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Ezen ismertető (saját szórakoztatásomon kívül) azért született, hogy a
Steins;Gate nevezetű animecsoda még több emberhez eljusson kishazánkban.
Biztos sokan hallottatok róla (hiszen egyik magyar fansub kiadása jelenleg is 
készül, Japánban is tavaly sugározták), még jobb, ha már láttátok is. Viszont, ha
eddig elkerültétek, nem foglalkoztatok vele, megfeledkeztetek róla vagy csak 
most hallotok róla először, akkor itt az ideje, hogy animés életetek egyik fő táp-
láléka legyen!
Bár nem szokás erre utalni, de az ilyen téren könnyen meggyőzhető olvasóink-
nak azt üzenem, hogy a “lesz, amilyen lesz, megnézem” szellemiségében hamar
kezdjenek is neki, és ne olvassák tovább se a cikket, se más ismertetőjét, hogy 
saját maguk fedezhessék fel mit takar ez a cím. Akik nem rohantak azonnal 
(vagy a magazin olvasásának befejezése után) tölteni, online nézni, vagy előre
kialakított anime nézős naptárjukban helyet szorítani neki, azok nyilván tudni
szeretnének legalább annyit, hogy mahou shoujo, zombis-hentelős vagy egyéb
 gyönyörűség a képeken szembetűnő laborköpenyes férfi története. 
Vágjunk bele!

Helyszín: Akihabara, idő: 2010 nyár, szereplők: pár 18 év körüli ja-
pán fiatal, téma: időutazással kísérletezős. Okabe Rintarou, az eszes, kü-
lönc pasi Shiina Mayurival (furcsa, “kómás” lány) és Hasida Itaruval (elhí-
zott, hentaimániás, kocka srác) karöltve pátyolgatja a kis, labornak neve-
zett bérlakást, ami nyári szabadidejükben is a legalkalmasabb tartózko-
dási hely. Okabe itt éli ki kísérletező hajlamait, különféle eszközöket, ta-
lálmányokat is összeeszkábálnak (többnyire csak említve vannak a kü-
tyük, de bővebben lásd az animében). Legkomolyabb tákolmányuk a 
számítógépre csatlakoztatott mobiltelefonnal összeköthető mikro-
sütő, melynek feladata, hogy általa az időutazás lehetségessé váljon.

“Az idő korántsem olyan, amilyennek látszik. Nemcsak 
egy irányban halad, hanem egyszerre létezik benne a jövő 
a múlttal.”                          (Albert Einstein)

24 résznyi zsenialitás

Steins;Gate
                                    “A kevés tudás veszélyes. A sok is.” //Catrin
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            Fontos infó: 
     a műnek nincs előz-
 ménye, bátran bele     
  lehet kezdeni, a          
  Chäos;Head ismere-    
      te nem szükséges       
          hozzá - erről              
                          később.
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A múlt megváltoztatása, az 
időutazás, időgép már önmagában 
is érdekes téma, a szereplők pedig 
gyakorlatban is közelebb szeretnének 
kerülni hozzá. Így nem meglepő, hogy 
a történet elején egy, a témával fog-
lalkozó előadáson vesznek részt. Ott 
Okabe találkozik egy tehetséges, okos 
lánnyal, Makise Kurisuval, de kis idő 
múlva már a lány leszúrt holttestével 
kell szembesünie. Ezután különös e-
semények következnek: az épületbe 
egy műhold csapódik, kiderül, hogy az 
előadás valójában elmaradt, Makise 
Kurisu pedig él és virul. Okabe ezerrel 
agyal, hogy mi folyik itt és mi történ-
hetett; majd rá kell jönnie: mindennek 
ő az oka. De miért? Mit tett? Ezekre a 
kérdésekre hamar választ kapunk, így 
az anime kezdetét veheti; az idővel 
való “játszás”, a mikró fejlesztése, a 
szereplők tudása egyre messzebb-
re jut. A problémák és a kérdések 
száma is csak gyarapodik... Hogy kerül 
képbe a SERN? Meddig mehetünk 
el a kísérletekkel, a dolgok megvál-
toztatásával? Mit tegyek, ha minden 
megváltozik körülöttem? Főleg, ha 
csak akkor szembesülök vele, ha már 
a változás megtörtént... Vissza lehet 
mindent csinál? Vagy az a jó, ha csak 
előre tekintek? Az emberi érzések és 
hatalom az, amely végül a megfelelő 
utat választja az egyén számára. A 
főhős is folyamatosan ezt keresi, 
kiutat a maga okozta káoszból... Va-
jon sikerülhet neki? Megvan hozzá a 
hatalma? Az idővel nem jó játszani, 
vagy mégis?

