 50

22:00

Bleach 89
Soul Eater - Lélekfalók 44
G.I. Joe - Renegátok 15
Slayers - A kis boszorkány 30

Bleach 90
Soul Eater - Lélekfalók 45
G.I. Joe - Renegátok 16
Slayers - A kis boszorkány 31

Bleach 91
Soul Eater - Lélekfalók 46
G.I. Joe - Renegátok 17
Slayers - A kis boszorkány 32

Death Note 17
Death Note 18
G.I. Joe - Renegátok 18
Slayers - A kis boszorkány 33

Bleach 93
Soul Eater - Lélekfalók 48
G.I. Joe - Renegátok 19
Slayers - A kis boszorkány 34

Űrzavar 11
Űrzavar 12
D.Gray-man 16
D.Gray-man 17

Death Note 17
Death Note 18
Méz és lóhere 24
Méz és lóhere 25

Vasárnap

20:00
20:30

22:30
23:00
23:30

Csizmás Kandúr a világ
körül

2021 április 19 - április 25
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Balu kapitány kalandjai 62
Naruto 133
Zorro legendája 51
Zorro legendája 52
Bleach 94
Soul Eater - Lélekfalók 49
G.I. Joe - Renegátok 20
Slayers - A kis boszorkány 35

Balu kapitány kalandjai 63
Naruto 134
Űrzavar 13
Űrzavar 14
Bleach 95
Soul Eater - Lélekfalók 50
G.I. Joe - Renegátok 21
Slayers - A kis boszorkány 36

Balu kapitány kalandjai 64
Naruto 135
D.Gray-man 18
D.Gray-man 19
Bleach 96
Soul Eater - Lélekfalók 51
G.I. Joe - Renegátok 22
Slayers - A kis boszorkány 37

Balu kapitány kalandjai 65
Naruto 136
Bleach 97
Batman 1
Death Note 19
Death Note 20
G.I. Joe - Renegátok 23
Slayers - A kis boszorkány 38

A gumimacik 1
Naruto 137
Méz és lóhere 26
Méz és lóhere 27
Bleach 98
Batman 2
G.I. Joe - Renegátok 24
Slayers - A kis boszorkány 39

A dinoszauruszok királya 30
A dinoszauruszok királya 31
Zorro legendája 51
Zorro legendája 52
Űrzavar 13
Űrzavar 14
D.Gray-man 18
D.Gray-man 19

Csizmás Kandúr nyugatra
megy
Death Note 19
Death Note 20
Méz és lóhere 26
Méz és lóhere 27

Dragon Hall TV - műsorrend

Április - Május
2021 április 26 - május 2

20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

A gumimacik 2
Naruto 138
Monsuno 1
Monsuno 2
Bleach 99
Batman 3
G.I. Joe - Renegátok 25
Slayers - A kis boszorkány 40

A gumimacik 3
Naruto 139
Űrzavar 15
Űrzavar 16
Bleach 100
Batman 4
G.I. Joe - Renegátok 26
Slayers - A kis boszorkány 41

A gumimacik 4
Naruto 140
D.Gray-man 20
D.Gray-man 21
Bleach 101
Batman 5
Villámmacskák 1
Slayers - A kis boszorkány 42

A gumimacik 5
Naruto 141
Bleach 102
Batman 6
Death Note 21
Death Note 22
Villámmacskák 2
Slayers - A kis boszorkány 43

A gumimacik 6
Naruto 142
Méz és lóhere 28
Méz és lóhere 29
Bleach 103
Batman 7
Villámmacskák 3
Slayers - A kis boszorkány 44

Szombat

Lúdas Matyi
Vili, a veréb
Állatfarm

Vasárnap

G.I.Joe - A film
Death Note 21
Death Note 22
Méz és lóhere 28
Méz és lóhere 29

2021 május 3 - május 9
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

A gumimacik 7
Naruto 143
Monsuno 3
Monsuno 4
Bleach 104
Batman 8
Villámmacskák 4
Slayers - A kis boszorkány 45

A gumimacik 8
Naruto 144
Űrzavar 17
Űrzavar 18
Bleach 105
Batman 9
Villámmacskák 5
Slayers - A kis boszorkány 46

