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is bírtam őket, és őszintén szólva kellett az a sok 
képernyőidő Yoigoshi jellemének csiszolására. 
Egy humoros, izgalmas, jól összerakott sportani-
méről van szó, ami szerencsére nem rugaszkodik 
el a realitástól – bár néha azért megpróbálja –, és 
végig élveztem a nézését. 

Legjobb fantasy anime
 
 Sajnos tavaly nem láttam olyan sok jó fan-
tasy sorozatot, bár őszintén szólva sok fantasy so-
rozatot sem. Az isekai animékből egy időre kiáb-
rándultam, ezért azokat most hanyagolni fogom. 
Úgyhogy nálam itt a győztes egyértelműen a Va-
nitas no Carte. 

Legjobb sportanime
 
 Tavaly négy sportanimét néztem végig. 
A Re-Main, bár az amnéziás főszereplő eddig 
még egyik sportanimében sem fordult elő (leg-
alábbis amit láttam), mégsem fogott meg any-
nyira, mint gondoltam. Ettől függetlenül egész 
jó sorozat volt, csak a többit jobban szerettem. 
A Skate-Leading☆Stars is bizonyos tekintetben 
csalódás volt, hiába imádom a jégkorit, meg a csa-
patok előadásai is nagyon tetszettek, de magu-
kat a karaktereket egyáltalán nem tudtam meg-
kedvelni benne. Az SK∞ ugyan tetszett, szinte az 
első résztől az utolsóig végig drukkoltam Rekinek, 
hogy sikerüljön utolérnie Langát és ne veszítse el 
a lelkesedését, valamint a BL fanservice is nagyon 
látványos volt a sorozatban (ami jelen esetben 
pozitívum). A karaktereket itt viszont nagyon sze-
rettem, a főboss kivételével, akinek egy nagyon 
jó pszichológusra lenne szüksége… De sajnos az 
utolsó rész nagyon levitte a lelkesedésem, mintha 
egy fantasyt néztem volna, nem egy elvileg rea-
lisztikus sportanimét… Ugyanakkor egy nagyon 
humoros és izgalmas sorozat volt, de emiatt nem 
lett kedvenc. Így az tavalyi kedvencem a műfajban 
a Shakunetsu Kabaddi lett, pedig még mindig 
nem tudom megérteni, hogy mi is ez a sport pon-
tosan és miért is szeretik csinálni az emberek. De 
miközben néztem a sorozatot már-már én is meg-
szerettem, úgyhogy csak tud valamit a kabaddi! 
Bár a főszereplőn kívül a többi karakter a legtöbb 
sportaniméhez hasonlóan háttérbe szorult, még-

replő, abszolút át tudtam érezni a beszélgetéstől 
való félelmét is. Viszont a mellékszereplők nekem 
túl klisések voltak, nyilván ez volt a szerepük, de 
néhányuk a végére már nagyon idegesített ben-
ne. Úgyhogy nálam most az abszolút győztes a 
Taishou Otome Otogibanashi, ami egy imádni-
való történelmi-romantikus sorozat lett. Mind a 
főszereplőket, mind a mellékszereplők legtöbb-
jét nagyon kedveltem. Nagyon lehetett drukkolni 
a két főszereplőnek, ilyen aranyos párost rég lát-
tam már. A kedvenc státuszhoz a szimpatikus ka-
rakterek és az aranyos interakciók mellett még az 
is hozzájárult, hogy a történelmi címke sem csak 
„díszlet” volt, hanem fontos eleme a történetnek.  

Yuuko véleményei

 Majdnem két éve, hogy én is elkezdtem 
cikkeket írni a magazinba, egész pontosan majd 
a következő számban lesz az „évfordulónk”. Ren-
geteg minden történt 2021-ben: leérettségiztem, 
elkezdtem az egyetemet, koliba költöztem. Né-
hány kedvenc sorozatom befejeződött és magába 
szippantott a K-pop világa (amiről valahogy sosem 
hittem volna, hogy megtörténhet, de a vizsgaidő-
szak meglepő dolgokat hoz ki az emberből). Bár 
nyáron nagyon sok animét néztem, utána sokkal 
kevesebbet tudtam befejezni, mint amennyit ter-
veztem. Összesen 46 új animét láttam (ami keve-
sebb, mint a 2020-as arány, pedig akkor rengeteg 
csúszás volt). Pedig ennél sokkal több sorozat van 
a várólistámon. Ebből a 46-ból 13 volt folytatás, 
illetve 4 tavalyi filmet is megnéztem. Először csak 
az első évadokról szeretnék írni, így folytatások a 
kategóriákba most nem kerültek bele, azok majd 
külön fognak szerepelni.
 

Legjobb romantikus anime
 
 Gondolkodtam, hogy a Horimiyát írjam-e 
ide (AniMagazin 61.), mert nagyon aranyos soro-
zat volt, mindkét főszereplőt nagyon szerettem, 
de aztán a vége kicsit eltávolodott a főpárostól. Il-
letve pályázott még erre a helyre a múlt szezonos 
Komi Can’t Communicate, aminél meg tudom ér-
teni a hatalmas hype-ot, ami körülveszi. Komi-san 
egy nagyon szerethető és rokonszenves fősze-

https://animagazin.hu/magazin/61/
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nyek – kicsit örültem is, hogy annyira nem mennek 
bele részletesen a különböző technikákba, mert 
ott tuti elvesztettem volna a fonalat. Végig szur-
koltam neki, hogy bekerüljön a kinézett egyetem-
re. De a többi főbb mellékszereplő is szimpatikus 
volt, főleg Ryuuji került közel hozzám. 
 
 Míg az Uramichi Oniisan egy szintén elég 
elborult és egyedi anime volt. Mondjuk az is igaz, 
hogy a maga gyakran pesszimista hangulatával 
néha levitt az életről, ugyanakkor ha az ember ér-
tékeli az üzenetét és a kissé fekete humort, akkor 
egy maradandó élményt szerezhet a megnézésé-
vel. (Vagy egy pszichológust.)

ben mindhárom tetszett, nem is tudok választani 
a három, vagyis inkább az első kettő közül. De saj-
nos azért a Maoujou de Oyasumit egyik sem múlta 
felül számomra.
 