Az anime Okabe-központú, az 
ő szemszögéből követhetjük végig az 
eseményeket és az érzéseivel, gon-
dolataival végig tisztában vagyunk. 
Bár ő a történet vezéregyénisége, 
nem törpülnek el mellette sem a 
többiek, sem a sztori. A részek felépí-
tése fantasztikus, minden logikusan 
következik és minden eseményből, 
szereplőből annyit ismerünk meg, 
amennyit kell. Mégsem lövi le magát 
teljesen az anime, főleg az elején 
várhatjuk, vajon mi lesz ebből, hová 
vezet a fiatal zsenik ténykedése és 
főként hogyan? Mikor az események 
az anime közepén tetőznek, tudjuk 
mi a cél, mit kell elérni, mégis végig 
izgulhatunk a karakterekért és a vég-
kifejletért. Aki az első részben figyel, 
az várhatja a keretet, vagy körbeérést 
már az elejétől fogva, de a “miként” 
végig foglalkoztatja a nézőt.

“A halál optikai csalódás.”        
                  (Albert Einstein)

“Csak azt az életet érdemes végig-élni, 
amelyet másokért élünk.”                     
                                  (Albert Einstein)

“A világon két dolog végtelen: a világ-
egyetem és az emberi hülyeség. 
Bár az elsőben nem vagyok biztos.”       
     (Albert Einstein)

Eddig az ismertető többnyire a drámaiságot, a komolyságot
 sugallta, de a Steins;Gate szerencsére ugyanennyire vígjáték is. Fél-
reértés ne essék, nem a “drámai hangulatot elökörködöm és minden
jó lesz” típusról van szó. A sorozatnak rendkívül intelligens humora van. 
Számomra Okabe Rintarou mondatai, fejvágása, hanghordozása és visel-
kedése überelhetetlen, egyszerre őrült barom és imádnivaló. Ő a humor
fő forrása is, de a többiek kiegészítésével válik igazán zseniálissá. Ráadás a
Kurisuval való “házastársi viszonya”, vitáik és érzelmeik megtestesülése, a lány 
aranyos tsundere viselkedése. De, ami még kiemelkedő, az az anime otaku-
sága, melyet minden gyakorlott animés örömködve érezhet magáénak is. Elég 
csak magára, Akihabarára, Mayuri cosplay és con imádatára vagy Hashida per-
verz megjegyzéseire gondolni.
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18 éves, magát őrült tudósnak nevező egyetemista, aki megszállottja az 
időutazásnak. Gyakran hívja Houin Kyoumának magát, legtöbbször hosszan, 
fennhangon kiejtve, az ilyen érdekesebb megnyilvánulásait a “mad scientist” 
póz és/vagy a hangos gonosz nevetés követi. Tehát magának való figura, úgy 
érzi mindig figyelik, állandóan tart egy általa képzelt szervezettől, és rengeteget 
beszél magában mobilját az arcához tartva, mintha telefonálna. Kiépítette 
maga köré ezt a különc jellemet, mely mögött akár egy igazán komoly, érett, 
felelősségteljes férfi is megbújhat... Sokszor merész, érzéketlen, önző és csak a 
kísérletre koncentrál, de pont ettől a képtől válik rendkívülivé, amikor láthatjuk 
kitörni érzelmeit.

Ismertetőjele még, hogy állandóan laborköpenyben van és telefonál, Kuri-
suval pedig mindketten Dr. Pepper mániások. Barátai gyakran hívják Okarinnak 
is. Fontos megjegyezni, hogy nem bishi, és ne is várjon az animében senki sem bi-
shiket. Teljesen normális, karakteres arcú (szerintem jóképű) férfi, aki nem tököl, 
és nem nyomi. Teszi, mondja, amit kell, minden esetben!

