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Folytatás a következő oldalon!

2046-ot írunk. A világ nem sokban 
különbözik napjainktól (a fiatalok 
ugyanúgy beülhetnek a WcDonalds-
ba és játszhatnak Bony játékokkal). 
Csupán annyi fejlődés történt, hogy 
már valóban mindent behálóz az In-
ternet, és 15 éve megjelentek a neu-
ro-linkek is. A neuro-link lényegében 
egy a testbe beépített szerkezet, 
amellyel bármilyen egyéb hardver nél-
kül csatlakozhatunk az internethez. 
A közvetlen idegi kapcsolat miatt az 
adatok, menük és különböző képek 
közvetlenül a neuro-link használó 
látóterében jelennek meg, mások 
számára láthatatlanok. A történet 
idejére ez a szerkezet olyan minden-
napossá vált, hogy a legtöbb fiatalba 
már születésekor beültetik.

Ebben a világban él Arita Haruyuki, 
egy középiskolás fiú. Arita alacsony, 
pufók, ennek megfelelően félszeg és 
tele van kisebbségi komplexusokkal. 
Ennek egyenes következménye, hogy 
rászállnak az iskolában, ő pedig nem 
hajlandó barátaitól segítséget kérni. 
Ehelyett az internetes játékokba te-
metkezik, amelyekben kiválóan telje-
sít.

Gyerekkori barátai eközben sike-
res középiskolások, ráadásul egy párt 
alkotnak. 

Cím: Accel World (TV)

Műfaj: shounen, akció, 
sci-fi, iskolai élet

Bemutatták: 2012. 04. 
07.- 2012. 09. 22.

Epizódok száma: 2
Epizódok hossza: 24 
perc/epizód

MAL pontszám: 7,88

ANN pontszám: 7,4

Az Accel World ugyanúgy Reki Kawahara tollából ered, mint a Sword Art On-
line. Mindkét light novel/anime az online játékok világáról szól, ám teljesen eltérő 
megközelítésben. Mivel nem láttam a Sword Online-t, ezért legfeljebb a kommentek-
re tudnék hagyatkozni, amelyek eltérő véleményen vannak arról, hogy melyik történet 
jobb. Mindez bizonyára függ az adott kommentelő ízlésétől is, de ennek az ismertetőnek 
nem célja eldönteni a vitát. 

//  Strayer8
Accel World

Történet
Szeretnének segíteni a fiún, de ő büsz-
keségből nem hajlandó elismerni, 
hogy még ebben is
alulmaradt hozzájuk 
képest. 

Akkor érkezik 
életébe a fordulat, mikor
az iskola egyik legnép-
szerűbb diáklánya – aki mel-
lesleg az egyik Arita feletti 
évfolyamba jár – felfigyel a fiú 
virtuális játékokban mutatott ügyes-
ségére és fürgeségére, felveszi vele 
a kapcsolatot és meghívja egy illegá-
lis és szigorúan titkos játékba, ahol 
később a védenceként bánik a pufók 
iskolással.

A játék neve Burst Link. Első 
ránézésre egy átlagos MMORPG-nek 
tűnik, de hamar kiderül, hogy ennél 
többet takar. Minden egyes játékos 
azonos számú Burst ponttal kezdi a já-
tékot. Minden győzelemért pontokat 
kap és minden elvesztett harccal 
veszít belőlük. A játéknak alapvetően 
két különlegessége van. Az egyik, 
hogy a játékosok lelkivilága alapján 
automatikusan generálja a karak-
tereket és karakterneveket. A másik 
különleges vonás, amellyel sokan visz-
szaélnek, hogy a Burst pontok 

segítségével „felgyorsulhatnak”, azaz 
beléphetnek az Accelerated Worldbe. 
Az Accel World gyakorlatilag csak egy 
virtuális mása a valós életről készített 
biztonsági kamerák képeinek, ám a 
felgyorsulásnak köszönhetően itt e-
zerszer lassabban telik az idő. Vagyis, 
ha valaki a valóságban csak egy 
másodpercet tölt el a felgyorsult álla-
potban, az Accel Worldben 16 percnyi 
ideje van átgondolni az adott helyze-
tet, amibe került. Mindez persze igen 
hasznos harcban, sportban vagy dol-
gozatíráskor. Később egyéb előnyökre 
is fény derül.