A gumimacik 9
Naruto 145
D.Gray-man 22
D.Gray-man 23
Bleach 106
Batman 10
Villámmacskák 6
Slayers - A kis boszorkány 47

A gumimacik 10
Naruto 146
Bleach 107
Batman 11
Death Note 23
Death Note 24
Villámmacskák 7
Slayers - A kis boszorkány 48

A gumimacik 11
Naruto 147
Méz és lóhere 30
Méz és lóhere 31
Bleach 108
Batman 12
Villámmacskák 8
Slayers - A kis boszorkány 49

A dinoszauruszok királya 32
A dinoszauruszok királya 33
Monsuno 3
Monsuno 4
Űrzavar 17
Űrzavar 18
D.Gray-man 22
D.Gray-man 23

Death Note 23
Death Note 24
Méz és lóhere 30
Méz és lóhere 31

Vasárnap

Időlovasok

2021 május 10 - május 16
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

A gumimacik 12
Naruto 148
Monsuno 5
Monsuno 6
Bleach 109
Batman 13
Villámmacskák 9
Slayers - A kis boszorkány 50

A gumimacik 13
Naruto 149
Űrzavar 19
Űrzavar 20
Bleach 110
Batman 14
Villámmacskák 10
Slayers - A kis boszorkány 51

A gumimacik 14
Naruto 150
D.Gray-man 24
D.Gray-man 25
Bleach 111
Batman 15
Villámmacskák 11
Slayers - A kis boszorkány 52

A gumimacik 15
Naruto 151
Bleach 112
Batman 16
Death Note 25
Death Note 26
Villámmacskák 12
Slayers - A kis boszorkány 53

A gumimacik 16
Naruto 152
Méz és lóhere 32
Méz és lóhere 33
Bleach 113
Batman 17
Villámmacskák 13
Slayers - A kis boszorkány 54

A dinoszauruszok királya 34
A dinoszauruszok királya 35
Monsuno 5
Monsuno 6
Űrzavar 19
Űrzavar 20
D.Gray-man 24
D.Gray-man 25

Az univerzum védői
Death Note 25
Death Note 26
Méz és lóhere 32
Méz és lóhere 33

Dragon Hall TV - műsorrend

Május
2021 május 17 - május 23

20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

A gumimacik 17
Naruto 153
Monsuno 7
Monsuno 8
Bleach 114
Batman 18
Villámmacskák 14
Slayers - A kis boszorkány 55

A gumimacik 18
Naruto 154
Űrzavar 21
Űrzavar 22
Bleach 115
Batman 19
Villámmacskák 15
Slayers - A kis boszorkány 56

A gumimacik 19
Naruto 155
D.Gray-man 26
D.Gray-man 27
Bleach 116
Batman 20
Villámmacskák 16
Slayers - A kis boszorkány 57

A gumimacik 20
Naruto 156
Bleach 117
Batman 21
Death Note 27
Death Note 28
Villámmacskák 17
Slayers - A kis boszorkány 58

A gumimacik 21
Naruto 157
Méz és lóhere 34
Méz és lóhere 35
Bleach 118
Batman 22
Villámmacskák 18
Slayers - A kis boszorkány 59

A dinoszauruszok királya 36
A dinoszauruszok királya 37
Monsuno 7
Monsuno 8
Űrzavar 21
Űrzavar 22
D.Gray-man 26
D.Gray-man 27

Vasárnap

Szivárványocska és a csillagtörpe
Tistou - Zöld hüvelykujjak
Aranyhaj és a nagy gubanc

2021 május 24 - május 30
Hétfő
20:00
20:30

Hófehérke és a hét törpe

21:00
21:30
22:00

Hamupipőke

22:30
23:00
23:30

Csipkerózsika

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

A gumimacik 22
Naruto 158
Űrzavar 23
Űrzavar 24
Bleach 119
Batman 23
Villámmacskák 19
Slayers - A kis boszorkány 60

A gumimacik 23
Naruto 159
D.Gray-man 28
D.Gray-man 29
Bleach 120
Batman 24
Villámmacskák 20
Slayers - A kis boszorkány 61

A gumimacik 24
Naruto 160
Bleach 121
Batman 25
Death Note 29
Death Note 30
Villámmacskák 21
Slayers - A kis boszorkány 62