Legjobb slice of life anime
 
 Itt sem tudok dönteni, mert bár összessé-
gében egyik sem lett kedvenc, a maga műfajában 
mindkettő beváltotta a hozzá fűzött elvárásai-
mat. A Blue Period főszereplője, Yatora nagyon 
szimpatikus karakter, még ha első ránézésre nem 
is tűnt annak. És bár én nagyon nem értek a mű-
vészetekhez, nagyon tetszettek benne a festmé-

A másik anime, amit szívesen ajánlanék a műfaj 
kedvelőinek, az a Kemono Jihen. Igazából ebben 
a sorozatban az az érdekes, hogy sem az alapötle-
te, sem maga a történet nem egyedi, összességé-
ben mégis végig le tudott kötni és jól is szórakoz-
tam rajta. A főszereplő trió is jó kis csapatot alkot 
benne, és a háttértörténeteik is érdekesek voltak. 
Úgyhogy ha lesz második évada, én abszolút vevő 
leszek rá.
 

Legjobb természetfeletti anime
 
 Itt viszont már sokkal több olyan sorozatot 
néztem, ami tetszett is. Nagyon szerettem a Kai 
Byoui Ramunét, egy kellemes epizodikus sztori 
volt egy sarlatán, pardon, egy természetfeletti 
dokiról, erről már készülget egy cikk is. A másik 
kedvenc a Tenchi Souzou Design-bu, ami nagyon 
egyedi alapötlettel rendelkezik, nem is emlék-
szem, mikor láttam utoljára ennyire elborult soro-
zatot. Ráadásul minden rész végén kaptunk egy 
rövid ismeretterjesztő részt is: miután mennyei 
tervezőink megalkották az aktuális állatokat, ek-
kor mutatták be, hogyan is néznek ki a valóság-
ban. Néhol ugyan kicsit ellaposodott a történet, 
de mindenképpen érdemes tenni vele egy próbát, 
ha valaki egy egyedi sorozatot szeretne nézni. A 
Kyuuketsuki Sugu Shinu is tetszett, bár osztom 
Balu véleményét, hogy vámpírvadász hírességünk 
és a legkisebb neszre is hamuvá váló vámpírunk 
sztorija sokkal nagyobbat is üthetett volna. És 
tényleg John volt a legjobb karakter. Összességé-

A grafikája valami gyönyörű, a karaktereket pe-
dig szinte kivétel nélkül kedvelem benne. Ráadá-
sul Kajiura Yuki szerezte hozzá a zenéket, aki az 
egyik kedvenc zeneszerzőm. Sokan furcsálták, 
hogy a karakterek viselkedése hirtelen váltogat 
a véresen komoly és a már-már comic relief stá-
tusz között, de én személy szerint már a Pandora 

Heartsben is szerettem a mangaka stílusát, így ez 
nem zavart. A története is nagyon izgalmas, már 
nagyon várom a folytatását. És persze Noe. Ő lett 
a kedvenc karakterem a sorozatból, hiszen egy 
vérbeli udvarias bishounen, aki a nagyon aranyos 
és a menő skálán váltogatja a helyzetét az anime 
alatt. És még egy cuki macskája is van!
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 Ugyanakkor kissé csalódás volt, hogy a Ha-
taraku Saibou második évada csak 8 részt kapott. 
A Log Horizon harmadik évadára pedig 6 évet 
kellett várni, és ez nem igazán kedvezett neki.  
Ugyan a történet ugyanott folytatódik, ahol ab-
bahagyták, én mégis azt éreztem, hogy valami 
hiányzott ebből az évadból. Vagy lehet, hogy az 
én lelkesedésem kopott meg ennyi év után. De 
számomra meglepő módon folytatások terén a 
legnagyobb csalódást az Otome Game no Ha-
metsu… (még mindig túl hosszú ez a cím), vagyis 
a Bakarina X okozta. 

Illetve természetesen az IDOLiSH7: Third Beat!, 
amiről Balu már részletesen írt (AniMagazin 64.). 
Én is imádtam, és már alig várom a folytatást!  
 Itt már néhányan csodálkozhatnak, hogy mi-
ért nem ejtek egy szót sem a Mo Dao Zu Shi befe-
jező évadáról, hiszen általában én is meg szoktam 
ragadni mindig az alkalmat, hogy az év- és szezon-
értékelőkben áradozhassak MXTX műveiről. Az az 
igazság, hogy egyben szerettem volna megnézni, 
aztán elkezdődtek a vizsgák, és valahogy sosem 
kezdtem bele… De ezt majd idén mindenképpen 
pótolni fogom!

Viszont mindezek ellenére szerintem egész jó év 
volt ez az új animék szempontjából, úgyhogy ezt 
a kettőt leszámítva egész kellemes benyomásom 
van az tavalyi szezonokról. (A Redo of Healert 
meg csak ássuk el. Meg sem akartam említeni, 
de… az nem is animés csalódás volt számomra, 
hanem úgy az emberiségben való csalódás, de ko-
molyan. Nem is akarok több időt pazarolni rá, aki 
meg akarja nézni, úgyis meg fogja, aki meg sze-
reti, az az ő dolga – mindenkinek joga van ahhoz, 
hogy saját véleménye legyen.)
 

Folytatások
 
 A folytatások közül nálam abszolút győztes 
a Fruits Basket: The Final, amiről már áradoztam 
nektek az év folyamán (AniMagazin 63.). A legked-
vesebb romantikus sorozatom ért véget tavaly, 
és még mindig nem igazán tudtam elengedni, de 
szerencsére még nem is kellett teljesen. Már na-
gyon várom Tohru szüleinek a saját történetét. 
De nagyon szerettem az Isekai Shokudou 2-t is, 
hiszen tökéletesen hozta az első évad hangulatát. 
Egy kellemes fantasy slice of life sorozatról van 
szó, amit tényleg mindenkinek csak ajánlani tu-
dok. Ha folytatásokat is belevettem volna a „leg-
jobb” kategóriába, akkor simán első helyen vég-
zett volna, hiába szerettem nagyon a Vanitas no 
Cartét. Szintén a jól sikerült folytatások közé tar-
tozik a Dr. Stone: Stone Wars, a Kobayashi-san 
Chi no Maid Dragon S, a Tensei Shitara Slime 
Datta Ken 2, és a Mairimashita! Iruma-kun 2 is. 