Arita tehát Burst Linker lesz. A 
karakterét Silver Crownak hívják és 
később fontos szerepet tölt majd be 
ebben a zárt világban.

A történet a Burst Linkben tör-
ténteket járja körül, de szerencsére 
a játékosok valós életben létező kap-
csolatait is bemutatja, ami sokat lendít 
az animén.

http://anipalace.hu
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Chiyuri Kurashima: Talán még Ari-
tánál is fontosabb számára hármójuk 
gyerekkori barátsága. Mindenáron 
igyekezne fenntartani, és rettentően 
elkeseríti, hogy lassan szétbomlik a 
köztük lévő kötelék, ahogy Arita egyre 
jobban eltávolodik tőlük. Bármit 
megtenne, hogy visszahozza a régi 
szép időket, talán éppen ezért orrol 
meg Kuroyuki Himére, mikor látja, 
milyen közel kerül az egyre zárkózot-
tabb Aritához.

Szereplők
Arita Haruyuki: Elhízott, alacsony fiú, aki némán tűri a mindennapos 
megaláztatásokat, de nem hajlandó segítséget kérni gyerekkori barátaitól. 
Emiatt lassan kialakul köztük bizonyos ki nem mondott feszültség. Később 
a Burst Link változtatja meg az életét. Szoros kapcsolat alakul ki közte és 
Kuroyuki Hime között, aki meghívja ebbe a világba és a védencévé fogad-
ja. Később a Burst Link egyik meghatározó játékosa lesz és a valós élet-
ben is sokat fejlődik lelkileg. Üdítő kivétel volt végre egy olyan shounen 
főszereplőt látni, aki nem válik szuperhőssé és végig hű 
marad magához és középiskolás énjéhez. Igaz, meglehetősen
eltúlzottnak tűnik, hogy egy tizenéves fiú csak az osztály-
                     társai derekáig ér.

Kuroyuki Hime: Az iskola egyik 
népszerű diákja, aki már évek óta a 
Burst Linkben él párhuzamos életet. 
Nem ok nélkül ismerteti meg Aritát 
a játékkal, de fokozatosan egyre fon-
tosabbá válik számára a fiú a valós 
világban is. Körüllengi a titokzatosság 
és a komor aura. Idővel kiderül, mi 
okozza őket.

Takumu Mayuzumi: Ugyan-
csak a baráti trió tagja, egyben 
Chiyu barátja. Jó tanuló, sorra 
nyeri a kendó bajnokságokat. 
Számára jelent a legkeveseb-
bet a régi kötelék, hiszen egyre 
inkább eltávolodik gyerekkori 
életétől, valamint tudat alatt 
talán tartott tőle, hogy a lány 
egyszer Aritát választja helyette.

Számos szereplőről szólhatnék 
     még, mivel többen is betöltenek

     nek fontosabb és kevésbé fon-
                              tosabb szerepet a történet-
                                      ben, de a fenti négy ka-
                                                rakter kapcsolatai körül 
                                                      forog az anime.

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-09-

Összegzés

Külön dicséretet érdemel, hogy a valós életben hihetően 
viselkednek a karakterek, szépen mutatja be az életüket az 
anime. Középiskolás diákokhoz illő problémáik és megoldá-
saik vannak, és nem járnak kihalt éjszakai utcákon, nem ül-
nek be éjszakai bárokba. Találó volt, mikor az egyik fontos 
megbeszélést, amin az egyik szereplő szinte bosszantóan 
fontoskodva oktatta a többieket egy cukrászdában ejtették 
meg süteményt eszegetve. 

A szereplők avatárjai minden esetben találóak. Az 
általános virtuális világban például Arita avatárja egy 
rózsaszín kismalac, Kuroyuki Hime pedig fekete ruhákban 
pillangószárnyakkal és fekete esernyővel jelenik meg. Az Ac-
cel Worldben pedig a valós énüknek megfelelő avatárokat 
kapnak.

