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avagy hol romlott el a Sailor Moon Crystal?
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eltolták azt 2013 őszére, amiből végül 2014 nya-
ra lett. Pletykálták, hogy legalább a főszereplők 
egykori szinkronhangjai megmaradnak a szerepe-
ikben, de csak a címszereplőt eljátszó Mitsuishi 
Kotonót tartották meg. Csurrantak-csöppentek 
addig más hírek is, viszont a helyi YouTube-ként 
létező NicoNico-premier a tízféle felirattal bőven 
azt sugallta, hogy tisztában vannak a sorozat irán-
ti nemzetközi érdeklődéssel, és kellően komolyan 
veszik a szériát. Vagy nem!
 Hiába rángatták vissza a címszereplő elját-
száshoz Mitsuishi Kotonót, sokunk hallásának ká-
rára csak küszködik Tsukino Usagi megformálá-
sával. 

A Sailor Moon eredetileg egy ötévados sorozat-
ként mérgezte a 90-es évek lánygyermekeit To-
kiótól Szentbuckócsörböcéig. Bár nagyon eltért 
attól, amit mangakája megálmodott, akkoriban 
megteremtette a mahou shoujo műfaját (ezzel 
egyidejűleg az erős és független lánykaraktert) és 
világszerte meghatározó maradt sokak számára. 
Mindmáig érzékelt hatása a szubkultra a Dragon 
Balléval egyenértékű, de a Toei részéről az idők 
során Sailor Moon nem kapott annyi törődést, 
mint izomcula sorstársa.
 Idejekorán szögezzük le a nyilvánvalót: igen, 
a régi Sailor Moon is szenvedett régi berögződé-
sektől. Alapsztorija évadról évadra végtelenül 
önismétlő volt, a fejlődés maximum a designban 
volt megfigyelhető, és az akkori sztenderdeknek 
megfelelően bugyuta is. Mivel anno párhuzamo-
san készült a mangával, az epizódok nagy része 
kimerült egy-egy bárgyú ellenfél elkalapálásában, 
a tényleges konfliktusoknak pedig nagyon komó-
tosan ágyaztak meg. A finálé alatt a főhősnő meg-
komolyodik ugyan, de a jellemfejlődés rögvest 
sutba vágódott minden évad végén.
 A korábbi csorbát kiküszöbölő, mangahű 
reboot hírét először a széria 20. évfordulójára 
szervezett rendezvényen szellőztették meg 2012 
júniusában, aminek premierjét 2013 nyarára ígér-
ték. A gondok már akkor elkezdődtek, amikor 

 Ugyan a cikk írásának pillanatában már 
megjelent Netflixen a Sailor Moon Eternal, attól 
függetlenül úgy érzékelem, a Sailor Moon reboot 
nagyon nem olyan szájízzel készült, mint azt vár-
hattuk volna. Végtére mi vezetett oda, hogy a 
Crystal-változat de facto megbukott? Minek kö-
szönhető, hogy Takeuchi Naoko kultklasszikus 
mangájának negyedik etapját inkább két filmben 
dolgozták fel? Hol ment félre a Crystal verzió? Kü-
lönutas véleménycikk következik.

 Verzióktól függetlenül a széria alapját az 
adja, hogy Tsukino Usagi megtalál egy macskát, 
Lunát. Luna az első sokk után rávilágítja Usagit, 
hogy ő Sailor Moon, a szerelem és az igazság vé-
delmezője. Feladata lesz megvédeni a Földet 
(akarom mondani Tokiót és vonzáskörzetét) és 
minél hamarabb megtalálni a Holdhercegnőt. 
Idővel társakat is kap maga mellé és nem egyszer 
Tuxedo Kamen menti ki a szorult helyzetekben. A 
látszat ellenére „komolyabb” sztori húzódik meg, 
de ezt már nem mesélném el. Ez nem az a cikk…

„...a Toei részéről az idők során 
Sailor Moon nem kapott annyi tö-
rődést, mint izomcula sorstársa.”
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mérsékelni tudja, de ez az összképet csak tovább 
rombolja. Szeretné nagy hatalmúnak és erősnek 
láttatni a karaktereinket, de értékelhető akcióje-
lenet sem születik. A drámainak ható elemek ezek 
mellé rakva vérgagyin mutatnak, így nehezen tud-
ja az ember eldönteni, hogy most egy zsánerparó-
diát vagy egy melodrámát követ nyomon. A man-
gában láttatott világkép sokkal melankolikusabb, 
a karakterek sokkal depresszívebbek, mint a 90-
es animében. (Talán a Rózsa ígérete c. mozifilm-
ben kaphattunk hasonlóan szomorkás felütést.) 
E tekintetben több odafigyelést igényelt volna a 
készítők részéről az átültetés. Igaz, a manga időn-
ként jobban rárepült a művészvonalra a kelleténél 
(az Eternal kiadásban pláne).

 2. Bár a Sailor Moon mangája sem időzik so-
kat szükségtelen cselekményeken, a Sailor Moon 
Crystal áramvonalas mivolta ellenére (vélhető-
en a 90-es anime miatt) módszeresen lespórol-
ja a karakterfejlődést. Ez főleg azért aggályos, 
mert szinte csak Usaginak igyekszik drámát építe-
ni és nincs, ami ellensúlyozná érzelmi kilengéseit. 
Emiatt főhősnőnk egy Nyafka Pannának látszódik, 
így nem leszünk képesek azonosulni se vele, se 
mással.

 3. Az áramvonalas történetvezetés másik 
átka, hogy időtartamát tekintve erőst hullámzó 
lett a produktum. Van, amikor egy fejezetben/
epizódban több nap is eltelik, máskor egy csata 
pár perces szeletét kapjuk meg. Az évadvégi csa-
ták fájdalmasan hosszúak és elnagyoltak, így 
azok dramaturgiai súlya elvész... Apropó, dra-
maturgia...

