
Téli szezon 
vélemények
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A következő oldalakon fangirl és fanboy szemmel mutatunk be 
pár animét a téli szezonból. Röviden véleményezzük, kritizáljuk az 
általunk nézett sorozatokat, így megtudhatjátok, nekünk mi tetszett 
vagy épp mi nem. Írta: Strayer8, Catrin, NewPlayer



Strayer8 véleményei

Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

Ezt a címet részben csak „becsületből” 
kezdtem el nézni, mert mindig hiányolom 
a josei animéket. Ezek után illett belefog-
nom a szezon egyetlen josei-ébe. Nem 
vártam tőle sokat, de nagyon kellemes 
csalódás volt, olyan történet, amit élősze-
replős sorozatban is szívesen végignéznék.
Az anime japán rakogu előadókról szóló 
valódi slice of life történet. Nincs benne 
szemernyi természetfeletti, sci-fi vagy 
mágikus elem. De még a középsuli is kima-
radt a szórásból. Kapunk helyette felnőtt 
szereplőket, a főszereplő életét nyomon 
követhetjük és a rakugo előadások ren-
geteget tesznek a történet hangulatához.
Maga a cselekmény aránylag egyszerű: egy 
rakugo előadó, Yuurakutei  életét követ-
hetjük nyomon attól a naptól kezdve hogy 
fiatal fiúként bekerül rakugo tanítványnak 
egy híres mesterhez egész időskoráig. Mi-
vel josei-ről van szó, ezért a szerelem sem 

bevezető rész hossza, hamar elrepül. Külö-
nösen mert ebből ismerjük meg a rakugót. 
A rakugo egy tipikusan japán előadásmód, 
amelyben egy kis színpadon az előadó egy 
párnán ülve előad egy történetet. A raku-
gónak az az érdekessége, hogy az előadó 
nemcsak egyszerűen elmeséli a történe-
tet, hanem minden egyes szereplőt külön 
hangon szólaltat meg, eljátssza szerepü-
ket. Mindezt úgy, hogy végig ülve marad 
és nincsenek látványos segédeszközei. Iga-
zi színészi kihívás és szerencsére a seiyuuk 
remek teljesítményt nyújtanak.

A másik fontos kiegészítés: Habár josei 
műről van szó, nyoma sincs a shoujóban 
megszokott szenvelgésnek és lelki tusák-
nak. Persze itt sem hiányoznak az érzések, 
de a korabeli japán emberek visszafo-
gottságához illeszkednek és a rakugo szál 
hangsúlyosabb a szerelmi szálnál.
Azoknak ajánlom, akik szeretik a lassabb 
tempójú slice of life történeteket.

Ajin

Az Ajin alaptörténete nem túl egyedi 
manapság. A 2000-es évek elején egy afri-
kai háborúban felbukkant az első ajin, egy 
olyan ember, akit hiába ölnek meg, mindig 
feltámad. Azóta már Japánban is találtak 
egy ajint, az online videómegosztókon ter-
jed egy-két videó a tudományos jelleggel 
elvégzett kínzásairól. A főszereplő egy kö-
zépiskolás fiú, Nagai Kei, akiről természe-
tesen kiderül, hogy ajin. Mivel első feltá-
madását sikerül szemtanúk előtt intéznie, 
ezért rögtön elterjed a hír, hogy újabb ajin 
jelent meg Japánban és megindul ellene a 
hajtóvadászat. 
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hiányozhat, de inkább a viszonzatlan kate-
góriába tartozik. Yuurakutei nem egyedüli 
tanonc, vele egy napon tanítvánnyá kiáltja 
ki magát egy vele egykorú csavargó fiú, Su-
keroku, aki Yuurakutei-jel ellentétben él-
hal a rakugóért. Az évek során nem látvá-
nyos, de szinte testvéri kapcsolat alakul ki 

köztük, miközben szakmailag a hangya-tü-
csök példamese juthat eszünkbe róla.