 Legnagyobb csalódás
 
 Nagyon reméltem, hogy a Dragon, Ie o 
Kau. lesz a következő Maoujou de Oyasumi, de 
végül egyáltalán nem felelt meg az elvárásaim-
nak. Nemcsak a történet nem volt olyan humo-
ros, mint amire számítottam, de még a főszereplő 
sárkány grafikája sem tetszett. Pedig az alapötlet 
nagyon érdekes volt, de maga a sorozat végül be-
lefulladt az önismétlésbe, amit eléggé sajnálok. A 
másik, ami szintén egész jól kezdett, mégis vala-
hogy a közepe táján elcsúszott számomra, az a Sli-
me Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max 
ni Nattemashita volt. Pedig egy kellemes slice of 
life fantasynak indult, ami ráadásul nem is hárem 
– sőt, szinte egy férfi szereplő sincs benne. Még 
az sem zavart annyira, hogy minden csaj belezú-
gott Azusába, de a 10. rész nagyon nem tetszett 
benne. Túlságosan eltért a sorozat addigi pozitív 
üzenetétől, ami az egész animét lehúzta számom-
ra. Pedig nagyon szeretem a slice of life fantasy-
kat, de ez így, ebben a tálalásban nem jött be. 

https://animagazin.hu/magazin/64/
https://animagazin.hu/magazin/63/
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sírásra éreztem késztetést, úgyhogy nem való-
színű, hogy megnézem. A Nanatsu no Taizai ennél 
többet érdemelne…
 
 Összességében azért egész jó év volt ez az 
animéket tekintve, hogy hétről is tervezek cikket 
írni. Ezek közül kettő már a mostani számban meg-
található: a Belle és az Odd Taxi, ami egyedül pá-
lyázott a szezon legjobb krimije címre – ugyanak-
kor azt teljesen meg is érdemli. Már nagyon várom 
a 2022-es animéket, főleg a tavaszi szezont, ahol 
rengeteg várt folytatás startol el, ugyanakkor 
ha minden igaz, ősszel végre elkezdődik a Bleach 
utolsó történetszálának az adaptálása is, amit 
már nagyon szeretnék megnézni!

nézem, mert nagyon szívemhez nőttek a karakte-
rek és szerettem volna még egy kicsit visszatérni 
hozzájuk. Gyakorlatilag megismételték az egyik 
korábbi történetszálat benne, ráadásul az aktuá-
lis főbossnál sokkal gyengébb ellenfelekkel is job-
ban megszenvedtek korábban… Mindenesetre 
még mindig úgy gondolják, hogy nem volt elég 
az egyszeri nézőnek a 3. és 4. évad tönkretétele, 
mert nemsokára Meliodas fiának a kalandjaiban is 
„gyönyörködhetünk” – bár én a trailer után csak 

Ami sajnos nem mondható el a Nanatsu no Taizai 
legújabb filmjéről… Bár őszintén szólva, a harma-
dik évad után már semmit sem vártam el a soro-
zattól, hanem inkább áttértem a mangára. Azért a 
kijött évadokat utólag ledaráltam, de csak nagyon 
halovány árnyai az első két évadnak. A Hikari no 
Norowareshi Mono-tachi a manga befejezése 
után veszi fel a fonalat. Anno a trailer után látni 
lehetett, hogy minőségi javulásban nem lehet 
reménykedni, mégis úgy döntöttem, hogy meg-

Lehet ez kisebbségi vélemény, de szerintem szé-
pen le lehetett volna zárni az eredeti történetet is 
az első évad történései után. De nem így történt, 
ezért ebben az évadban a hárem került előtérbe. 
Míg az első évadban nem zavart annyira, hiszen 
mégiscsak egy otome game-be került főhősnőnk, 
addig itt már nem tudtam elhinni, hogy ennyi „év” 
után sem esik le Bakarinának, hogy mindenki belé 
van zúgva. Reménykedtem benne, hogy legalább 
Mary és Alan visszatalál egymáshoz, már csak a 
hárem létszámának csökkenése miatt is, de pont, 
hogy Mary idegesített a legjobban. Számomra saj-
nos mind a történet, mind pedig Bakarina elvesz-
tette a báját, amit igazán sajnálok, mert az első 
évadról szép emlékeim vannak.
 

Filmek
 
 Több filmet szerettem volna nézni, azon-
ban e téren nem igazán van szerencséje a nem-
zetközi fanoknak, úgyhogy pár esetében még 
várakozó állásponton vagyok. A négy látott film 
közül kettőből készül majd cikk, a Belle-ről a mos-
tani számban (4. oldal), míg a Gintama: The Final 
később fog érkezni. Mindkettő nagy kedvenc lett, 
de ha legjobb filmet szeretnék mondani, az egyér-
telműen a Gintama lenne, hiszen az egész franchi-
se hatalmas kedvencem, de a Belle sem marad le 
sokkal utána. A Cider no You ni Kotoba Wakiaga-
ru egy nagyon kellemes nyári romantikus film volt 
az első szerelemről. Tökéletesen hozta azt, amit 
vártam tőle. 
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kalandot élhetünk át szinte az elejétől a (be nem 
fejezett) végéig. Rudeus, a főhős, aki Tokióban 
egy 30 éves elhízott munkanélküliként tengette 
nyomorúságos napjait, egy autóbaleset után új-
jászületik egy fantasy világban, ahol lényegében 
csecsemőkorától követhetjük az életet. Emlékei 
megmaradtak, így jelentős előnnyel indul neki a 
gyerekkornak, videójátékos múltja miatt pedig 
különösen gyorsan megtanulja a varázslatokat. 
Az ő történetét követi az anime, ami nem mentes 
a szextől és erőszaktól sem, így főleg az idősebb 
közönségnek ajánlom, de nekik nagyon. 

 És akkor említenék pár csalódást is, egyik 
kapásból a Wonder Egg Priority, amit sokáig az 
év animéjének tartottam, de a végére egy olyan 
banális és buta befejezést kapott, hogy jobb el-
felejteni az egészet. A másik pedig Kaifuku Jut-
sushi no Yarinaoshi, ami lényegében óda a nemi 
erőszakhoz… erős gyomor kell hozzá, és nem is 
biztos, hogy megéri végigszenvedni.