A gumimacik 25
Naruto 161
Méz és lóhere 36
Méz és lóhere 37
Bleach 122
Batman 26
Villámmacskák 22
Slayers - A kis boszorkány 63

A dinoszauruszok királya 38
A dinoszauruszok királya 39
A dinoszauruszok királya 40
A dinoszauruszok királya 41
Űrzavar 23
Űrzavar 24
D.Gray-man 28
D.Gray-man 29

Vasárnap

Az eső gyermekei
Death Note 29
Death Note 30
Méz és lóhere 36
Méz és lóhere 37

2021 május 31 - június 6
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

A gumimacik 26
Naruto 162
Monsuno 9
Monsuno 10
Bleach 123
Batman 27
Villámmacskák 23
Slayers - A kis boszorkány 64

A gumimacik 27
Naruto 163
Űrzavar 25
Űrzavar 26
Bleach 124
Batman 28
Villámmacskák 24
Slayers - A kis boszorkány 65

A gumimacik 28
Naruto 164
D.Gray-man 30
D.Gray-man 31
Bleach 125
Batman 29
Villámmacskák 25
Slayers - A kis boszorkány 66

A gumimacik 29
Naruto 165
Bleach 126
Batman 30
Death Note 31
Death Note 32
Villámmacskák 26
Slayers - A kis boszorkány 67

A gumimacik 30
Naruto 166
Méz és lóhere 38
Lovely Complex 1
Bleach 127
Batman 31
Transformers Armada 1
Slayers - A kis boszorkány 68

A dinoszauruszok királya 42
A dinoszauruszok királya 43
Monsuno 9
Monsuno 10
Űrzavar 25
Űrzavar 26
D.Gray-man 30
D.Gray-man 31

Vasárnap

Méz és lóhere: Élőben 1
Méz és lóhere: Élőben 2
Death Note 31
Death Note 32
Méz és lóhere 38
Lovely Complex 1
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Magyar – japán miniszótár

Fontos tudnivalók
A japán nyelvben nincs:
- kötött szórend
- szóköz
- nagy kezdőbetű
- névelő
- többesszám
- nemek (der, die, das), kivéve a személyes névmásokat
- felkiáltójel (hivatalosan)
- kérdőjel (hivatalosan, helyette a mondatvégi ka partikula jelzi a kérdést)
Hagyományosan fentről lefelé írtak. Az idézőjelek pedig ilyenek:「

」

Nevek után általában -san (-szán) legyen, lánygyerekeknél lehet -chan (-csán) vagy fiúknál -kun.
Sok szavuk hangalakja (ebből következően hiraganájuk is) azonos, bár a kandzsiból több van,
mégis fontos a szövegkörnyezet és a helyzet, illetve nonverbális kommunikációjuk is eltér a nyugatitól.
Ennek ellentmond, hogy egyszerű dolgokra rengeteg szavuk van (pl. én, te, számlálószavak).
Minden szó leírható hiraganával vagy katakanával (szótagírás), inkább a hagyomány miatt szokás a szavakat kanjival (szóírás) írni, nem azért, mert máshogy nem tudnák. Itt is a hangalakok azonossága játszik szerepet, a hiragana/katakana a kiejtést írja le, a kanji pedig a jelentést. Itt jön be a kanjik
olvasata, de erről már többet nem tudok.
Hiragana/katakana táblázat (a betűtől balra a hiragana, jobbra a katakana)
Az „n” mássalhangzó önmagában csak a szó végén állhat, és azt is egy szótag hosszan ejtjük,
mint például a „no”-t.

< Tartalomjegyzék
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Magyar – japán miniszótár

1. témakör: Alapszavak és - kifejezések
magyar				

romaji				

fonetikusan				

hiragana 		

		

megjegyzés

igen					hai					háj						はい
nem					iie					íje						いいえ					semmi baj
talán

tabun

tabun

たぶん					pl.「Sore ga tabun aizu」
/„Az talán jelzés”
(Higurashi no Naku Koro ni Kai - Naraku no Hana)

elnézést

sumimasen

szumimászen

すみません

bocsánat, köszönöm, nem kérem

Elnézést.				gomennasai				gomennaszáj				ごめんなさい。				Bocsánat.
köszönöm

arigato

árigátó

ありがとう

kérek

onegai shimasu

onegájsimasz

おねがいします				formális

kérek

kudasai

kudaszáj

ください					bizalmas

Elmentem!

itte kimasu

itte kimász

いってきます。

Járj szerencsével!			itte rasshai				itte rássáj					いってらっしゃい。				
Megjöttem.

tadaima

tádájmá

ただいま。

Isten hozott!			okaerinasai				okájrinászáj					おかいえりなさい。

Otthon maradó mondja annak, aki elmegy.
pl. Onii-chan tadaima!/Bátyócskám, megjöttem!
Válasz az előző mondatra.