Felnőtt korukban jelenik meg a színen 
egy fiatal gésa, Miyokichi, aki egyből be-
leszeret Yuurakutei-be. Hogy végül hogy 
történhet az, hogy öreg napjaira Yuura-
kutei mégis egyedül neveli Miyokichi és 
Sukeroku lányát és a kezdeti nehézségek 
ellenére mégis ő viszi tovább a rakugo ha-
gyományt? Erről szól a történet.

Kiegészítésként még két fontos dolog: 
Az anime egy 47 perces bevezető epi-
zóddal kezdődik, amely a ’60-as években 
játszódik a már idős Yuurakutei-jel és a fel-
nőtt nevelt lánnyal. Senkit ne ijesszen el a 



Az első részekben egyszerű menekü-
lést látunk, de később jóval árnyaltabb ké-
pet és cselekményt kapunk. Megjelennek 
más ajinok is, akiket a titokzatos „sapkás 
férfi” vezet és akinek láthatóan megvan-
nak a maga tervei. 

Kei fő üldözőjét, egy fiatal, ambíciózus, 
törtető állami megbízottat is jobban meg-
ismerhetünk, akinek jól kell teljesítenie, ha 
nem akar csalódást okozni feletteseinek 
(aminek véglegesebb következményei len-
nének egy lefokozásnál).

A történet összetetté, nyitottá válik, 
Nagai Kei is keményebbé válik, hiszen 
számára élet-halál harcról van szó. Kelle-
mes meglepetést okozott számomra ez a 
sorozat. 

A cselekmény jóval összetettebb mint 
amire számítottam, a karakterek könnyen 
megjegyezhetőek, senki sem fekete vagy 
fehér és senki nem üldöz idealisztikus 
vágyálmokat.

Földön 60 óriási erőművet, amellyel az 
egész bolygón biztosítják az energiaellá-
tást. Persze az energiához csak a New Tes-
la által gyártott coinnal lehet hozzájutni, 
amire monopóliuma van a New Teslának. 
Mindez ugyanazokat a kérdéseket veti fel, 
mint manapság az óriási multiknál (pl. Mic-
rosofthoz befutó információk stb).

Ahol monopólium van, ott megjelen-
nek az illegális gyártók is. Ellenük alkal-
mazzák a collectorokat. A főszereplő is 
egy collector, azonban a végsőkig ellenzi 
a coilok használatát. Inkább a 4000%-os 
adóval sújtott üzemanyaggal működtetett 
elavult gépeket használja. Az egyik beve-
tésnél összehozza a sors egy robotlánnyal, 
aki véletlenül éppen a már említett japán 
tudós alkotása. Kiderül, hogy a tudós csa-
ládját kivégezte a New Tesla, mire a pro-
fesszor elmenekült és vélhetően valami 
forradalmi ellenlépésen dolgozott, mikor 
utolérte a vég.

Így természetesen a robotlány a fősze-
replő mellé kerül társként és együtt gyűjtik 
be az llegális coilokat.

A történetet két részre osztanám. Van 
egy nagyon jó seinen szál, ami a dimenzió 
hatásaival, a New Tesla eltitkolt oldalával 
és egy titokzatos coil típussal kapcsolatos. 
Emellett ott van a gyengébb fanservice 
szál, amit a robotlány képvisel látványos 
kawaii-kodással. Semmi gond nem lenne a 
karakterrel, de elnyomja az érdekesebb se-
inen szálat, amit sajnálok. Ez egyébként a 
grafikára is igaz. Élénk színek, extravagáns 
megjelenésű karakterek, aránytalanul sok 
gyerek karakter.

Kár érte, sokkal többet kihozhattak 
volna belőle.
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Külön érdekes, hogy a szereplőkkel 
együtt tudunk meg többet az ajinokról és 
az őket kísérő fekete szellemekről. 

Egyetlen óriási negatívumot tudok 
kiemelni: a 3D volt a leghorrorisztikusabb 
az egész történetben, idő kellett mire 
megszoktam. Egyébként végre olyan ani-
mét kapunk, ahol a karakterek valóban 
ázsiai vonásokat hordoznak magukon, jó 
az opening és a hanghatások. Nem folyik 
hordószámra a vér, de így hangsúlyosabb 
szerepet kap.

