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5 MORÁLISAN KOMPLEX ANIME
anime

ami már betöltötte a tíz évet
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különlegessége, hogy bár látszólag egyszerű for-
mulára épít, egyáltalán nem érdekelt abban, hogy 
hősöket és gonoszokat prezentáljon, ha csak épp 
azért nem, hogy tarkítsa a róluk kialakult, kezdet-
ben fekete-fehér képet. A HxH világában nincs 
univerzálisan elfogadott értékrend, amihez vi-
szonyulhatsz, lehetsz Vadász vagy lehetsz „pré-
da”, esetleg mindkettő, de a te dolgod, hogy mit 
tartasz fontosnak az életben, és meddig mész el 
ennek a jegyében. Bárki Vadásszá avanzsálhat, ha 
eléggé elhivatott és kellően fel tudja találni ma-
gát. Ha előnyben épp nincsenek is a közveszélyes
pszichopaták, nem feltétlenül jelentenek különö-
sebb hátrányt jellembeli kivetnivalóik. 

 Gon a barátaiért tűzbe tenné a kezét, és 
azokon is előszeretettel segít, akik hasznosak szá-
mára; de mi a helyzet a többiekkel, akik halálát 
olykor szemrebbenés nélkül nézi végig, és esze 
ágában sincs segíteni rajtuk? Mivel egy általában 
véve energetikus, lelkes, optimista és kitartó srác-
ról beszélünk, aki az anime főszereplője is, meg-
hökkentő lehet, hogy olykor mennyire közönyös 
a világ kegyetlenségével szemben, és joggal fel-
tételezzük, hogy nem akarnánk a közelében lenni, 
ha egyszer nála borul ki a bili. Társai sem kevésbé 
érdekesek, egyikük családi környezetéből fakadó-
an nem ismert mást, csak az ölést és kegyetlen-
séget, így olyan könnyed természetességgel oltja 
ki a számára idegenek életét, mintha csak levegőt 
venne, egy másikuk pedig tulajdonképpen egye-
dül a bosszúért él. 

kéletlenség felismerése és a világ erkölcsi komp-
lexitásának megemésztése egybefonódik a lelki 
tekintetben való felnőtté éréssel.
 Azok az animék és egyéb művek, amik a szó-
rakoztatáson felül ilyesfajta konfliktust generál-
nak a nézőben – legyen szó arról, hogy nincs előre 
meghatározva, kik a „jók” és kik a „rosszak”, arról, 
hogy a kettő közti határ fokozatosan elmosódik, 
vagy akár arról, hogy egy olyan valaki kalandjait 
követjük figyelemmel, akinek reakciói szimplán 
idegenek tőlünk, rendszerint igencsak hasznosak. 
Ezek segítenek tudatosítani az elvárásaink és a 
realitás között feszülő alapvető ellentéteket. Íme 
öt, már cseppet sem friss anime, amelyek morá-
lisan komplex karaktereken (vagy problémákon) 
keresztül mesélik történeteiket, és kihívás elé ál-
lítják a nézőt, ha az szereti első benyomások alap-
ján lemérni és borítékolni, amit lát!

1. 
Hunter x Hunter

2011 - MADHOUSE

 Minden idők egyik legközkedveltebb törté-
netívét (a Chimera Ant Arc-ot) tudhatja magáénak, 
aminek népszerűségével összehasonlításképp 
talán csak a Berserk Golden Age Arc-ja vetekszik 
(ehhez érdemes hozzátenni, hogy a mangaka: To-
gashi Yoshihiro szintén nem sieti el az új fejeze-
tek írását, de talán neki még sikerül befejeznie a 
művet; nyugodj békében, Miura Kentaro) és ez a 
hasonlóság nem véletlen. Jelen shounennek az a 

 Animés kalandozásaim során megtanultam, 
hogy érdemes figyelmet fordítanom saját reakci-
óimra. Ha egy karakter szimpatikus, vagy az érték-
rendje és cselekedetei nyomán könnyű azonosulni 
vele, akkor hajlamos vagyok pozitív fényben, amo-
lyan hősként gondolni rá, de ez nem jelenti azt, 
hogy valóban hős is. Ahogy néhány gaztett vagy 
egy alapjában véve sötét aura sem jelentenek ga-
ranciát arra, hogy valaki gonosz. A protagonisták-
ra a szériák több időt fordítanak, mint másokra, és 
mivel az ő perspektívájuk a mérvadóbb, könnyebb 
érzelmileg invesztálni ezekbe a karakterekbe, de a 
főszereplő nem egyenlő a hőssel, még akkor sem, 
ha más karakterek ezt a szerepet szánják neki. 
Akkor sem, ha így tekint önmagára (ugye, Trónok 
harca?).