Tehát az anime egyszerre drámai és humoros, de mindent a megfelelő pil-
lanatban, a megfelelő helyen és a megfelelő mennyiségben érzékeltet. Egyszer-
re megdöbbentő, elgondolkodtató, izgalmas, hangulatos és szórakoztató mű. 
A karakterek mind nagyon hamar megszerethetők, a történet végig igényli a 
figyelmünket és fenntartja érdeklődésünket, rengeteg érzést vált ki belőlünk a 
sorozat. Az első fele főként a karaktereket és azok mindennapjait, kapcsolatát 
mutatja be, a másik felében pedig már a thriller, a feszültség, a dráma dominál. 
Nem idegen a Steinstől egy kis romantika sem, ez is kellő mértékben, kellő he-
lyen lopja magát a szívünkbe.

Különlegesség még az epizódcímek, melyek nem csak érdekesen hang-
zanak, de tükrözik a történéseket is. Érdemes ezeket jobban szemügyre venni. 
Továbbá az animében folyamatosan kiírják az események pontos idejét, amire 
mindenképp figyeljünk, ezáltal is még tisztább, még jobb az anime.

“Véletlennek azt nevezzük, amikor a számítá-
saink kudarcot vallanak.”    (Albert Einstein)

“Nem kell megértenünk a világot; elég, ha eliga-
zodunk benne.”          (Albert Einstein)

“Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni 
újra és újra, és várni, hogy az eredmény más 
legyen.”                               (Albert Einstein)

Amerikában élő és tanuló 18 éves lány, aki a történet alatt Akihabarában 
tartózkodik, és ő is labortaggá válik. Egy fiatal zseni, a szereplők közül az ő tudása 
a legkiemelkedőbb, így az időgép “fejlesztésében” is döntő szerepe van.
Ismertető jelei vörös haja és tsundere viselkedése, Okabéval rendszeresen 
összetűzésben állnak.
Az őrült tudós által ráaggatott nevek: Christiiiiina, asszisztens, The Zombie 
(dzadzombííííí), Celeb 17, Cel-7, hentai genius shoujo, stb.

Egy 16 éves, kedves, optimista, otaku lány, Okabe gyerekkori barátja. Kicsit 
lassan, nyugodtan beszél, egyszerű lélek, nem nagyon érti a többiek bonyolult 
elméleteit, de a lényeget igen, és élvezi a közösségüket. Rajong az animékért, 
szeret cosplayezni, cosplayeket készíteni (cp kávézóban is dolgozik). Legtöbb-
ször egy aranyos kék ruha van rajta és Mayushii a beceneve.
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“Nem vagyok különösebben tehetséges, csak 
szenvedélyesen kíváncsi.”    (Albert Einstein)

“Sorsunk az lesz, amit majd megérdem-
lünk.”                 (Albert Einstein)

Kövér, otaku srác, aki állandóan a gép előtt ül, remekül programoz és 
hackerkedik. Okabét már gimi óta ismeri. Sokszor perverzkedik, szereti a hen-
tait és a 2D-s lányokat, de Feyrisért is oda van. Beceneve: Daru, Super Hacker.

A sorozatban megjelenik még pár, a laborhoz kapcsolódó szereplő. Nők: 
Amane Suzuha, a hiperaktív részmunkaidős, jófej, különös lány; Kiryuu Moeka 
a nagy mellű, antiszoc. mobilkocka és Feyris NyanNyan, a cosplaykávézó cuki 
vezetője. Pasik: Urushibara Ruka, a lánynak tűnő (és titkon azzá vágyó) fé-
lénk fiú, aki gyakran van mikó ruhában, valamint Mr. Braun (Tennouji Yuugo), 
a labor alatt lakó főbérlő. Érdekes még a John Titor néven üzengető, magát 
időutazónak valló alak. Mindegyikük fontos adaléka, színfoltja a történetnek, 
néhányuk egy-egy epizódban kimondottan fontossá válik. Hogy miért, és ho-
gyan? Nézzétek meg!

Az anime a White Fox stúdió műve, azt kell mondjam remek munkát vég-
zett. Az egész tálalása nagyon illet a sztorihoz és még egyedibb hangulatot 
varázsolt neki. A grafika, bár nem ufotable szintű, de nem is kell, a rendkívül 
egyszerű és reális ábrázolás teljesen jó lett.  Főként a szürke a domináns szín, 
ezt ellensúlyozza kissé talán Kurisu és Fayris haja, Mayuri ruhája és a szem-
színek. 