Dimension W

Számomra ez volt a mostani szezon 
csalódása. Egy nagyon jó alaptörténetből 
csak keveset hoztak ki. Ráadásul a seinen 
történetet a Bandai készítette, így inkább 
shounen elemeket lehet felfedezni rajta.

A 2030-as években felfedezték a 4. 
dimenziót, a W dimenziót, nem sokra rá 
egy japán tudós rájött hogy lehet végtelen 
energiát kinyerni belőle. Megalakult a New 
Tesla Energy Corporationt, amely felépít a 



Boku Dake ga Inai Machi

Az új címek közül egyértelműen ezt 
kedveltem meg a legkönnyebben és elsőre 
ezt találtam a legjobbnak, de végül sajnos 
nem ájultam el tőle. A sztorija érdekes, az 
időutazós dolgok vonzzák az embert, de 
végül ez is túlságosan a sablonok mezejére 
lépett. Bár a fő problémám nekem nem a 
kiszámíthatóságában rejlik.
Amiknek nem örülök:

- Kapásból annak, hogy Satoru a leg-
elején egyből menekülésnek indul, holott 
nem ő a bűnös és ott fekszik előtte holtan 
az anyja...

- Satoru képessége epicmagic, értsd: 
logikátlan mesés szupererő. Az első rész 
úgy állítja be, mint egy kis apróság, ami 
bizonyos szempontok együttállásakor be-
következik, majd a muterhalál jelenet után 
főszereplőnk a sokktól akkora szintet lép, 
hogy előbb tudatlanul, majd tudatosan a 
múlt kellően kapcsolód pillanatához ugrik 
vissza.

Ezekkel szemben tetszik a látvány, az 
OP-ED páros (előbbi különösen), a szó-
rakoztató-faktor: leköt, érdekel, nézeti 
magát, minden kiszámíthatósága ellenére 
jó rajta agyalni. Tetszik továbbá az alapsz-
tori és pár egészen találó reális jelenet. Jó 
lehetne az a szintén nem meglepő húzás, 
hogy Satorunak csak akkor esik le a tan-
tusz, amikor már ő maga az áldozat. De 
ezt az egész szituációt is tálalhatták volna 
sokkal érettebben és életszerűbben. Szó-
val témája ellenére túl mesés és sablonos 
maradt az egész, a karakterek nem visel-
kednek elég logikusan és reálisan, pedig 
szumma kedvelhető a bagázs és a történet 
menete is.

Nijiiro Days

Főként kistiniknek ajánlom, nekik még 
lehet benne valami izgalom vagy poén, a 
bishounen rajongók valószínűleg szétun-
nák rajta az agyukat, mindenki más pedig 
majd megnézi, ha valamilyen különös ok-
nál fogva azt hiszi, hogy nincs jobb dolga.

Egyszóval a sorozat semmilyen. Leg-
alábbis nekem se nem rossz, se nem jó, 
egy felejtehtő kis semmiség. A srácok 
néha viccesek, néha cukik karöltve a hoz-
zájuk nem eléggé csapódó lányokkal és a 
szerelmi témákkal. Legtöbbször azonban 
érdektelenek, még szerencse, hogy nem 
fárasztanak. Persze nem is nézett ki ez a 
sorozat ennél jobbnak, többnek, pedig a 
szokásos hülyéskedéseken és szivárvány-
pillanatokon túl lehetne sokkal tartalma-
sabb, konkrétabb. Azt még mindig nagyra 
értékelem, hogy csak 12 perc egy rész és 
hogy adott több fiú-lány páros.
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- A buszos részek nekem feleslegesek 
voltak, persze cukik a gyerekek, de előtte 
is cukik voltak, sokkal jobb és logikusabb 
lett volna, ha Satoru kapásból hazaviszi 
magához Kayót.

- Satoru anyuci értelmetlen pillanatai: 
tudja, hogy a 10 éves fia kint mászkál a sö-
tétben „csajozás” céljából és megvárja míg 
pár nap után végül hazaviszi a lányt? Miért 
nem nyújtott segítséget magától? Egyből. 
10 éveseknek.