Isten megteremtette a világot, de az állatokat 
ráhagyja a beosztottakra, akiknek az a feladatuk, 
hogy mindenféle lényekkel népesítsék be a boly-
gót. Nagyon kreatív és érdekes volt, hogy epizód-
ról epizódra veszik végig a különféle állatokat, 
hogy azok miért is néznek ki úgy ahogy és milyen 
szerepük van az élővilágban. Remélem lesz folyta-
tása.
 Én nem igazán szeretem a modern isekai so-
rozatokat, de a Kumo Desu ga, Nani ka? - So I’m 
a Spider, So What? nagyon kellemes meglepetés 
lett. Már a mangát is olvasgattam, de ez a törté-
net tényleg TV képernyőre kívánkozott. Adott egy 
fiatal lány (és az osztálytársai), akik egy fantasy vi-
lágban reinkarnálódnak valami miatt, ami termé-
szetesen olyan, mint egy MMORPG. De az igazi 
poén, hogy a lány egy pók formájában született 
újjá, és bizony jóformán a tápláléklánc legaljáról 
kell szó szerint felküzdenie (és ennie) magát, hogy 
túléje a mindennapokat. Mindehhez jön Aoi Yuuki 
parádés szinkronja, aki a maga hadarós stílusában 
narrálja végig Kumoko kalandjait. Imádnivaló.

 Én nem igazán szeretem a modern isekai 
sorozatokat, de… ja, ezt már írtam, na mindegy, 
télen két isekai is levett a lábamról, főleg a Mus-
hoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu - Jobless 
Reincarnation! Ez a sorozat valami döbbene-
tes volt számomra. Képes volt a 20 éve lerágott 
csontokból összerakni valami nagyon izgalmasat, 
ahol a megszokott isekai klisék (bár nem mindig 
teljesen) a háttérbe szorulnak és egy izgalmas 

Venom véleményei

 Tavaly szomorkodtam egy sort a 2020-as át-
tekintőben, hogy talán a 21. század legsilányabb 
éve volt animék felhozatalában, most viszont jó-
formán pont az ellentéte jött össze. A 2021-es év 
ugyanis hihetetlenül erős volt és nem győztem 
idővel a jobbnál jobb sorozatokat. Pedig a járvány 
azóta is itt van velünk, pusztítja a világot és még 
mindig nem látjuk a végét. Sokan már melankoliku-
san és beletörődően elfogadták, hogy a világ ilyen 
magából kifordult marad, de mi azért bízzunk ab-
ban, hogy egyszer magunk mögött tudhatjuk ezt 
az egész őrületet. De lássuk inkább az animéket, 
mert lesz miről beszélni. Hogy ne legyen 30 olda-
las a cikk, ezért minden szezonból csak 3-at fogok 
kiemelni, amik Nekem a legjobban tetszettek vagy 
leginkább megfogtak. Természetesen ez továbbra 
sem szentírás, és mint tudjuk, ízlések és pofonok.

 Kezdjük is a 2021-es téli szezonnal, ami 
nagyon durván indult olyan folytatásokkal, mint 
a Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season, 
5-toubun no Hanayome ∬, Beastars 2nd Season, 
Yuru Camp△ Season 2, Non Non Biyori Nonstop 
és ez csak pár cím a listából. 
 Ami viszont nekem kiemelkedő volt az a 
Tenchi Souzou Design-bu - Heaven’s Design 
Team. Gyerekként éltem-haltam a biológiáért és 
az állatokért, így tapsikoltam örömömben, hogy 
egy anime lényegében az evolúcióról szól, humo-
rosan, de nagyon érthetően. A történet szerint 
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Már a mangát is imádtam (mondjuk, ki nem?), 
ahol a szerencsétlen Jahy-t, a demonok világának 
második úrnőjét letaszítják a trónjáról, és gyerek-
testben kénytelen megélni Japánban. Butaságá-
nál csak a végtelen egója nagyobb, de mivel enni 
és aludni kell, így kénytelen munkát vállalni pin-
cérnőként egy bárban. Közben keresgéli a min-
denfelé szétszórt mágikus köveket, amikkel visz-
szaszerezheti a hatalmát, de ez minden lesz, csak 
nem egyszerű, mert szegény Jahy-t az ág is húzza. 
Avagy, ami rossz megtörténhet vele, az bizony 
meg is történik. De a hatalmas Jahy-t nem lehet 
legyőzni… 
 A Shiroi Suna no Aquatope - The Aqua-
tope on White Sand egy igazi P.A. Works sorozat, 
hasonlóan a Shirobako-hoz vagy a Sakura Quest-
hez. Ezúttal nem az anime iparról vagy a turiz-
musról van szó, hanem egy Akvárium mindennapi  
dolgairól. Az ott dolgozók életéről, a pingvinek-
ről és halakról, na meg a tinédzserkor viszontag- 
ságairól. 

és a lezárása a szezonnak pontosan olyan elmebe-
teg, mint maga az alapötlet. Elképzelésem sincs, 
hogy ezt hova lehet még fokozni, de az biztos, 
hogy a nemsokára megjelenő mozifilmen is jókat 
fogunk szórakozni. A szezonban ugyanakkor talán 
csak egy csalódás ért, de az elég fájdalmasan, a 
Gokushufudou - The Way of the Househusband 
adaptációja borzalmas lett, a díjnyertes manga en-
nél messze jobbat érdemelt volna. Gyakorlatilag 
olyan az egész, mint egy powerpoint prezentáció, 
nulla animáció igénytelen rajzokkal. Kár érte.
 A nyáron egy kicsit visszaestek a soroza-
tok, bár inkább csak számukban, mint minőség-
ben. Ezúttal nem követtem túl sokat, viszont azok 
baromi szórakoztatóak voltak, kezdve a Kanojo 
mo Kanojo-val és a Love Live! Superstar!!-ral, 
melyek messze a várakozáson felül teljesítettek.  
A Jahy-sama wa Kujikenai! - The Great Jahy 
Will Not Be Defeated! ugyanakkor pontosan azt  
hozta, amit vártam tőle: 20 epizódnyi megállás 
nélküli komédiát.

School Runaway. Adott egy felnőtt férfi aki egy 
éjszaka, alkoholos mámorban befogad egy hajlék-
talan fiatal lányt. Kijózanodva rájön, hogy ez nem 
is kicsit törvénytelen, de Sayu, a lány meggyőzi, 
hogy nem lesz gond. Sayunak nem ez az első ilyen 
esete, az ágyért cserébe szexszel fizetett eddig, 
amit Yoshida nemhogy nem fogad el, de célnak 
tűzi ki, hogy a lányt visszatereli a helyes útra. És ez 
bizony nem egy egyszerű küzdelem, sok sírással 
jár, amíg Sayu összerakja a darabokra tört lelkét.
 