Megéheztem.

onakaga sukimashita.

onákágászukimástá

おなかがすきました。

Jó étvágyat!

itadakimasu

itádákimász

いただきます。

Szó szerinti jelentése: Tisztelettel elfogadom!

Köszönöm a finom ételt!

gochisousama deshita

gocsizószama destá

ごちそうさまでした。

Evés után használják.

< Tartalomjegyzék
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1. témakör: Alapszavak és -kifejezések
magyar						

romaji					

fonetikusan				

hiragana 		

		

megjegyzés

Örvendek, hogy megismerkedtünk.

hajimemashite

hádzsimemáste

はじめまして。

Bízom benne, hogy jól kijövünk majd.

douzo yoroshiku onegai shimasu.

dózo jorosiku onegájsimasz

どうぞよろしくおねがいします。

Részemről a megtiszteltetés.

kochirakoso

kocsirákoso

こちらこそ。

A rövid válasz az előző mondatra.

Isten hozott Japánban.

nihon e youkoso

nihon e jókoso

にほんへようこそ。

Hagyományosan „he”-vel írják.

Tessék, fáradjon be!

douzo agette kudasai

dózó ágette kudászáj

どうぞあげってください。

Szó szerint: Lépjen föl! Ahol van szintkülönbség.

Fáradjon be!

ohairi kudasai

ohájri kudászáj

おはいりください。

Ahol nincs szintkülönbség.

Bocsánat a zavarásért.

ojama shimasu

odzsámá simász

おじゃまします。				

A vendég mondja érkezéskor.

Bocsánat, hogy zavartam.			ojama shimashita				odzsámá simásztá				おじゃましました。				

A vendég mondja távozáskor.

Csak az első találkozáskor!

Jó reggelt!

ohayou

ohájó

おはよう。

Jó napot!

konnichiwa

konnicsivá

こんにちは。

Hagyományosan „ha”-val írják.

Jó estét!

konbanwa

konbánvá

こんばんは。

Hagyományosan „ha”-val írják.

Jó éjszakát!

oyasuminasai

ojaszuminászáj

おやすみなさい。

pl. Oyasumi Punpun - Jó éjt Punpun

Viszontlátásra!					sayonara					szájonárá					さよなら。

pl. Sayonara, Zetsubou-Sensei

																											- Viszlát, Kétségbeesés úr
Értem. / Valóban?

sou desu ka

szódeszká

そうですか。					Nagyon gyakran használják.

Értettem. / Megértettem.

wakarimashita.

vákárimástá

わかりました。

< Tartalomjegyzék

Konkrétabb az előzőnél.

AniMagazin / 119

Magyar – japán miniszótár

2. témakör: Névmások - Személyes névmások:
magyar						

romaji					

fonetikusan				

hiragana 		

		

megjegyzés

én (férfi és nő is)

watashi

vátási

わたし

én (női)

atashi

átási

あたし

én (férfi)

boku

boku

ぼく

pl. Boku no Hīrō Akademia / Hősakadémiám

én (férfi)

ore

ore

おれ

pl. Ore Monogatari!! / Történetem!!

pl. Watashi no tān/Az én köröm (Yu-Gi-Oh!)

te							anata						ánátá						あなた					Nem használják, inkább név.
te (férfi és nő is)

kimi

kimi

きみ

pl. Kimi no Na wa. / A te neved.

te (udvariatlan)

omae

omáe

おまえ

pl. Omae wa mou shindeiru!/Te már halott vagy!

te (konfrontálódó)

temee

temee

てめえ		

te (bunkó)

kisama

kiszámá

きさま						

ő (férfi és nő is)

kochira

kocsirá

こちら

ő (férfi)

kare

káre

かれ						pl. Kare Kano

ő (női)

kanojo

kánodzso

かのじょ					pl. Kare Kano

Régen formális volt, de ma már az ellentéte.

