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örök riválisa, a kedves és becsületes Mizuhara Ma-
koto keresztbe tesz neki, mivel tanúskodni szeret-
ne annak kapcsán, hogy hazugságokkal szerezte 
meg a diákelnöki pozíciót. Itt elpattan valami Jin-
naiban, megelégeli, hogy Makoto mindig minden-
ben jobb nála, legyen az sport, tanulmányok vagy 
népszerűség, nem lát más megoldást, minthogy 
lekötözve elrejti ellenfelét, amíg nem csitulnak a 
dolgok.
 Aznap este összesen 4-en maradnak az isko-
lában: Makoto és Katsuhiko, a kollégiumban pedig 
Jinnai nővére, Nanami és a mindig piás, láncdo-
hányos töritanár, Fujisawa Masamichi. A két srác 
találkozása nem épp a terv szerint halad, ugyanis 
miután Makoto rájön, hogy Jinnai el akarja őt ra-
bolni, futásnak ered, majd a föld alatti romoknál 
keres menedéket. Itt találkozik egy gyönyörű és 
misztikus nővel, aki mintha ismerné őt, de sokat 
nem tudnak beszélni, mert az idő megfagy, az is-
kolát egy fura energiamező veszi körbe, majd a 
világ megváltozik körülöttük. Makoto és Fujisawa 
egy fura erdőben térnek magukhoz, ahol szinte 
azonnal összefutnak egy menekülő hercegnővel, 
akit hatalmas, ember méretű bogarak üldöznek. 
Fujisawa azonnal a segítségére siet, és legna-
gyobb meglepetésére pár ütéssel szétcsapja a ro-
varokat… nem is érti, hogyan. A hercegnő hálásan 
köszöni a megmentést, a neve Rune Venus, és épp 
az elrabolt nővérét, Fatorát keresik mindenhol a 
birodalomban. Hamarosan befut Rune testőrsége 
is, Makotóékat pedig díszvendégként viszik Rosh-
taria palotájába. 

akkoriban nagyon monumentálisnak hatott. Per-
sze nem maradhatott ki a kötelező erotika vagy a 
történet alapjául szolgáló szerelmi szál(ak) sem.
 A karakterek megalkotásához felkérték a 
nagyon tehetséges animátort, Nakazawa Kazu-
tót, akit a fiatalabbak a nemrégiben futott Fena, 
the pirate princess-ből is ismerhetnek. tv-sorozat 
helyett inkább az OVA formátumot választották, 
7 epizóddal, ahol az első és az utolsó rész 50 per-
ces, a többi pedig 30, szóval olyan erős 4 óra lett a 
teljes játékidő.

The Magnificent World 
| 1995-1996

 A történet egy japán iskolában kezdődik, 
ahol épp felfedezték, hogy az épület alatti bar-
langban különös, ősi kultúra nyomai találhatóak. 
A suli kissé pszichopata és végtelenül egoista, nár-
cisztikus diákelnöke, Jinnai Katsuhiko persze sze-
retné elvinni a babérokat a felfedezésért, ám az 

 Isekai, szerintem nincs is olyan anime rajon-
gó, aki legalább egyet ne látott volna, mivel szin-
te évente jönnek tucatjával a futószalagon gyár-
tott sorozatok, ahol japán tinédzserek (vagy 30-es 
férfiak) átkerülnek valami módon egy másik vi-
lágba. Ez lehet mágia, reinkarnálódás, beragadás 
egy VRmmorpg-be stb-stb. Ezek a szereplők aztán 
jobb esetben valami szuperképességre tesznek 
szert, majd megkapják a feladatot, hogy mentsék 
meg a világot, de általában ezt sosem érik el, mert 
közben szexi csajokból/fiúkból építenek háremet, 
és mennek a tucat klisé történetek vég nélkül. Na-
gyon ritkán, talán 1-2 évente születik egy olyan 
isekai sorozat, ami ennél képes többet nyújtani, 
de az esetek 90%-ban elmondható, ha láttál egy 
isekait, akkor az összeset láttad. Most egy olyat 
szeretnék nektek bemutatni, ami nem mai darab, 
27 éve jelent meg, amikor még az ehhez hasonló 
animék nagyon ritkák voltak és lássuk be, akko-
riban még fanservice mellett igenis próbálkoztak 
történetet is mesélni. Ez pedig az El-Hazard.