 És végül jöjjenek a zombik… nem is akármi-
lyen zombik, zombi idolok! A Zombieland Saga: 
Revenge nemcsak annyira szellemes és humoros 
lett, mint az első szezon, de helyenként bizony 
még rá is pakoltak még egy lapáttal. A Saga vá-
rosát zenével és tánccal megváltani szándékozó 
zombi lányok története eszméletlenül szórakoz-
tató, és ezúttal még bizony néhány nagyon szív-
szorongató epizód is belekerült. A zenék továbbra 
is nagyon fülbemászóak, a szereposztás parádés 

 Térjünk is át a tavaszi időszakra. Ismét vagy 
10 sorozatot táraztam be magamnak, és vakarom 
is most a fejem, hogy melyeket emeljem ki. A Su-
per Cub, Sentouin, Hakenshimasu!, Isekai Maou 
to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω, Vivy: 
Fluorite Eye’s Song, 86 és a Fumetsu no Anata e 
mind nagyon szórakoztató volt. Az Ijiranaide, Na-
gatoro-san - Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro 
ugyanakkor nagyon pozitív csalódás. Mostanában 
nagyon népszerűek az olyan sorozatok, ahol egy 
lány (szerelemből) terrorizál egy szerencsétlen(?) 
srácot. Nagatoro is pont ilyen, de teszi mindezt 
annyira aranyosan és komikusan, hogy nem egy-
szer nevettem fel hangosan. Főleg, hogy a cikizés 
és szekálás gyakran visszafele sül el, a lány meg 
vörösödik, mint a rák a forró vízben. Elviekben ha-
marosan jön is a folytatás.
 Kevésbé a humoros, inkább drámai vonalat 
erősítette a roppant rövid című Hige wo Soru. 
Soshite Joshikousei wo Hirou. - Higehiro: Af-
ter Being Rejected, I Shaved and Took in a High 
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igazán előny, mert nem igazán veszik egyesek ko-
molyan. Főleg a senpai, Takeda, aki maga a másfél 
mázsás ártatlanság, Párosuk nem is lehetne fur-
csább, de az irodában legalább mindenki jól szó-
rakozik, hogy a tsundere Futaba minden kitörése 
lepereg a békés óriásról. Kimondottan aranyos kis 
romantikus komédia.

 A Mieruko-chan viszont a horror zsánerben 
próbál emlékezeteset alkotni, ami erősen hiány-
pótló, tekintve, hogy nem igazán vannak ma már 
élvezhető vagy minőségi animék ebben a témá-
ban. Tegyük hozzá, hogy a Mieruko-chan is inkább 
a horror-komédia irányába tendál, de azért kellő-
en lehet rajta borzongani. Adott egy átlagos isko-
lás lány, Miko, aki egy nap szellemeket kezd látni. 
És itt ne az aranyos kis szellemekre gondoljatok, 
hanem az igazi Lovecrafti rettenetekre. Min-
denféle groteszk pózba csavarodott, a felismer-
hetetlenségig eltorzult förmedvények, akik az 
embereknek láthatatlanok, de Miko szerencsét-
lenségére kénytelen minden nap szembesülni 
velük. Sokat tenni ellenük nem tud, a legnagyobb 
kihívás számára, hogy ne sikítson, mert azzal el-
árulja magát. Ezért fapofával tűri, hogy a túlvilági 
borzalmak körbe tapogassák és az arcába mássza-
nak. Később rájön, hogy mindegyik ilyen lénynek 
van valami története, és talán nem is mind olyan 
gonosz, mint amilyennek látszik…

 A Tsuki to Laika to Nosferatu - Irina: The 
Vampire Cosmonaut nemcsak a témaválasztása 

rat említve: Ousama Ranking, Mushoku Tensei: 
Isekai Ittara Honki Dasu Part 2, Komi-san wa, 
Comyushou desu., Heike Monogatari, Selection 
Project és a Sakugan, de bőven lenne még mit 
megemlíteni, nagyon erősen nyitották és zárták 
az évet az anime stúdiók. Ami viszont nekem kü-
lönösen kiemelkedett (a Mushoku Tensei mellett, 
de arról írtam fentebb) az a Senpai ga Uzai Kouhai 
no Hanashi - My Senpai is Annoying. Jó volt picit 
elszakadni a tiniktől és végre egy irodai komédi-
át látni. Futaba 22 éves, de úgy néz ki mint egy 
12 éves kislány, ami bizony a munkahelyén nem 

A fiatal Kukuru egy nap találkozik az ex-idol Fuu-
kával, és ketten eldöntik, hogy megmentik a 
nagypapa kicsit leamortizált Akváriumát, mindezt 
az elképesztően gyönyörű, trópusi Okinawa szi-
getén. Nekem már csak ezért volt külön élvezet 
ez a sorozat, mert a kedvenc helyem Japánban 
Okinawa, imádom a kék óceánt, ami körülveszi, a 
szigeteket, a vízi élővilágot… fantasztikus élmény 
volt ezt animében viszontlátni.

 A nyár legnagyobb élménye számomra vi-
szont nem is lehetett más, mint a Kyoto Animation 
nagy visszatérése a Kobayashi-san Chi no Maid 
Dragon S - Miss Kobayashi’s Dragon Maid Season 
2-vel. Külön cikket is írtam róla (AniMagazin 63.), 
így nem is húznám nagyon tovább ezzel a cikket, 
de Tohruék kalandjai hétről hétre feldobták a na-
pomat. Szinte minden téren tökéletes, csak azok 
a fránya cicis poénok ne lennének benne, de azt 
is meg tudom bocsátani. Kobayashi sárkány csa-
ládja bővült egy Iluluval, aki remekül emeli a soro-
zat cukiság és dráma faktorát is. Persze visszatér 
mindenki: Kanna, Elma, Lucoa és a többiek, ezút-
tal sokkal nagyobb szerepet kapva. Remélhetőleg 
még idén bejelentik a folytatást, mert a manga 
még messze nem ért a történet végére… és a ha-
talmas sikert látva, egy darabig még nem is fog.