 Minél később jön el a kiábrándulás, annál 
fájdalmasabb lehet, annál könnyebb az írókat 
okolni érte, holott jó esetben mindig voltak elő-
jelei, racionálisan védhető okai. De nincs szüksé-
günk racionalitásra az olyan berögződésekhez, 
mint hogy bizonyos személyeket, például tulajdon 
szüleinket vagy legjobb barátainkat jónak tartjuk, 
attól függetlenül, hogy mit tesznek. Az emberi tö-

„...morálisan komplex 
karaktereken (vagy problé-

mákon) keresztül mesélik 
történeteiket, és kihívás elé 

állítják a nézőt...”
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című klasszikusát értelmezi újra egy onnan adap-
tált történetív keretében, és amelynek anime-
adaptációját a mai napig várják a Monsteren már 
megedződött rajongók. A Neo Human Casshan 
és későbbi alternatívája: a Casshan: Robot Hunter 
eleve tévére írt, robotharcokkal teli, sötétebb ak-
ció animék voltak (utóbbi zenei világát jól idézi a 
Casshern Sins), de egyik sem merészkedett odáig, 
hogy alapkoncepcióként a karaktereit egy poszta-
pokaliptikus pusztaságba vesse, és egzisztenciális 
válságuk közepette mély kérdésekről filozofáljon, 
így könnyen kijelenthető, hogy jelen anime – bár a 
hozzá fűzött elvárások tekintetében elvetélt – egy 
rendkívül ambiciózus projekt volt. Borús, világvé-
ge hangulata és javában epizodikus felépítése pe-
dig nagyszerű színteret kínáltak a mű fő témájá-
hoz: az élet újraértékeléséhez a halál árnyékában.

3. 
Kino no Tabi: the Beautiful World 

2003 - A.C.G.T. 

 A Kino no Tabi, vagy „Kino’s Journey” min-
dig kihívást jelentett számomra, mert nehéznek 
találtam a központi karakterrel való azonosulást, 
rajta és Hermész nevű, beszélő motorkerékpárján 
kívül pedig nem sok visszatérő karaktert kínál az 
anime, akikkel azonosulni lehetne. Kino rendkívül 
csendes, megfigyelő szerepben érzi jól magát, az 
ő szemén keresztül bontakozik ki számunkra a fa-
latnyi országok belső szerveződése és nem ritkán 
hanyatlása is. 

jén, illetve tetemes részében egy emlékeit vesz-
tett, összezavarodott protagonista. Amerre jár, 
megvetést, keserűséget és pusztulást tapasztal, 
mindennek pedig állítólag ő az oka, csak épp nem 
tudni, miért. Bár természete arra készteti, hogy 
segíteni próbáljon az útjába akadtakon, azok sor-
sába vajmi kevés beleszólása maradt. Maga sem 
tudja, hogy miért tette, amivel vádolják, önkere-
sése egyfajta értelemkeresés is egyben.
 Abban, hogy a Casshern Sins nem lett ismer-
tebb és elismertebb, valószínűleg közrejátszott, 
hogy az eszközeit nem hasznosítja kifogástala-
nul. Amolyan flashback formájában az epizódok 
elején kapunk néhány kirakós-darabot, hogy mi is 
történt a cselekményt megelőzően, ám ezekből 
nem derül ki sok érdemleges, emellett kínosan 
repetitívek is. A cselekmény ellaposodik, amint a 
néző megszokja, hogy a névtelen, arctalan robo-
tok leginkább díszletek, és sokszor csak arra kel-
lenek, hogy Casshern fél perc alatt ronccsá verje 
őket; illetve amikor tudatosul benne, hogy több 
mellékszereplő annak ellenére van beleerőltetve 
számos epizódba, hogy a cselekmény csak ritkán 
tesz hozzájuk bármit is, és ez sajnos kölcsönös.
 Az anime a 70-es évekig visszanyúló Cass-
han franchise újraértelmezése és reboot kísérlete 
is egyben, legjobban talán Urasawa Naoki Pluto-já-
hoz lehetne hasonlítani, ami Tezuka: Astro Boy 