 A 90-es évek elején az Anime International 
Company (AIC) egész szép sikereket ért el a Tenchi 
Muyo! sorozatokkal, így zöld utat kapott egy újabb 
fantasy anime is. Tsukimura Ryoehez és Hayashi 
Hirokihoz került a projekt, akik vélhetően Az Ezer-
egyéjszaka meséiből inspirálódhattak. A klasz-
szikus fantasy vonalat kiszinezték arab és perzsa 
motívumokkal, a történetbe pedig mindent bele-
dobáltak, ami csak eszükbe jutott, az időutazástól 
kezdve, a háborún át a szuperképességekig, ami 
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kell vetni a harcoknak, így visszatérnek a palotába.
Jinnai megtudja, hogy ellenfelei mire készülnek, 
és Diva megosztja vele egy legendás ősi fegyver 
történetét, ami képes az Isten Szemével felvenni 
a küzdelmet: Ifurita. Jinnai minden figyelmezte-
tés ellenére elindul, hogy megszerezze Ifuritát, 
meg is találja, ám Makotóék is megérkeznek, pont 
akkor, mikor Katsuhiko felébreszti ősi álmából… 
és Makoto legnagyobb döbbenetére Ifurita nem 
más, mint az a nő, akit az iskola alatti barlangban 
megtalált, és elküldte őket El-Hazard világába.
 Ha azt hiszitek, ezzel mindent elmeséltem, 
akkor tévedtek, mert jóformán ez csak a felveze-
tése a történetnek, ami egy epikus és megható fi-
náléban ér véget. 
 
 Aki szereti az isekai vagy fantasy sorozato-
kat, az mindenképp pótolja, ha még nem látta. 
Sajnos elég régi anime, így csak egy kicsit feljaví-
tott dvd verzió érhető el belőle, de így is nagyon 
szép. Viszont inkább az idősebbeknek tudom 
ajánlani, mivel a humora nem kimondottan „pí-
szí”, sok benne a meztelenkedés, és több karakter 
is nyíltan homoszexuális. Persze ez csak azoknak 
figyelmeztetés, akik érzékenyek az ilyenekre, min-
denki másnak egy remek klasszikus, amit talán a 
modern isekaiok elődjének is tekinthetünk.
 
 Szerencsére nagy sikert aratott világszerte, 
az AIC stúdió meg is látta benne a jövőt, így azonnal 
berendelte a manga, videojáték és tv-sorozat vál-
tozatokat, na meg természetesen a folytatást is.

bogaraktól, ám ahhoz szükség lenne Moldoon 
papnőire, hogy aktiválni tudják a mágikus gépeze-
tet, illetve Fatorára, hogy fegyverként használják. 
Makoto álruhában, Fujisawa és Alielle kíséretében 
elindul a sivatagba, hogy megkeresse a három 
papnőt. Némi kalandozás után egy oázisban meg 
is találják őket: a tüzes és harcias Shayla Shaylát, 
a higgadt és kimért Afura Mannt és a Fujisawába 
azonnal beleszerető, romantikus, de kissé erősza-
kos Miz Mishtalt. Ám nem igazán akarnak segíteni. 
Itt futnak össze Nanamival is, aki időközben kény-
telen volt saját vállalkozásba kezdeni, hogy pénz-
hez jusson. Nem sokáig örülhettek egymásnak, 
mert megjelenik egy orgyilkos, aki egy harmadik 
birodalom tagja, a Fantom nemzetségé, akik ké-
kes bőrű humanoidok, és képesek illúziókat vará-
zsolni… amiken valamiért Nanami simán átlát, ez-
zel hatástalanítva az orgyilkos közeledését. Ezen a 
ponton mindenki belátja, hogy nincs mese, véget 

Mint megtudják, háborúban állnak a Bugrom biro-
dalommal, ahonnan az óriás bogarak is származ-
nak. Rune Venus nővérét, Fatorát ugye elrabolták, 
és emiatt félő, hogy kitör a pánik, viszont minden-
kinek feltűnik, hogy Makoto kiköpött mása a her-
cegnőnek, így gyorsan meggyőzik szerencsétlen 
srácot, hogy helyettesítse, amíg nem találják meg. 
Így lesz Makotóból hercegnő, ami nem is egysze-
rű feladat. Egyik este Makoto különös vendégre 
ébred az ágyában, egy fiatal lány mászott be mel-
lé, nem is titkolt szándékkal, ám miután rámarkol 
a srác lába közötti legbecsesebb szervére, sikol-
tásban tör ki. Ő Alielle. Fatora leszbikus szerető-
je… és miután most már ő is tudja az igazságot, 
csatlakozik hozzájuk, hogy kiderítsék, hol lehet az 
elveszett hercegnő. Eközben Jinnai is előkerül, 
és azonnal összetalálkozik a Bugrom bogarakkal, 
viszont valamiért megérti a karattyoló nyelvüket, 
amitől mind a két fél kicsit zavarba jön, de a srác 
gyorsan kap az alkalmon, kiadja magát a kiválasz-
tottnak, aki segíteni fogja őket a harcukban. El 
is viszik a királynőjükhöz, Divához, akit lenyűgöz 
Jinnai magabiztossága. Ad is neki egy kisebb sere-
get, amivel bizony sikereket is ér el, a Bugrom har-
cosai most már nem ész nélkül támadnak, hanem 
kaptak egy kiváló katonai parancsnokot, a háború 
pedig új erőre kap.