Mivel nincs többesszám, így többesszámú személyes névmások sincsenek, de a tachival lehet képezni ilyeneket:
watashitachi (mi), bokutachi (mi), oretachi (mi), anatatachi (ti/önök), omaetachi (ti), kanojotachi (ők)
Hasonlóan képezhető nevekkel is, például Goku-tachi (Goku és barátai/Gokuék).
kivétel: ők

< Tartalomjegyzék

karera

kárerá

かれら
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2. témakör: Névmások - Mutató névmások (ko-so-a-do rendszer):
magyar						
		

romaji					

fonetikusan				

hiragana 			

itt							koko						koko						ここ

megjegyzés
Udvariasan: kochira

ott							soko						szoko						そこ
amott							asoko						ászoko					あそこ
hol?							doko						doko						どこ
ez							kore						kore						これ

Udvariasan: kochira

az							sore						szore						それ
amaz							are						áre						あれ
melyik?						dore						dore						どれ
ez a…

kono

kono

この

Utána mindig kell egy főnév.

az a…

sono

szono

その

Utána mindig kell egy főnév.

amaz a…

ano

áno

あの

Utána mindig kell egy főnév.

melyik?						dono						dono						どの

Utána mindig kell egy főnév.

ilyen (fajta)

konna

konná

こんな

olyan (fajta)

sonna

szonná

そんな

amolyan (fajta)

anna

ánná

あんな

milyen? (fajta)

donna

donná

どんな

< Tartalomjegyzék
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2. témakör: Névmások - Határozatlan névmások (a hozzájuk tartozó kérdőszavakkal):
magyar						
		

romaji					

fonetikusan				

hiragana 			

micsoda?						nan / nani					nán / náni					なん / なに				

megjegyzés
pl. az omae-s példamondat válasza

kicsoda?						dare						dáre						だれ
hol?							doko						doko						どこ
valami						nanika					nániká					なにか
valaki							dareka					dáreká					だれか
valahol						dokoka					dokoká					どこか
semmi						nanimo					nánimo					なにも
senki							daremo					dáremo					だれも
sehol							dokomo					dokomo				

どこも

De a minden, mindenki, mindenhol már nem képezhető így, hanem:
minden-						mai						mái						まい

Előtag, nincs önmagában.

-nap							nichi						nicsi						にち					Utótag, a hét napjai.
mindennap						mainichi					májnicsi					まいにち				

< Tartalomjegyzék

pl. Mainichi mainichi doramatic!
(Hataraku Saibou - Mission! Ken Kou Dai Ichi)
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3. témakör: Főnevek - Állatok:
magyar					
		

romaji					

fonetikusan				

furigana 			

megjegyzés

angolna
unagi
unági
ウナギ				katakana
aranyhal
kin’gyo
kingjo
きんぎょ
kin és gyo összetétele
béka
kaeru
káeru
かえる
bogár
mushi
musi
むし
pl. Mushi-shi
cápa						same						száme					サメ					katakana
elefánt
zou
zó
ぞう
farkas						ookami					ókámi						おおかみ
pl. Ōkami Kodomo no Ame to Yuki
Farkasgyermekek Ame és Yuki
hal						sakana					szákáná					さかな
háziegér
hatsuka nezumi
hácuká nezumi
ハツカネズミ				katakana
házinyúl
usagi
uszági
うさぎ
pl. Usagi Tsukino (Sailor Moon)
héja						taka						táká						たか
pl. Sasuke csapata (Naruto Shippuuden)
kígyó						hebi						hebi						へび
pl. Sasuke csapata (Naruto Shippuuden)
krokodil
wani
váni
ワニ					katakana
kutya
inu
inu
いぬ
pl. Inuyasha/Kutyaszellem
lepke
chou
csó
チョウ					katakana
macska					neko						neko						ねこ					pl. Neko Ramen
madár					tori						tori						とり					pl. Toriko/Kismadár
majom
saru
száru
さる
pl. Sarutobi Asuma (Naruto)
medve
kuma
kumá
くま
pl. Bartholomew Kuma (One Piece)
mókus
risu
riszu
リス					katakana
pók
kumo
kumo
クモ					katakana
polip						tako						táko						たこ					pl. takoyaki/polipgolyó
ponty						koi						koj						こい
róka
kitsune
kicune
きつね
pl. Kitsune kávézó
szarvas					shika						siká						シカ					katakana
teve
rakuda
rákudá
ラクダ					katakana
tigris						tora						torá						トラ					katakana
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3. témakör: Főnevek - Ételek/italok:
magyar					
		