 Nem kell sok idő, hogy rájöjjünk: minden ka-
rakter vagy sajátos morális értékrenddel bír, vagy 
az anime rajtuk keresztül segít bemutatni, árnyal-
ni másokét.
 A HxH elsősorban annak bemutatására 
törekszik, hogy karakterei hogyan hasznosítják 
az erejüket, és hova képesek emberileg fejlődni 
egy alapvetően kíméletlen világban – egy világ-
ban, ahol nincs igazán fekete és fehér, csak egy 
nagy, szürke vadászmező. Ritkább az olyan anime, 
aminél látszik, hogy az alkotó maga is érdekelt a 
hozott témában, hogy velünk együtt áhítja feltér-
képezni a morális komplexitás mélységeit, nem 
pedig csak leadná nekünk a leckét mindarról, amit 
tudni vél.

2. 
Casshern Sins 

2008 – MADHOUSE

 „Öld meg Casshernt!” „Életét vetted a Nap-
nak, akit Holdnak neveztek, elhozva a pusztulás 
kezdetét, és a világ most halott.” hangzik el epi-
zódról epizódra, mint egy őrült mantra. Nem min-
dennapi, hogy egy történet ott kezdődik, ahol a 
legtöbb véget érne, vagy hogy alapvetően egy 
mélységesen depresszív tónust vesz fel – egé-
szen olyan érzést keltett bennem, mintha Op-
penheimer személyes pokoljárásának lennék a 
szemtanúja. Casshern – aki megölte Lunát, a világ 
legnagyobb becsben tartott személyét, és ezzel 
robotok tömegeit ítélte halálra – az anime ele-

„Maga sem tudja, hogy miért tette, 
amivel vádolják, önkeresése egy-
fajta értelemkeresés is egyben.”



< Tartalomjegyzék AniMagazin / 059

anime bemutató

4. Shiki 
2010 - Daume

 Kezdetben csak egy fiatal lány és „névtelen, 
arctalan” idősek halálhírei adnak teret némi nyug-
talanságnak, és az új szomszédokról, akik a köze-
li kastélyba költöztek, az emberek eleinte nem is 
gondolnak igazán semmit. A sztori lassan bonta-
kozik ki (az első 4-5 epizód annyira, hogy emiatt 
sokan el is követik a hibát, hogy ejtik a szériát), 
és nagyjából a felére jut el egy olyan pontra, ahol 
már jelentősen bonyolódik a cselekmény. Rend-
kívül érdekes olyan animét látni, ahol nincs egy 
csapat protagonista vagy antagonista, nincsenek 
igazán főszereplők – persze vannak dominánsabb 
karakterek, akik maradandóbb élményt kínálnak 
vagy több időt töltenek a képernyőn, de a Shiki 
félelmetes cselekményéhez mind hozzájárulnak. 
Azzal, hogy a fókuszt ügyesen csúsztatja tucat-
nyi karakter között (mint a zseniális, alulértékelt 
Fate/Apocrypha), két érzetet is párhuzamosan fo-
koz: azt, hogy senki sincs biztonságban, illetve azt, 
hogy mindenki főszereplő a saját történetében. 
Nagyszerű húzás továbbá, hogy egy karakter ha-
lála nem feltétlenül jelenti a karakter műsoridejé-
nek végét. 