 4. Dramaturgiáját tekintve is hullámzik. Sze-
retne vicceskedni néha, hogy a későbbi drámát 

A grafika az első két évadban látványosan rossz 
(nemhiába készültek a premier után epés montá-
zsok a félrerajzolásokból), a CG-vel „kidolgozott” 
átváltozások méginkább. Az egyes jelenetek 
súlytalanok és gagyin vannak kidolgozva, ami 
kapásból kinyírja a hangulatot és mindemellett a 
zene is pocsék. Viszont nemcsak a külsőségek mi-
att lett a végeredmény ilyen tragikus…

 A probléma sajnos kétélű: Egyrészt hiába 
kerültek a fontosabb pozíciókba olyanok, akik 
már dolgoztak mahou shoujo animén, a Pretty 
Cure sajna túl dedós ahhoz, hogy igazodási alap-
ja legyen egy olyan komolykodó szériának, mint 
amilyen ez a Sailor Moon szeretne lenni. Sajna az 
áthallás az előbbi mű ismerete nélkül is kitűnik, 
ami több mint kellemetlen. Másrészt (hangozzék 
bármily’ kegyetlenül) a Sailor Moon mangája rossz 
alapanyag, amit rosszul is használtak fel, ugyanis:
 
 1. Vallom, hogy egy adaptáció nem attól lesz 
kiváló, hogy szorgos kisdiákként másolja az eredeti 
alkotást, hanem attól, hogy képes szelektálni azon 
elemei között, ami filmre/sorozatra vihető és ami 
nem. Sajnos a szelekció nemhogy nem történt 
meg, hanem „egy-mangafejezet-egy-epizód” 
alapon adaptálták a szériát, aminek sodrása már 
a mangában sem mutatott jól. Az sem segít raj-
ta, hogy ezúttal a settinget a jelenkorba (értsd 
cirka 2014-re) lőtték be, mert a médiumok jelen-
tősége, a VHS CD-re cserélése és a játéktermi jele-
netek mai fejjel hülyén hatnak.

„...értékelhető akciójelenet sem születik. A drámainak ható ele-
mek ezek mellé rakva vérgagyin mutatnak, így nehezen tudja 

az ember eldönteni, hogy most egy zsánerparódiát vagy egy 
melodrámát követ nyomon.”
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Hossz: 
Sailor Moon Crystal: 26 rész 

Sailor Moon Crystal III: 13 rész
Sailor Moon Eternal: 2 film

Év: 2014-2021
Stúdió: Toei Animation

Műfaj: 
démonok, mágia, romantika, shoujo

Szerettem volna szeretni a Crystal-változatot is, 
de a benne prezentált minőség felért egy arcon 
köpéssel.
 Nem az volt anno a legnagyobb bajom, hogy 
a reboot ronda, vagy hogy túlságosan mangahű-
vé akarták tenni, hanem az, hogy kiüresítették az 
általam szeretett karaktereket. A 90-es sorozat-
ban volt miért szeretni Usagit és barátait. Abban 
a változatban életrevaló lányokat láttam, akikkel 
a hétköznapi helyzetekben együtt tudtam érezni, 
- a szuperhős körítés pedig grátisz. A Crystal nem-
hogy ezt nem tudta visszaadni, hanem meg sem 
próbált hőseinknek valódi személyiséget adni. 
Túl hamar bedobja őket a mély vízbe, ezért nem 
tudom elhinni azt a Power of Friendship-maszla-
got, amivel a régi minden bajával együtt sikeresen 
beetetett.

 A Sailor Moon Crystal korántsem váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket, és csúnyán alulma-
radt a 2010-es évek nagy reboot-felhozatalában. 
Bár fogalmam sincs, mikor lesz szerencsém látni a 
Sailor Moon Eternal részeit, a minőségétől függet-
lenül szeretném megadni neki az esélyt. Az előtte 
játszódó sorozatot már nem váltja meg, de lehet 
még belőle működőképes filmverzió. Csak azt a bi-
zonyos lécet nem szabad feltornázni…

 A szívem vérzik ezért a rebootért. Bőven 
megvolt benne a potenciál ahhoz, hogy a mű-
faj-teremtőből egy reformert csináljanak. Ehhez 
az alapanyag mélyreható átgyurmázására lett 
volna szükség, de enélkül csak egy intő példa lett 
arra, hogyan NE rebootoljanak egy sorozatot.
 1997-es születésűként már csak az internet 
segítségével ismerkedtem meg a Sailor Moonnal. 
A franciáktól hányadékul átvett magyar fordítás, 
a noname szinkronstúdió ökörködései és a műfaji 
defektek ellenére is megszerettette velem az ani-
méket és ezt a szeretetet 2014 óta élteti bennem. 

 A Toei is érzékelte valószínűleg a gondokat, 
amit az internet helyett a TV-ben sugárzott har-
madik évadban egy új rendezővel és karakterde-
signnal próbáltak ellensúlyozni, de ez a tűzoltás 
sem bizonyult elegendőnek. Hiába igyekeztek kül-
sőségeiben szebbé tenni és hellyel-közzel vissza-
nyúlni a 90-es szériához, az alapanyag továbbra is 
rossz, a sztori érdektelen és semmitmondó. Nem 
csoda, hogy a Dream Arc-ot kétrészes filmként 
dolgozták fel Sailor Moon Eternal címmel. Mivel 
még nem érkeztem el ezek megtekintéséig, azok-
ról nem tudok nyilatkozni.

„Nem az volt anno a legnagyobb 
bajom, hogy a reboot ronda, (...) 
hanem az, hogy kiüresítették az 

általam szeretett karaktereket.”
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