 A 2021-es őszi szezon jóformán napokkal 
ezelőtt ért véget, legalábbis a cikk írásának idő-
pontjában, így nagyon friss még az élmény. Ismét 
kaptunk csomó jobbnál jobb sorozatot, csak pá-

kapcsán volt érdekes nekem az előzetesek alap-
ján, hanem egy veterán és kedvenc seiyuum, 
mondjuk úgy, visszatérése kapcsán is. Hayashi-
bara Megumi a 90-es évek legnagyobb seiyuu és 
jpop sztárja volt, aztán picit visszavonult családoz-
ni és csak időnként állt a mikrofon mögé, főleg ap-
róbb mellékszerepekben. De most ismét elemé-
ben, egy kimondottan aranyos vámpír lányt alakít 
olyan beleéléssel, mint fénykorában. Irina nem is 
akarmilyen vámpír, az 50-es és 60-as évek nagy űr-
versenyének idején egy „orosz” bázison kap kikép-
zést, hogy ő legyen az első kozmonauta. 

https://animagazin.hu/magazin/63/
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amiben természetesen harcolni fognak, de egy 
nagyon fontos udvari konspiráció is része lesz a 
sztorinak.
 Serleg azért nem jár neki, mert ez az anime 
önmagában nem elég a teljes sztorihoz, de sosem 
késő becsatlakozni a Kingdom univerzumba. És 
nyáron jön a live action film második része. 
 
 A Fumetsu no Anata e esetében végre 
egy különlegesebb fantasyt kaptunk, nincs isekai, 
nincs mágia (leszámítva halhatatlan főhősünket), 
viszont morális kérdéseket dob fel, itt-ott elgon-
dolkodtató, és mindezt egyszerű formában teszi. 
Amit az anime mutat, csak a kezdet. Nagyon jól 
működik a dráma benne, és mentes minden mos-
tani fantasy sablontól. Erről (AniMagazin 64.) meg 
a Horimiyáról is írtam hosszabb ismertetőt, ol-
vassátok el (AniMagazin 61.). Serleget azért nem 
kap, mert még várjuk a folytatást, és sok minden  
abban derül ki, így ez csak félanime, de fantasy 
kategóriában vitte a prímet.

végigharcolták a karakterek az évadot. A coalition 
army arc végig igazi feszültség, a hadmozdulatok 
zseniálisak és monumentálisak, a vége katartikus.
 A minőség is teljesen a helyén volt, és jól 
is adaptálták a mangát. Az animében itt érezhető 
először, hogy Shin mennyit fejlődött az eleje óta, 
Ei Sei pedig szimplán menő. A többi tábornok is 
nagyobb szerepet kap végre, mint Kanki, Duke 
Hyou, Ousen és jobban megismerjük a többi ki-
rályság katonai vezetőit, meg persze Ribokut is.  
És nincs megállás, jön a negyedik évad tavasszal, 

Hirotaka véleményei

 Évet értékelünk megint, és ennek kapcsán, 
míg e cikken agyaltam, feltettem magamnak a 
kérdést: mi a fenét is néztem én tavaly? Nyílván 
az őszi szezonra emlékszem, de hogy tavasszal mi 
a zsákot néztem? De szerencsére vannak listák, 
amik miatt nem is kell megjegyeznem. 
 
 Leginkább azokat szeretném kiemelni, amik 
engem valamiért megvettek és szerettem őket.

 Szóval a képzeletbeli év animéje serleget 
kapja….a……majd a végén leírom. Igazából zsi-
gerből rávágnám, hogy a Horimiya, de nem, mert 
bár nagyon jó anime lett, és az utóbbi idők leg-
jobb romkomját kaptuk benne (ahol végre nem 
ott ért véget a sztori, hogy összejönnek a karakte-
rek), de utána túl sokat vágtak a mangából. Hiába 
szerethető minden eleme, a manga ismeretében 
kicsit félrehúz a szánk. Ha a mangát értékelném, 
akkor nálam vitte az évet és az évtizedet is romko-
mok terén. Egész kis Horimiya szentélyem lett itt 
az asztalomon: plüssök, akrilok, nendo és persze a 
teljes mangaszett angol kiadása + a japán special 
kiadások.

 Általam a legnagyobb várakozást a King-
dom 3. évada előzte meg, főleg, mert 2020-ról 
tolták 2021-re. Természetesen fanboyság a maxi-
mumon, amihez egy masszívan menő évadot kap-
tunk, szó szerint tömény háborúval. Gyakorlatilag 

Eddig csak kutyát küldtek az űrbe, de mielőtt em-
bereken is tesztelnék, a vezetőségben lévő elvtár-
sak úgy döntöttek, hogy egy vámpíron is tesztelni 
kell, elvégre ha belehal, senkinek sem fog hiá-
nyozni. Irina kiképzése során két segítőt kap: Lev 
a fiatal katona srác és Anya a kissé pervez orvos, 
akik a többiekkel ellentétben „emberként” bán-
nak a kicsit tsundere vámpírral. Nagyon furcsa, 
de mégis lebilincselő sorozat, ami egész hitelesen 
mutatja be az emberiség első lépéseit a világűr 
meghódítására. Igazi „hidden gem” anime, amit 
remélhetőleg sokan felfedeznek maguknak.

 És ezzel eljutottunk 2021 végére, nagyon iz-
galmas év volt animék terén, remélhetőleg a 2022 
is követi a példáját. A videójátékokra most nem is 
térnék ki, mert pár oldallal odébb olvashattok kü-
lön is róluk. Most indul a 2022-es téli szezon, és 
már most kiszúrtam pár érdekes sorozatot… de 
ezekről egy másik alkalommal.

https://animagazin.hu/magazin/64/
https://animagazin.hu/magazin/61/
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a két lány nem jutna el a célig. A grafika fantasz-
tikus, az akvárium és az állatok rajzolása gyönyö-
rű. Időnk nagy részét itt töltjük, így betekintést 
kapunk egy ilyen intézmény háttérmunkálataiba, 
hogy milyen áldozatokat, plusz munkát és odaa-
dást igényel az állatok gondozása. Lezárt, kerek 
történet, nincs hiányérzetem. Nem mondom, 
hogy teljesen tökéletes, néha kicsit erőtlen volt 
az anime, nehezen gördült tovább, de számomra  
vitathatatlanul jár neki a serleg, mert egy szép 
történet.  
 Hypeomat tekintve Horimiya, Kingdom 3 és 
Aquatope lenne az év top három helyezettje, de 
igyekeztem objektív is lenni (igen, egy szubjektív 
cikkben).