“A képzelőerő mindennek az alapja. Ez az, ami bepillantást 
enged a jövőbe.”                               (Albert Einstein)

A zenéje rendkívül élvezetes, 
mindig illik az adott jelenthez, az 
opening nagyon fülbemászóra, az 
endingek pedig szépre sikerültek. A 
seiyuuk is hozták a formájukat egyikre 
sincs panasz. Feyris nyávogása talán 
kicsit sok lehet, de engem még az sem 
zavart.

Cím: A címben szereplő “steins” 
Einsteinre utal, de hogy miért ez a 
cím, arra választ kapunk az animében. 
:) Többek közt ezért is tűzdeltem a 
cikkbe Einstein idézeteket, valójában 
csak egyet akartam, azt is csak talán, 
de végül nem tudtam leállni.

Visual novel és manga: 
A történet először visuel novelként 
jelent meg 2009-ben, az 5pb. és a 
Nitroplus készítésében. Ez a két cég 
második közös projektje, az első a 
Chäos;Head volt, ennyi a közös a 
két műben (és, hogy a Steins cse-
lekménye egy évvel a C;H-jé után 
játszódik). Az anime jól követi végig a 
VN történetét, remek adaptáció lett, 
a karaktereket is ugyanazok a seiyuuk 
szólaltatják meg. Nagyon kedvező 
fogadtatása volt a játéknak és az ani-
mének egyaránt.
A Nitroplus és a 5pb. azóta újabb 
közös játékot készített, ez pedig a 
Robotics;Notes, mely cselekménye 
2019-ben játszódik. A mangája ta-
vasszal indult, a visual novel pedig 
most júniusban jelent meg. 

Megvalósítás

Nem árt tudni...
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Már bejelentették az anime adap-
tációt is, mely októberben érkezik a 
Production I.G gondozásában. Steins 
szempontjából érdekes, hogy a R;N-
ben szerepel Mr. Braun lánya is.
A S;G manga adaptációja a VN 
megjelenése előtt indult el és 
azóta is tart. Párhuzamosan készült 
hozzá több manga is, melyek a tör-
ténet mellékszálait dolgozzák fel/
előzmények/stb., ezekből eddig kettő 
fejeződött be. 

Special és movie: A spe-
cial idén februárban jelent meg 
Steins;Gate: Oukoubakko no Porio-
mania címen. Mindenképp a sorozat 
után nézendő, mert annak cselek-
ménye után játszódik, a 25. résznek 
vagy lezáró epilógusnak is tekinthető. 
Szerencsére nem összefoglaló és 
nem valami értelmetlen (ecchi) 
ökörködés. Könnyed, érzelmes alko-
tás a Steins;Gate minden jóságával. 
Kötelező darab, általa igazán teljes a 
sorozat. 
A történethez animefilm is készül, 
eddig annyi derült ki, hogy várhatóan 
idén ősszel megjelenik.

Rengeteg mindenről lehetne még írni, de a’szem ennyi is elég lesz. Pedig voltak még 
elvetemült ötleteim, hogy a saját véleményemről még részletesebben írjak, hogy az ér-
zelmeket, eseményeket, az anime vonalát még jobban részletezzem. De ez itt nem ennek 
a színtere, így vissza fogom magam. Idővel talán mégis megírom a kissé spoileres Steins 
extrát vagy egy elemzést, melyben ömlenghetek az Okabe&Kurisu párosról, a többiekről, 
és minden másról (pl. mennyire szeretem a 19. részben lévő bunyót, háhháá).
Komolyabbra fordítva a szót: remélem, hogy most a magazin által is még többen megis-
merik és megszeretik ezt az animét. Nyilván nem lesz mindenki olyan elfogult, mint én, 
lehet nem tetszik majd a grafika, nem elég egyedi a téma, vontatottnak tűnhet az eleje, 
feleslegesnek pár karakter, stb., stb. De úgy gondolom tényleg egy kihagyhatatlan darab, 
mely végig hatással van az emberre, és fantasztikusan ötvözi a különféle műfaji eleme-
ket. Bár ez a  “könnyed” sci-fi komolyabb, elgondolkodtató volta miatt inkább készült az 
idősebb “fiatal felnőtt” korosztálynak, igazából én mindenkinek ajánlom, akinek kicsit is 
felkeltette az érdeklődését. Nézzétek!

El. Psy. Congroo.
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