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anime

Nehézfémek az új középkorban
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  - a Bon Jovira: amerikai glam metal/hard rock/
arena rock/pop rock (1983-tól napjainkig)

   - a Brain Deadre: maláj death metal/thrash 
metal (1988-tól napjainkig)

   - a Def Leppardra: angol hard rock (1977-től 
napjainkig)

  - az Exodusra: amerikai thrash metal (1980-tól 
napjainkig)

  - a Metalicára: amerikai heavy metal (1981-től 
napjainkig)

- Iron Maiden: a Shitenno elfoglalja, 
a pecsét helye

- Sírvölgy: Gara erődjének helye
- Minestoria: Gara régi, szegény országa

 Már ebből is feltűnnek a metálzenére tett 
utalások. A nevek és varázslatok a metálzene té-
maköréből kerültek ki. Utalnak:

   - a Black Sabbathra: angol heavy metal (1968-
tól 2017-ig volt aktív)

 A Bastard Kazushi Hagiwara kultikus man-
gája, évtizedeken keresztül futott Japánban, és 
már két animeadaptációt is kapott. Az elsőt még 
1992 és 1993 között, a másodikat idén. Ebben a 
cikkben az első animéjét elemezzük.

 A manga a Shueisha kiadó egyik bestselle-
re, több mint 30 millió példányt adtak el az eddigi 
27 kötetből.
 Az első változat egy 6 részes OVA volt, 
amit az 1982-ben alapított Anime International 
Company (AIC) stúdió készített, mely ekkoriban 
a Tenchi Muyou! és Aa! Megami-sama! OVÁ-kon is 
dolgozott. Ezt a 8 részesre tervezett projektet a 6. 
résznél abba kellett hagyniuk, így három évtized-
re befejezetlen maradt a történet.
 Angolnyelvű bevezetővel indul minden 
rész, ami animénél ritka jelenség: Évszázadokkal 
az emberi civilizáció bukása után sötét idők jár-
tak, ahol a rend nem létezett, csak vér, hús, csont 
és vas. A varázslat kora is volt. Démoni szörnyek 
tartották rettegésben az embereket egész életük 
során. Sorsuk nyomorúságos volt.

Egy ilyen világban játszódik a történet, a főbb 
helyszínek:

- Metallicana: a mágia terén még fejlődő ország, 
az utolsó pecsét helye, főszereplőink lakhelye

- Judas királyság: legnagyobb haderővel ren-
delkezik, a pecsét helye

- Witos-neiki kastély: Kal-su elfoglalja, 
a pecsét helye

   - a Guns N’ Rosesra: amerikai hard rock/glam 
metal (1985-től napjainkig)

  - a Hellionra: amerikai heavy metal/speed me-
tal (1982-től napjainkig)

  - a Helloweenre: német power metal (1984-től 
napjainkig)

  - az Iron Maidenre: angol heavy metal (1975-
től napjainkig)

  - a Judas Priestre: brit heavy metal (1969-től 
napjainkig)

 - a KISS-re: amerikai hardrock (1973-tól napja-
inkig)

  - a Megadethre: amerikai thrash metal (1983-
tól napjainkig)

  - a Riot V-ra: amerikai heavy metal/power me-
tal/speed metal/hard rock (1975-től napjainkig)

  - a Sodomra: német thrash metal (1982-től 
napjainkig)

 - a Suicidal Tendenciesre: amerikai crossover 
thrash/thrash metal/hardcore punk/funk metal/
skate punk (1980-tól napjainkig)

 - a Tesla-ra: amerikai hard-rock/heavy metal 
(1981-től napjainkig)

  - a The Damnedre: brit punk rock/gothic rock 
(1976-tól napjainkig)

  - a The Accüsedre: amerikai crossover thrash/
hardcore punk (1981-től napjainkig)

  - a Venomra: angol heavy metal (1979-től nap-
jainkig)

  - a Whitesnake-re: brit hard rock/blues rock/
glam metal/heavy metal (1978-tól napjainkig)
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ellentétje: történetünk kezdete előtt 400 évvel 
hét nap alatt pusztította el a világot. Kiszabadítá-
sához négy pecsétet kell feltörniük, amik álomban 
tartják. Régen Dark Schneider társai voltak.