romaji					

fonetikusan				

furigana 			

megjegyzés

alma						ringo						ringo						りんご
banán						banana					bánáná					バナナ				katakana
bor
wain
vájn
ワイン					katakana
brokkoli
burokkorii
burokkorí
ブロッコリー				katakana
csokoládé					chokoreito					csokorejtó					チョコレート				katakana
dzsúsz
juusu
dzsúszu
ヅュース				katakana
édesség					okashi					okási						おかし
étel
ryouri
rjóri
りょぅり
főzés
fagylalt
aisu
áiszu
アイス					katakana
franciakenyér
furansupan
furanszupán
フランスパン				katakana
hamburger
hanbaagaa
hánbágá
ハンバーガー			katakana
ital						nomimono					nomimono					のみもの
kakaó						kokoa						kokoá						ココア				katakana
kelbimbó
karifurawaa
kárifurává
カリフラワー				katakana
keksz
bisuketto
biszukettó
ビスケット				katakana
kivi
kiui
kivi
キウイ					katakana
kenyér					pan						pán						パン					katakana
mandarin					mikan						mikán						みかん
pl. Mikan (Pokemon)
narancs					orenji						orendzsi					オレンジ				katakana
padlizsán
nasu
nászu
なす
pizza						piza						pizá						ピザ					katakana
puding
purin
purin
プリン					katakana
sajt
chiizu
csízu
チーズ				katakana
-sültyaki
jáki
やき
nincs önmagában, csak elő-/utótag
szósz
sousu
szószu
ソース				katakana
szőlő
budou
budó
ぶどう
tehéntej
gyuunyuu
gjűnyű
ぎゅうにゅう
torta						keiki						kéki						ケーキ					katakana
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3. témakör: Főnevek - Sportágak:
magyar					
		

romaji					

fonetikusan				

furigana 			

asztalitenisz

takkyuu

tákkjú

たっきゅう

megjegyzés

pl. Shakunetsu no Takkyuu Musume
      Perzselő Asztaliteniszező Lányok
búvárkodás
daibingu
dájbingu
ダイビング 			katakana
foci						sakkaa					szákká					サッカー				katakana
kendó
kendou
kendó
けんどう
kézilabda
handobouru
hándobóru
ハンドボール				katakana
kocogás
jogingu
dzsogingu
ジョギング 			katakana
korcsolya
sukeito
szkéjtó
スケート				katakana
kosárlabda
basukettobouru
bászkettobóru
バスケットボール			katakana
labda
kyuu
kjú
きゅう
labda
bouru
bóru
ボール				katakana
lovaglás
jouba
dzsóbá
じょうば
röplabda
bareibouru
báréjbóru
バレーボール			katakana
séta						sanpo						szánpo					さんぽ
síelés
sukii
szukí
スキー				katakana
sport
supoutsu
szpócu
スポーツ				katakana
tenisz
tenisu
teniszu
テニス				katakana
tollaslabda					badominton					bádominton					バドミントン				katakana
úszás
suiei
szuijéi
すいえい
vívás
fenshingu
fensingu
フェンシング				katakana
vízilabda
suikyuu
szuikjú
すいきゅう

3. témakör: Főnevek - Zene:
gitár						gitaa						gitá						ギター					katakana
hegedű
baiorin
bájorin
バイオリン				katakana
zene
ongaku
ongáku
おんがく
pl. Ongaku Shoujo/Zenelányok
zongora					piano						piáno						ピアノ					katakana
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Érdekelnek az AniMagazin
korábbi számai?
Csak kattints az alábbi logóra
és töltsd le bármelyik számot ingyen!

Ha egy bizonyos cikket keresel,
vagy csak adott cikkíró érdekel,
akkor keress az adatbázisunkban!
Ehhez kattints az alábbi feliratra!