Futottak még

 Röviden még pár címről, amik 2021-ben 
futottak és nagyon tetszettek. Jött az EVA ne-
gyedik és egyben lezáró filmje, ami szerintem jól  
sikerült, okésan elvarrta a szálakat. A Yuru Camp 
2. szezonja most is szuper volt; jó Rinéket nézni és 
„velük” lazulni, nagyon pihentető anime. Ugyanez  
vonatkozik az Isekai Shokudou 2-re is. Mindkettő-
ből várom a folytatást.  

 Csalódásról nem igazán terveztem írni, vol-
tak számomra unalmasabb animék, mint a takt.op 
vagy a Kaizoku Oujo, de nem akarom ezeket ki-
emelni. Inkább elzárom magam azzal, hogy szerin-
tem egy jó év volt a tavalyi animés szempontból.

fennmaradni. Szép lassan pedig rabja lesz ennek 
a színes világnak. Az anime gyakorlatilag a coming 
of age után közvetlen a felnőttkor első lépéseit 
mutatja be, nagyon kedvesen, szépen, nem egy-
szer drámaian, ami lehet könnyedebb, lehet dur-
vább. Egyszerűen jó nézni ahogy ketten, egymást 
segítve, az összetört álmokból hogyan építik fel 
életüket, és találják meg új céljukat az igencsak 
rögös úton. 
 A mellékszereplők is nagyon jók, kellően ki-
dolgozottak, nincsenek a háttérbe tolva, nélkülük 

lágot, az állatkerteket és a természetet. Itt egy 
akvárium van a középpontban és két lány, akik 
úgy érzik összeomlik a világ, amiben élnek. Fuuka 
kénytelen felhagyni idolos álmaival, majd a sors 
által vezérelve érkezik meg Okinawa egyik városá-
ba. (Mondjuk ott én is tudnék búfelejtő napokat 
tölteni.) Itt él Kukuru, aki egy kis akvárium, a Ga-
maGama megbízott igazgatója (nagyapja helyett) 
a nyári szünetben. Találkozásukkor kettejük sorsa 
összefonódik, Fuuka állást kap az akváriumban, 
hogy segítsen a bezárás előtt álló intézménynek 

 A Tenchi Souzou Design-bu-t mindenképp 
meg szeretném említeni, ez télen futott még év 
elején. 
 Elképesztően jópofa a koncepció, az állat-
tervező brigád, akik Istennek segítenek állatokat 
létrehozni a Földre. Megtervezik, tesztelik őket 
elkülönítve és a természetben is. Nagyon erede-
ti darab, és aki szereti az állatokat, nézzen bele, 
remek kikapcsolódás. Ezenfelül jók a karakter in-
terakciók is. Erről szól az egész. Sajnos nem neki 
jár a serleg, mivel egyértelmű, hogy csak a manga 
népszerűsítése miatt készült el, de azért emléke-
zetes darab. 
 
 Az év történelmi animéje nálam a Heike 
lett, de mivel olyan sok nem készült a műfajban, 
így nem is volt nehéz dolga. Egy rövid és tömör tör-
ténet a Tairák és a Minamotók küzdelméről, amit 
nagyon szépen adaptáltak, bár, aki nem jártas az 
adott korral kapcsolatban, az hamar elveszthette 
a fonalat és nem érthetett sok mindent. De ennek 
ellenére is lehetett volna még itt-ott javítani, illet-
ve jobban magyarázni. A megvalósítás korrekt, a 
sztori lezárt, de 1-2 részt elbírt volna még. (Ismer-
tetőt is olvashattok róla ebben a számban.) 
 És akkor dobpergés, nálam, tehát abszolút 
szubjektíven az év animéje….aaa….úgysem az, 
amire gondoltok…a Shiroi Suna no Aquatope. 
A P.A. Works egy csodálatos animét tett elém ta-
valy, imádtam minden részét. A stúdió az elmúlt 
években nem érte el annyira az ingerküszöbömet, 
de most telibetalált. Alapból szeretem az állatvi-
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eltérő véleménye, együttműködése végig izgal-
mas, ahogy a lassan bemutatott harcművész vi-
lág és történelmi/politikai közeg szintén érdekes. 
Remélem, a cselekmény másik felére kicsit több 
epizód jut, vagy ügyes lesz a rendező, és jól fel-
használja a rendelkezésre álló időt.

következő évadig, ami idén ősszel érkezik majd. 
Valószínű, legalább 10 évbe fog telni, mire dong-
huaként teljesen végigadaptálják ezt a történetet, 
de remélem, sikerülni fog, mert nagyon megéri.

Thousand Autumns

 Hogyha teljesen 2021-es sorozatokban gon-
dolkodom, akkor ez az én tavalyi nagy kedvencem 
és felfedezésem. Annyira szórakoztató donghua, 
hogy a regényét is hamar elolvastam, ami szintén 
bekerült a kedvencek közé. Nyáron címlapra is ke-
rült, bővebben a 62. számban olvashattok róla. A 
regényhez képest ez a feldolgozás bár nem annyi-
ra alapos és hűséges, mint a TGCF anime változata, 
ez igazából csak a sorozat előnyére válik. Egészen 
rabja lettem a 3D látványának is, minden hibája el-
lenére, és természetesen ennek is óriásira várom 
a folytatását (szintén idén ősszel érkezik). Maga a 
történet itt is egészen egyszerűnek tűnik, de ez is 
csak töredéke a teljes képnek. A főszereplők útja, 

MAPPA. Csalódásokat már nem is említenék, in-
kább jöjjenek a számomra legjobb 2021-es címek.