 A Shiki egy horror történet, de ereje nem 
vérontásból vagy ijesztgetésből fakad, sokkal 
inkább abból, hogy valami fenyegetés egy hét-
köznapi, álmos falu lakosait fokozatosan taszítja 
a katasztrófa felé; hogy a végzet hálója, ami ke-

a helyzet megkívánja, hogy mások ellen fordítsa 
azokat. Ami igazán nehezen emészthetővé teszi 
a karaktert, az a látszólagos közönye embertársai 
megpróbáltatásai iránt. Kino ugyanis elfogadja és 
tiszteletben tartja az általa látogatott helyek sa-
játos törvényeit, írott és íratlan szabályait, amíg 
azok nem jelentenek fenyegetést a saját testi ép-
ségére vagy szabadságára, így (főleg a sok egyéb 
történetet is tartalmazó light novel szériában) 
nem ritka, hogy míg a néző, olvasó megpróbálna 
megakadályozni egy erőszakos cselekedetet – 
például egy népirtást –, addig protagonistánk fel-
tesz pár kérdést, végignézi az eseményeket, aztán 
elrobog a naplementébe. 
 Ez az értékrend elsőre végtelenül önzőnek 
és taszítónak tűnhet, mégis arra ösztönöz minket, 
hogy megpróbáljuk megérteni, miért és hogyan 
képes valaki ilyen könnyen „beletörődni a világ 
kegyetlenségébe”? Nos, a válasz egyszerűbb (és 
nagyszerűbb), mint hinnénk: Kino egy buddhista 
ideálkép, míg gulliveri utazásai egyszerű, szimbo-
likus történetekbe csomagolt dilemmák, amolyan 
animált koanok. Ahelyett, hogy a szánkba rágná, 
mi helyes és mi helytelen, arra ösztönöz, hogy 
ezeket magunknak fedezzük fel. Mind a 2003-as 
adaptáció, mind a 2017-es, modernebb rajzolást 
kapott újra-adaptáció előszeretettel nyúl erősebb 
történetekhez a light novelből, de több epizód-
ban el-elkalandoznak egymástól. Esszenciájában 
mindkettő hű marad az alapanyaghoz, de a 2003-
as adaptáció vizuálisan jobb a hangulatteremtés-
ben, és ez segít a mélyebb rétegekre koncentrálni.

Ezeken a helyeken utazóként mindössze három 
napot tölt el, ami számára épp elég, hogy valami 
értékelhető benyomással gazdagodjon, de álta-
lában nem elég, hogy nagyon megszokja a helyi 
életvitelt, és maradni akarjon. Kino eszköztárá-
ba tartozik két lőfegyver is, melyeket gondosan, 
rendszeresen karbantart és amikkel vész esetére 
gyakorol. 
 Már itt is látszik, hogy nem hétköznapi vala-
kiről van szó, ugyanis lőfegyvereit önvédelmi cél-
lal tartja magánál, és nem szerez neki örömet, ha 

resztülszövi Sotobát, elmossa a határt „emberek” 
és „szörnyek” között; és hogy ehhez olykor nem is 
kell több, mint pusztán az élni akarás. A Shiki han-
gulatában remekül idézi a 80-as évek B-horrorjait, 
amikben gyakran szintén egy természetfeletti fe-
nyegetés kínált lehetőséget egy közösség tanul-
mányozására, „élveboncolására”, ha úgy tetszik 
(olykor szó szerint is), de emellett rendkívül tragi-
kus érzetet is kelt, tekintve hogy a már emlegetett 
végzet hálójában az érintettek saját természete is 
jelentős szerepet játszik. 
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ennek ellenére is egészen vállalható lett, a reboo-
tot érdemes pihentetni, amíg az ember a soroza-
tot végig nem nézte). 
 A CG egy forradalmár története, aki – bár 
kezeihez vér tapad – megalkuvás nélkül veszi fel 
a küzdelmet az elnyomás ellen, melynek bizo-
nyos tekintetben maga is részese. Ez bőven ér-
dekesebb morális probléma, mint amivel az átlag 
anime szolgál. A zene (kiváltképp a Madder Sky) 
épp úgy, mint a HxH 2011 zenéjéből a Kingdom 
of Predators, lenyűgöző teljesítmény és rongyos-
ra hallgatható, bár sokat dob rajta, ha az ember 
nem csak önmagában hallgatja, de nézi is, ami alá 
komponálódott. Az animében elhelyezett Pizza 
Hut reklámokról, vagy egy „hazai” bor ajánlásá-
ról pedig ne is beszéljünk, az ilyen apró részletek 
bárki arcát mosolyra derítik. A rajzolás réginek 
hat (2006-os műről beszélünk), de van benne any-
nyi egyediség, hogy ez azoknak se legyen zavaró, 
akiknek minden 2010 előtti animáció már retró-
nak számít, így igazán könnyű megszokni. Jó szó-
rakozást!