A Burst Link világ szabályait könnyű kiismerni, szépen 
bemutatja az anime, ezáltal könnyen követhetjük az ese-
ményeket. Szerencsére aránylag kevés a hangzatos és 
pózok kíséretében bevezetett támadás, ezért a harcok is 
élvezetesek, hihetőek. Jól eltalálták a készítők, hogy ho-
gyan adagolják az újabb ismereteket, amelyeket Aritával 
együtt ismerünk meg, aki a virtuális játékok szabályainak 
megfelelően 1. szintű karakterként kezd és bizony megesik 
vele, hogy elkövet pár hibát. 

A történetben akadnak valóban jópofa poénok, inkább 
azokkal a jelenetekkel nehéz azonosulni, amelyekben túl 
komolyan veszik a játékot a szereplők. Időről időre felbuk-
kannak enyhén ecchi jelenetek, amelyek nagy részét fe-
leslegesnek éreztem. Pár alkalom után kezd unalmassá válni, 
hogy a pufók és félszeg fiú ilyen-olyan okokból mindig pont 
úgy csetlik-botlik, hogy például pont az újonnan megjelent 
lány mellében sikerül megfogózkodnia. Azt viszont el kell 
ismerni, hogy hihetően mutatják be Arita reakcióit.

A grafika szerintem szépre sikerült. Különösen a na-
gyobb látképeket emelném ki, mindegy hogy a való életben, 
a virtuális világban vagy a játékban jelenik meg. Szépek a 
színválasztások, az árnyalatok, tiszták a vonalak. 

Az anime zenéjében vannak nagyon szép számok, de 
összességében a legtöbbjük fel sem tűnt a történet nézése 
közben (persze könnyen lehet, hogy bennem van a hiba). Két 
opening és két ending készült. Az openingek pörgősebbek 
és a fontosabb karakterek sorakoznak fel bennük. Az endin-
gek inkább a szereplők érzelmi világára koncentrálnak, de u-
gyancsak gyors tempójúak. A második ending Kuroyuki Hime 
körül forog és véleményem szerint nagyon ügyesen és egy-
ben ötletesen mutatja be a benne végbemenő változások 
egyik szeletét, engem legalábbis megmosolyogtatott. 

Összességében úgy vélem, hogy az Accel World minden 
hibája ellenére megér egy próbát. Nem kiemelkedő mű, de 
egy korrekt shounen, aminek vannak nagyon jól sikerült jele-
netei. A történetvezetés alapján remélhetőleg lesz folytatá-
sa, mivel gyakorlatilag a sorozat végén kezdődne el az a tör-
ténet, amire az első részek alapján számítanánk. Ha lesz Accel 
World 2, akkor biztos megnézném, mert a fent részletezett 
hibák ellenére is felkeltette az érdeklődésem és számos nyi-
tott kérdés és lehetséges szál maradt kiaknázatlanul.

Az Accel World tipikus shounen anime annak minden 
előnyével és hátrányával. 21754. alkalommal is végighall-
gathatjuk a kötelék-barátság-álom szentháromságot mél-
tató párbeszédeket. Majd elhangzik 21755-ször és 21756-
szor is, és így tovább. Emellett bőven érkeznek a felfokozott 
érzelmek, folyik a könny, kiélezett harcokat látunk és mindez 
egy játékért és egy játék miatt. Számos elcsépelt klisé, sőt 
koppintás kap szerepet az Accel Worldben zajló jelenetek-
ben, amik láttán esetenként valóban a fejünket foghatjuk 
vagy a szemünket forgatjuk. Azonban a valós életben ki-
alakuló barátságokat, különféle érzelmi viszonyokat ügye-
sen mutatja be az anime, ami helyrebillenti a mérleg nyelvét. 
Valamint azt is el kell ismerni, hogy sikerült váratlan fordula-
tokat belecsempészni a történetbe.

http://anipalace.hu

