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A többi mellékszereplő a bázison Amy, Dave és Mr 
Gord is nagyon szimpi volt és figyeltek arra, hogy 
ők is jussanak azért screentime-hoz szóval piros 
pont. Ó, igen, és egy idő után behoznak egy Opa 
Opa névre hallgató Haro klón sidekick robotot, 
na ő szerintem ilyen hit or miss kategóriás karak-
ter az embereknél, én mindenesetre őt is nagyon 
kedveltem. 

nyatosan magával ragadó trió, akik közül számom-
ra a mára sajnos elhunyt Mizutani Yuko (sok Tezuka 
adaptációban Pinoko, Tenchis Kuramitsu Mihoshi) 
által megszólaltatott Apple a csúcs. Mizutani Yuko 
nagyon karakteres, kellemes lágy hangja kiemel-
kedő esztétikai élmény volt számomra, és a karak-
terének sokkal nagyobb mélységet adott, mint 
ami egy ilyen animében általában fellelhető egy 
hasonló karakternél. Az Inoue Kazuhiko (tudjátok 
Kakashi) által életre keltett Champ volt a voice of 
reason karakter, akinek sokszori felbosszantása 
visszatérő komikum az animében, valamint a Seki 
Toshihiko (Saiyuukis Sanzou, Senketsu a Kill La Kill-
ből) által játszott fő-főszereplő JJ, akit nehéz volt 
nem kedvelni, de a sokszori perverzkedése egy 
idő után már fárasztó volt. És itt még kiemelnék 
egy olyan dolgot, amit alig hittem el, mert azt hit-
tem ez képtelenség egy ilyen animében, de nem 
erőltettek bele semmilyen idióta szerelmi három-
szöges hülyeséget!!! Nagy szó. Szépen az elejétől 
fogva csak JJ és Apple kapcsolatára utalgattak.

És ezzel kezdetét is veszi a hosszú és ádáz, he-
lyenként humoros küzdelem az idegenek ellen. Ja 
igen, később kapnak a leginkább Mospeadás me-
chákra hasonlító robot suitokat is a főszereplők, 
ezért is gyakorlatilag mecha az anime, még ha ezt 
pl. a MAL ki sem írja.

 Maga a történet egyáltalán nem nagy cucc, 
viszont a kivitelezés engem teljesen lenyűgözött, 
annyira szórakoztató és dinamikus az egész, hogy 
öröm volt nézni, annak ellenére, hogy azt a formu-
lát követi, mint sok régebbi hasonló műfajú, köny-
nyed hangvételű anime: a 90%-a epizodikus, majd 
a finálét nagyban lezavarják az utolsó 1-2 részben 
és fin. Viszont az a nagy szerencséje, hogy igazá-
ból ez a legnagyobb bűne, és ha nem mást várunk 
tőle, mint ami, akkor mással igazán nehéz köte-
kedni. 

 Ami nálam a legnagyobb erőssége, azok a 
karakterek és a seiyuuk, a három főszereplő iszo-

 A Zillion egy 1987-ben futott 31 részes ak-
ció-mecha-sci-fi anime, amelyet a Tatsunoko Pro-
ductions azon ága készített, akik közvetlenül az 
anime elkészítése után kiváltak a Tatsunokoból, 
majd megalakították az IG Tatsunokót, ami a ki-
lencvenes évekre Production I.G néven lett ismert, 
és olyan animék kötődnek a nevükhöz később, 
mint a Ghost In The Shell, Haikyuu, Kuroko no Ba-
suke és Usagi Drop. Valamint, amit még fontos 
megemlíteni, hogy a Production I.G-ból kivált Wit 
Studio pedig a Shingeki No Kyojin animéért felelt 
2019-ig. Ebből a rövid történelem órából csak azt 
szerettem volna kihozni, hogy lássuk, animetörté-
nelmileg egy fontos műről van szó, még ha maga 
az anime nem is annyira kiemelkedő.