 Roshtaria birodalma egyre nagyobb ve-
szélyben van, csak az égben lebegő hatalmas 
gömb alakú építmény, az Isten Szeme - amit egy 
ősi civilizáció alkotott - tudná megmenti őket a 
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veszi Miz helyét, Qawoor Towles. Meg is tartják a 
ceremóniát, de természetesen Jinnai megjelenik, 
és hozza a bajt magával. Az egyik mágikus ketyere 
megbolondul, és az egész csapatot átteleportálja 
egy másik világba, ahol összefogva kell rájönniük, 
hogy miként térhetnek vissza El-Hazardra… majd 
onnan a saját világunkba.
 Sajnos nem sok jót tudok elmondani erről 
a tv-sorozatról, mert persze, a szereplők tovább-
ra is viccesek, a poénok még mindig jópofák, de a 
történet annyira elcsépelt és klisés lett, hogy nem 
is csoda, hogy csak 13 epizódig jutott. Bár kapott 
egy összecsapott befejezést, de számos kérdés 
nyitva maradt… amire lehet, már sosem kapunk 
választ.

 Az El-Hazard minden ízében a 90-es évek 
terméke, nagyon erősen indult, majd egyre vesz-
tett a lendületéből, és végül csendben elhalt. 
2018-ban volt egy próbálkozás az AIC részéről, 
hogy közösségi finanszírozásból The Dual World 
címen készítsen egy új El-Hazard sorozatot, de saj-
nos azóta sincs semmi hír róla. Ne legyen igazam, 
de sanszosan semmi sem lesz belőle. Igazán kár, 
mert megérdemelne egy rendes lezárást vagy tel-
jes újrafeldolgozást, én örömmel fogadnám.

marad az oltár előtt. Miután Miz kidühöngte ma-
gát (majdnem lerombolva a fél várost), összesze-
dik a csapatot, most már Fatorával kiegészülve, 
hogy megkeressék a menekülő vőlegényt. 
 Mindeközben Jinnai és megmaradt bogarai 
készülnek a nagy visszatérésre, keresik az új biro-
dalmuk helyét, ahol megtelepedhetnek, ám ismét 
csak ősi romokra lelnek. Ott egy Ifuritához nagyon 
hasonló démonlányt találnak, Kaliát, akiről gyor-
san kiderül, hogy nem igazán akar senkinek sem 
segíteni, mert küldetése van… 
 Ez az extra 4 epizód tényleg a rajongók-
nak szólt, jó érzés látni, hogy merre halad tovább 
a szereplők sorsa, bár érezhető, hogy a történet 
már nem igazán áll olyan stabil lábakon, mint 
elődjénél, de akinek tetszett az OVA, annak kiváló 
szórakozás lesz.

The Alternative World | 1998

 Újabb év, újabb El-Hazard. Ezúttal ismét a 
TV-re költözött a sorozat, de nem tartott soká-
ig az öröm, mert a tervezett 26 részből csupán a 
fele, 13 rész jött össze. A történet pedig még min-
dig az OVA folytatása, amit ismét megcsavartak 
alaposan.
 Makoto igazi kis tudós lett, aki az Isten Sze-
me és Ifurita közötti kapcsolatot kutatja, a többi 
ősi relikviával együtt, hogy visszatérhessenek a sa-
ját világukba. Majd egyik nap Miz és Fujisawa be-
jelentik, hogy visszavonulnak családot alapítani, 
ezért új papnőt választanak. A fiatal papnő, aki át-

The Wanderers | 1995-1996

 Még szinte be sem fejezték az OVA-t, már-
is gőzerővel dolgoztak a TV adaptáción, és bizony 
sok eltérést fogunk találni. Első sorban a látvány 
és az animáció minősége nagyon nagyot zuhant, 
ami nem is csoda, alig egy év alatt dobták össze 
rohamtempóban a 26 részes sorozatot, aminek 
meg is lett a következménye. A történet alapja 
ugyan megmaradt, bár számos változáson ment 
keresztül. Makotóék ugyanúgy átkerülnek El-Ha-
zard világába, de Fatora szálát kiírták, akárcsak a 
Fantom nemzetét, az egyedüli ellenfél a Bugrom 
maradt Jinnaijal. Makoto az OVA-ban Ifuritával 
kerül szorosabb kapcsolatba, a tv-sorozatban vi-
szont Rune Venus lesz a szerelme, Ifurita teljesen 
más, komikusabb szerepet kapott.
 Kiszedték a neccesebb poénokat, az eroti-
kát és sokkal gyerekbarátabb lett az egész, ami 
miatt nehezebb is ajánlani, még akkor is, ha sok 
esetben több háttértörténetet kapunk, valahogy 
összeségében mégis kevesebbnek érződik.

The Magnificent World 2 | 1997

 A következő évben az eredeti OVA kapott 
egy 4 epizódos folytatást, ami lényegében ott 
kezdődik, ahol az előző végződött. Vége a háború-
nak, ennek örömére Miz Mishtal és Fujisawa láza-
san készülnek az esküvőjükre… pontosabban csak 
Miz, mert a tanárúr az első adandó alkalommal 
megszökik a palotából, így a menyasszony magára 
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