lönleges képességre, amellyel ha mások szemébe 
néz, és tisztán érthető utasítást ad, tulajdonképpen 
bármire rá tudja venni őket. Mint a Preacher-ben.
 Új képességének birtokában, kilétét maszk 
mögé bújtatva az ellenállás élére áll, és polgár-
társait bábokként, zsinóron rángatva indítja meg 
hazáját egy jobb, szebb jövő felé. Ahogy az várha-
tó, a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy azt 
eltervezi, és hamarosan nemcsak legjobb barátjá-
val találja magát szemben, aki abban hisz, hogy a 
rendszert belülről kell megváltoztatni, hanem sa-
ját mércéi szerint is átlép határokat, ahonnan már 
késő lenne visszafordulni.
 A Code Geass macska-egér játéka első hal-
lásra, egy ilyen hatalom birtokában kissé egyolda-
lúnak hat, mégis számos izgalmas fordulatot, ér-
dekes stratagémát és meglepetést kínál. Jut ilyen 
mindkét évadba, sőt az R2 befejezése talán min-
den idők legjobb animefináléja is egyben, olyan, 
amit egy filmszériaként újravágott, átmunkált CG 
negyedik, folytatásnak készült részével könnyebb 
elrontani, mint nem (bár az említett negyedik film 

torok, akik nem tudnak betelni saját zsenialitásuk-
kal, a hasonlóságok nagyjából ki is merülnek. Lel-
ouch Lamperouge egy rendkívül intelligens diák,
aki nem utolsósorban herceg is egy letűnt, elbi-
torlott Japánban, és aki gyerekkora óta kénytelen
csendes ábrándokat szőni a bosszújáról és az or-
szág felszabadításáról a megszállók uralma alól. 
Az „új” világrend és annak eszközei nem minden-
kinek tetszenek, de ugyan mi esélye van néhány 
elszórt radikális lázadónak egy nagyhatalommal 
szemben? Nos, a végzet úgy kívánja, hogy egy nap 
forduljon a kocka, és Lelouch szert tegyen egy kü-

Mire legördül a függöny, a szereplőgárda tetemes 
része (sokan nem érintkeznek érdemben egymás-
sal, megvannak a saját szociális köreik) már bemu-
tatkozott mint önálló egyéniség, így mindegyikük 
életének vagy halálának súlya van.

5. 
Code Geass: 

Hangyaku no Lelouch és R2 
2006 & 2008 - Sunrise

 Soha nem vonzott a mecha műfaj. Bár a 
Neon Genesis Evangelion a mai napig abszolút 
kedvencem, ott az emberek által irányított óriá-
si robotok a történet szerves részei, nem csupán 
nagyra nőtt fegyverek, és ez jelentősen formál-
ta a benyomásom a szériáról. Mint az NGE, úgy a 
Code Geass is eredeti anime, vagyis képernyőre írt 
és nem adaptált mű, ezek a fajta alapanyagok pe-
dig már többször bizonyították, hogy a megfele-
lő kezekben csodákra képesek. Bár a Code Geass 
mecha vonulata sokkal kevésbé elválaszthatatlan 
a történettől (leginkább az izgalmas akciójelene-
tek fokozásához kellenek, a karakterek ezek nél-
kül is össze tudják mérni az erejüket), nem is kü-
lönösebben zavaró, ennek pedig az az oka, hogy a 
CG nem mankónak használja őket egy egyébként 
épp, hogy csak elégséges sztori elvontatásához.
A Code Geass protagonistája az egyik legérdeke-
sebb karakter az animék világában, sokan a Death 
Note: Yagami Lightjához hasonlítják, de azzal, 
hogy mindketten eszes és karizmatikus manipulá-