Tian Guan Ci Fu Special

 A TGCF utolsó részét és a ráadás (valójában 
12.) epizódját 2021-ben adták le, így kvázi mond-
hatjuk, hogy ez nemcsak 2020, hanem 2021 leg-
jobbja is nálam. Oké, ez már-már túlzás és kissé 
csalás, de nagyon elégedett vagyok továbbra is 
az egész évaddal és a zárásával is. Igaz, hogy lát-
szólag nagyon egyszerű kis sztorit mutat be ez 
az arc, nyilván ez csak a történet legeleje, de re-
gényadaptációként zseniális. Minden fontos ele-
met megkaptunk, remek adagolásban, a szereplők 
kémiája és a sokat ígérő fantasy közeg is imádni-
valóan hangsúlyos benne. Nagyon szórakoztató 
lett, ami a főszereplők kapcsolatának alakulása 
szempontjából a special epizódra különösen igaz. 
Hatalmas fanservice és nagyon hűséges adaptá-
lás. Kellemes, pihentető, egyfajta átvezető rész a 

Catrin véleményei

 Kissé meglepődve vettem észre, hogy egy 
évvel ezelőtt nem írtam 2020-as évértékelőt, az-
tán rájöttem, hogy azért, mert szinte mindent vitt 
nálam a Tian Guan Ci Fu, amiről külön címlap cikk-
re vetemedtem (AniMagazin 59.), rráadásul Yuu-
ko is emlegette. Pedig írhattam volna még kissé 
a Promare filmről vagy a többi MXTX animéről is 
(Scumbag és chibi MDZS), sőt a Fafner Beyond ak-
kori szeletéről, de mindegy is. Nézzük 2021-et!

 Tavaly elég kevés sorozatot néztem, így kí-
váncsian olvastam a többiek értékeléseit, szeret-
nék majd pótolni több általuk emlegetett címet, 
pl. Fumetsu no Anata e-t (AniMagazin 64.), Ousa-
ma Ranking-ot, Blue Period-ot, a hetekben pedig 
elkezdtem az Odd Taxit (12. oldal) és a Link Click 
donghuát, amik szintén ígéretesnek tűntek.

 És ha már donghuák, részben ezért is sze-
rettem volna ismét írni az évértékelőbe, hogy 
megemlíthessek pár kínai címet is. Tetszettek 
tavaly pl. a Can Ci Pin, Dinghai és Lie Huo soro-
zatok, de nem ezek lettek a kedvenceim (szintén 
rövidke kis évadok, amiknek még nem olvastam a 
regényváltozatát).
 Japán fronton pedig remekül szórakoztam 
a Kingdom 3 és a Horimiya animéken, amiket már 
Hirotaka is emlegetett, így bővebben én már nem 
térnék ki rájuk. A Shingekivel kapcsolatban viszont 
mindig vegyes érzéseim vannak, de jól állt neki a 

„Maga a történet itt is egészen 
egyszerűnek tűnik, de ez is csak 

töredéke a teljes képnek."

https://animagazin.hu/magazin/62/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/59/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/64/#downloads
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Heike Monogatari

 Nagyon megkedveltem Biwa meséjét, és 
legalább nem folytatás, így az új, 2021-es animék 
közül ezt emelném még ki igazán. Bár Hirotaka 
bővebben írt róla (8. oldal),  egy kis magyarázatot 
én is adnék, miért is szerepel az évértékelőmben: 
bár epizódszámát és hangulatát tekintve egészen 
visszafogott, történelmi tálalása pedig eléggé 
ködös és gyors, engem ez egyáltalán nem zavart. 
Persze a háttérismeret tényleg fontos hozzá, szó-
rakoztatóbbá és érthetőbbé teszi, de ami igazán 
megvett, az a slice of life érzete, az az egyfajta kor-
rajz, amit hangulatos látvánnyal és intim, nagyon 
családias közeggel fűszereztek. Érdekes ahogy 
Biwa bár részese az eseményeknek, végig egyfaj-
ta külső szemlélőnek, kvázi mesélőnek fest (amit 
maga a hangszer is szimbolizál), a különleges ké-
pességei (jövőbe/szellemlátás) is csak ezt a regés, 
elbeszélős érzetet növelik (jó, hogy nincsenek ha-
tással az eseményekre). Szerintem nagyon ötletes 
lett ez a megoldás, amihez illett az egyedi látvány. 
Biztos, hogy sokan megunhatják vagy kevésnek, 
történelmileg egyszerre homályosnak és tömény-
nek érzékelhetik, de szerintem egy hatásos és szé-
pen tálalt dráma. Még több legalább ilyen jó tör-
ténelmi animét kérünk, shounen közegek helyett!

 Zárásként megemlíteném még a Faf-
ner Beyond 2021-es részeit: elstartolt ez is a 
japán mozikban, így bár én csak idén tavasz-
szal fogom meglesni, már most biztosan mon-

Mo Dao Zu Shi 3

 Nagyon ügyes és hiánypótló záróévad. Min-
den Wangxian pillanat és több, korábban kima-
radt jelenet is benne van, amit az előző évadok-
ból hiányoltunk. Ugyanakkor sajnos a vége kicsit 
összecsapott lett. Ha nem variálnak a regény ese-
ményeinek sorrendjén, akkor lehet kevésbé zavar-
na a gyors tempó, de még így is elégedett vagyok 
a zárással. Öröm volt követni ezt a történetet 
minden formájában, a magazinban is sokszor cik-
keztünk róla, legutóbb pont erről az évadról írt 
Gingike (AniMagazin 64.).

 A donghua látványra és zenére is hozta a 
korábbi színvonalat, sőt még talán szebb is lett, 
megérte rá kicsit többet várni. Legalább ennyire 
jó és befejezett anime változatot kívánok a többi 
danmei regénynek is.

Yuru Camp 2. évad

 Japán címek közül talán én ezt szerettem 
legjobban tavaly. Még mindig inkább az első évad 
„Rin-utazásai” nyűgöztek le igazán, de itt is imád-
tam ahogy akár ő, akár Nadeshiko újabb és újabb 
élménnyel, gyönyörű tájjal és tapasztalattal gaz-
dagodik. A többi szereplővel közös utazások is 
most még jobban működtek, szerethető igazából 
mindenki.
 Nagyon pihentető, kellemes sorozat, ami 
mindig kirándulásra és utazásra inspirál.

dom, hogy ez is nagy kedvencem a 2021-es 
címek közül! Egyrészt, mert a Fafner zárások 
mindig rendkívül tetszetősek és fontosak szá-
momra, másrészt OLVASTAM A SPOILEREKET!

 Remélem, azért sikerül minél előbb pár tava-
lyi animét pótolnom, és hogy az idei év még jobb lesz. 
Ősszel Thousand Autumns és TGCF folytatások ér-
keznek, szóval egyelőre most sincs okom panaszra.

https://animagazin.hu/magazin/64/#downloads