Tagjai: 
  - Kall-su: a legerősebb shitenno, varázsló, egy-

maga egy hadsereg erejével bír
  - Nindzsa mester Gara: nindzsa mester
 - Arshes Nei: sötét tünde, a Shitenno villámcsá-

szárnője, szerelmes Dark Schneiderbe, akivel 100 
évig együtt éltek, de a férfi lányaként tekint rá

  - Abigail: kétszázezer fős élőholt sereget vezet

További szereplők:
- Dark Schneider: a világ ura akar lenni, modor-

talan, 400 éves, nőcsábász, erős varázsló, aki or-
szágokat pusztított el

- Luche Ren Ren: egy fiatal szolga, aki szereti 
Yokót, nem túl okos, annyi a szerepe, hogy egy 
testen osztozik Dark Schneiderrel

 Ez még bele is fér, mert az a világ a jelen-
legi pusztulása után 400 évvel későbbi, úgyhogy 
ezek nekik olyan szavak, mint számunkra az ispán 
és a vármegye. Az zavarhat be, hogy a középkorra 
hasonlít a világ, ezért azzal is társítjuk az animét, 
holott sokkal későbbi. Ezért noha anakronizmus-
nak tűnik a jen fizetőeszközként, a régi világból 
megmaradhatott ez a valuta.

 Bár a nevek metálzenekarokra utalnak, az 
anime muzsikája nem ebbe a műfajba tartozik. 
Ezen az új változat már javít a Coldrainnek hála. A 
régi opening-ending páros zenéjét az r&n műfajá-
ban alkotó Yonekura Toshinori szerezte, a rajon-
gói csak Yone néven becézik, az opening az I’m in 
Trouble, az ending a Monochrome Trouble című 
szám.

 A Shitenno (Négyek) ki akarja szabadítani 
Anthrasaxot, a sötétség istennőjét, a régi világ 
legerősebb pusztító istenét. Ő a keresztény isten 

- Tia Noto Yoko: Geo főpap lánya, beleszeret 
Dark Schneiderbe

- Geo Noto Soto főpap: a 15 évvel ezelőtti há-
ború hőse, aki ötödmagával legyőzte Dark Schne-
idert

- Sheila: Metallicana hercegnője, tud varázsolni, 
és hercegnőhöz képest bátran viselkedik

- Kevidav, a legyőzhetetlen feketemágus: Kall-
su legkiválóbb harcosa, Dark Schneider legyőzi

- Bon Jovina: a Metallicanai hadsereg lovagjai-
nak vezére

- Rarz: sárkány, aki Gara legyőzése után csatla-
kozik Dark Schneiderhez

- Di Amon gróf: szűz lányok vérével táplálkozó 
vámpír

1. rész: A pusztító varázsló
 történet: Kevidav megtámadja Metallica-
nát, miközben a király a hadsereggel távol van, így 
csak egy esélye marad az országnak, feléleszteni a 
legendás varázslót, Dark Schneidert. 

 manga: 1-3. fejezet+pár oldal a 4. 
fejezetből
 új anime: 1-2. rész

2. rész: Tűz-elementál Ifrit
 történet: Gara elrabolja Yokót, ezért az egyet-
lent küldik utána, aki ismeri a rejtekhelyét, Dark Sch-
neidert. Az erődöt azonban mitikus lények őrzik.
 manga: pár oldal a 4. fejezetből + 
5-11. fejezet
 új anime: 3-5. rész
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 manga: pár oldal a 32. és a 33. fejezetből, 
34-40. fejezet, pár oldal a 41. fejezetből
 új anime: 12-13. rész

6. rész: Dark Schneider visszatér
 történet: A japán címek általában elég 
spoileresek, és lelövik a poént. Ebben az esetben 
sincs ez másként. Mindenki úgy hiszi, hogy Dark 
Schneider halott, ezért a Shitenno megtámadja 
Metallicanát…
 manga: pár oldal a 41. fejezetből, 42-45. fe-
jezet, pár oldal a 46-48. fejezetből
 új anime: A cikk megírásáig nem jelent meg 
a 2. évad, de az eddigiek alapján a 14-15. rész.