 Rátérve a történetre, az alaphelyzet szerint 
2387-ben járunk a kolonizált Maris bolygón, ahol 
a Nohza névre hallgató idegen faj népírtás kere-
tében teljesen el akarja foglalni a bolygót, hogy 
lerakják tojásaikat és benépesítsék Marist.
 Ennek egyetlen akadálya van, méghozzá, 
hogy rejtélyes körülmények között három szuper 
fegyver kerül az emberekhez, amik Zillion névre 
hallgatnak, és egyedül ezek a fegyverek képesek 
megállítani a Nohzákat. Erre a célra létre is hoz-
zák a White Nuts (ne kérdezzétek miért ezt a cso-
dás nevet kapták) névre hallgató háromtagú elit 
alakulatot, melynek tagjai a három főszereplőnk-
ből, JJ-ből, Apple-ből és Champ-ból állnak (ezek 
egyébként csak a fedőneveik), akiket egy szuper-
számítógép számításai alapján választottak ki. 



anime retro

< Tartalomjegyzék AniMagazin / 025

Hossz: 31
Premier: 1987 tavasz

Studió: Tatsunoko Production
Forrás: játék

Műfaj: akció, kaland, sci-fi
Téma: katonaság

Az anime utóélete

 A sorozat nagyon sikeres volt Japánban, és 
ennek köszönhetően két videójáték is készült be-
lőle a Sega gyártásában, valamint 1988-ban kiad-
tak egy egyrészes folytatást egy OVA formájában, 
ami eléggé belekavar a képbe, szóval óvatosan 
kell kezelni, ennek ellenére egy elég jó fanservice 
epizód, ami más nem is igazán akar lenni. És végül 
talán a legnagyobb dolog, hogy az animéből talál-
ható bevágás Michael Jackson és Janet Jackson 
közös Scream videóklipjében.

 Végezetül egy kis kellemetlenség, hogy ha-
bár az animéhez készült gyönyörű remaster Blu-
Ray-re, az a változat, ami pl. nyaa.si-n fent van és 
seedelik is, az egy filterezett verzió, amiben kiszűr-
ték sajnos a film restaurálással természetesen ke-
letkező digital graint (amire sajnos szerintem nincs 
is magyar szó), szóval ez annak, aki olyan, mint 
én, kicsit zavaró lehet, de így is jól néz ki azért. 

mégis nagyon szép, bájos, én teljesen imádtam. 
Az animáció is nagyon gyönyörű, rendkívül sok di-
namikus akciójelenet található a műben.
 A rendezői székben Nishikubo Mizuho ült, 
aki, ha az internet által nem is, de általam nagyon 
is nagyra tartott, sajnos hiper rövid életű Studio 
Unicorn által gyártott California Crisis szuper ak-
ciódús road movie anime rendezője, valamint a 
hazánkban a kilencvenes években veteített A Ti-
tokzatos Aranyvárosok animén is dolgozott, mint 
foragtókönyvíró. Mondanom sem kell egy ilyen 
bevezető után, hogy itt is remek munkát végzett. 
Külön érdekesség, hogy ő és az Applet megszólal-
tató Mizutani Yuko később, 1994-ben összeháza-
sodtak, és Yuko haláláig együtt is voltak.

 Most pedig mennék tovább az anime egyik 
legnagyobb fénypontjával: a zenékkel. Olyan szu-
per pörgős, nyolcvanas évekbeli diszkózenék van-
nak benne, hogy azóta is rengeteget hallgatom 
őket, főként a két Endinget.

 Az idegenek közül, akik úgy néznek ki, mint 
valami dark fantasyból szökött szörny testű, ve-
lencei karneválos maszkot viselő akármik, egye-
dül a Hayami Shou (Max Jenius a Macrossból, a 
Devilman OVA-k Akirája, Aizen a Bleachből) által 
megszólaltatott Baron Riks kap fontos, vissza-
térő szerepet, mint JJ fő riválisa, a többi idegen 
egy feláldozható klónhadseregként jelenik meg, 
akik arra vannak csak, hogy útját állják a főhősök-
nek, majd jól legyőzzék őket. A fináléban szerepel 
majd a királynőjük, de erről több infó már spoiler 
lenne, egyébként én teljesen meg voltam eléged-
ve a lezárással is. 

 Technikai részletekre áttérve elsőként a 
kifejezetten sajátos karakterdizájnra térnék ki, 
mely Gotou Takeyuki keze munkája, aki később 
az 1999-es Hunter x Hunter animének tervezte a 
karaktereit, valamint a Kemono no Sou-ja Erinnek. 
A felsorolt címekhez képest - meg lehet nézni a 
képeket - egy teljesen eltérő stílus jelenik meg, 

Szóval a műfaj rajongói valószínűleg imádni fog-
ják az animét, de aki nem jártas se a mechában, se 
a régi animékben, azoknak is szerintem egy kelle-
mes élmény lehet.:)
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