3. rész: Nindzsa mester Gara
 történet: Megismerjük Dark Schneider és 
Gara múltját, majd harcolnak.
 manga: 12-14. fejezet
 új anime: 5. rész

4. rész: A halhatatlan király, Di-Amon
 történet: Mindenki Dark Schneidert keresi. 
Yoko azért, hogy visszavigye Metallicanába, Ar-
shes Nei azért, hogy megölje. Közben Metallica-
nában háború dúl…
 manga: 15. fejezet, pár oldal a 16. és a 21. 
fejezetből, 22-27. fejezet
 új anime: 8-9. rész

5. rész: Arshes Nei, a villámok császárnője
 történet: Arshes Nei rátámad Dark Schne-
iderre, harcuk során Ifrit, a tűz elementál és Nue, 
a mennydörgés szörnyetege is összecsap. Kiderül, 
hogy Arshes Nei csak egy háborútól és szenvedés-
től mentes világot akar teremteni…

rajzolása, valahogy az új változat, mintha kevésbé 
részletesen lenne kidolgozva, aminek oka, hogy a 
régit még kézzel animálták, míg 30 évvel későbbi 
remake-jét már számítógéppel. De befejezetlen, 
úgyhogy akit ez zavarni szokott, kerülje. Illetve 
még ez a pár rész is elég klisés (pl. túl erős főhős).

 Az utolsó két rész nem készült el, így Kall-
su és Dark Schneider nagy csatája érdeklődés hiá-
nyában elmaradt. Legalábbis 2022-ig kellett várni 
rá, hogy láthassuk mozgóképen. Annak ellenére, 
hogy a 6. rész utolsó mondata: Az igazi háború 
csak most kezdődik.
 Műfaja ecchi, vígjáték, kaland dark fantasy 
környezetben, ahol megtalálhatók olyan lények, 
mint a ruhát feloldó nyálka, ifrit, minotaurusz, nin-
dzsák, varázslók, sötét tünde, vámpír és küklopsz. 
Az OVA változat ennek megfelelően véres volt, le-
szakadó végtagokkal és meztelenséggel. Az új vál-
tozat is megőrizte az erőszakot, azonban a teljes 
meztelenséget már kerülte.
 Kamaszoknak kell megmenteni a világot, 
de egy többszázéves varázsló segítségével. Érde-
kes megoldás, hogy most a gonosz a főszereplő, 
aki országokat pusztított el kegyetlenül, és azok 
az ellenségei, akik meg akarják őt állítani a világ 
meghódításában.

Három videójáték is készült hozzá:
- 1994-ben egy 3D-s verekedős játék Super 

Famicomra.
- 1996-ban egy szerepjáték körökre osztott csa-

tákkal Playstationre.
- 2006-tól egy MMOG platformjátékot is fej-

lesztettek hozzá, de 2009-ben megszakították a 
gyártását, ezért csak béta verzió létezik belőle.

 Tetszik, hogy gyorsan halad a történet és 
cenzúrázatlan. Nálam verhetetlen a 90-es évek 

Típus: OVA
Hossz: 6x28 perc

Év: 1992-1993
Studió: AIC

Forrás: manga
Műfaj: akció, kaland, vígjáték, fantasy, ecchi

Forrás: bastard.fandom.com, Wikipedia

https://myanimelist.net/anime/404/Bastard_Ankoku_no_Hakaishin?q=bastar&cat=anime
https://anilist.co/anime/404/Bastard-Ankoku-no-Hakaishin/
https://animegun.eu/bastard-ankoku-no-hakai-kami-1992-93/