- Kayo anyjának hatványozottan sajnál-
tatós anyás jelenete nem hogy sok volt, 
egyáltalán nem kellett volna. Érthetetlen.

- Tanárbácsi tökegyértelműsége lehe-
tett volna kicsit ködösebb, kicsit megkér-
dőjelezhetőbb, ehelyett szájbarágták.

Catrin véleményei



Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

BokuDakéhoz hasonlóan ez sem lett 
elég fényes. Nézegetés közben tapasztal-
tam, hogy a rakugo, mint műfaj nem az én 
stílusom, és ilyen animés tálalásban kicsit 
sem érdekel. A seiyuuk persze ügyesek, de 
ennyi. Így, hogy ezek a jelenetek igyekez-
tek jól bemutatni a műfajt, sokszor csak 
apró részletekben, nálam pont azt érték 
el, hogy ezeket a részeket hosszúnak és 
unalmasnak érezzem. Továbbá a történet 
menete is iszonyatosan döcögős, a kez-
detben szimpatikus karakterei unszimpa-
tikussá vagy közömbössé váltak. Persze 

szolgáló gyerekessége ellenére elégedett 
vagyok a mostani részekkel. Nézzünk pár 
példát az öröm forrásaira:

- minden imádnivaló karakter képer-
nyőn van (igen, még díszletként is jobbak, 
mintha otthon maradtak volna)

- nem unalmasak, sőt tempósak a 
részek, melyek most épp le is hagyták a 
mangaváltozatot

- hiába van itt a Frieza-klón vagy a 
saiyajin öcsi, a tálalásuk eddig változatos 
és mókás

- Gokut kiütötték, nem csak övé a játé-
kidő, YES!

- Piccoló (nem túl megnyerő, de az 
most mindegy) harcáról szólt fél rész, yes!

- Vegeta iszonyatosan menő, YEEES!
- Volt Chichi&Goku romantika, Jaco 

hasznosság, Bulma-zseni time és Goku&-
Vegeta szakállal. Kész vagyok, akarok még!

Nos mindezek mellett összességében 
sajnos a Super nem egy jó anime - persze a 
DB-nek sosem volt minden szelete az -, de 
most sokkal szórakoztatóbb, mint eddig. 
Nekem pedig már-már kész fangirl paradi-
csom, bár még bőven lehetne ezt fokozni.

Durarara!!x2 Ketsu

Fú, hogy én ezt most hogy utálom. Pe-
dig sosem voltam ilyen nyafis rá. Aránylag 
jó címnek tartom, ami szeret hullám he-
gyeket és völgyeket váltani, de szumma 
normális marad. Na, ebből a hullámzásból 
lett most egy kicsit elegem, de csak azért, 
mert pont az egyetlen számomra kijjebb 
emelkedő elemének rovására megy ez az 
egész. Konkretizálva: Shizuo és jelenetei 
egyszerűen nincsenek a helyükön kezel-
ve. Persze tök jó, hogy ennyi szereplőnk 
(külön kis csoportokban, mindig máshol) 
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végig fenn tartja a figyelmet a tény, hogy 
vajon a Kiku által mellőzött nő (Miyokichi) 
bánatában mikor omlik a Kiku által szere-
tett férfi (Shin) karjaiba (és a tragédiájuk). 
Természetesen ez bekövetkezett, ami egy 
apró színfolt az egyszínű történetben. 
Valahogy nem lett elég merész ez a josei, 
helyette túlságosan Kiku slice of life és 
rakugo-érzelem központú, unalmas jele-
netekkel. Pedig a közege és látványvilága 
tetszetős. És tényleg a seiyuuk, akik tartják 
az emberben a lelket...

Dragon Ball Super

Végre elkezdődött a Champa szál, 
vagyis az univerzumok közti viadal, ami-
vel alapból indulnia kellett volna ez egész 
Supernek. Persze a DB kereteit jól ismerve 
első ránézésre nem találunk semmiben 
sem újdonságot vagy kreatívságot, de 
szépen lassan jönnek számomra a fangir-
lséget kiváltó pillanatok. Így mondhatjuk, 
hogy a legtöbbször ronda és gagyi kiné-
zete valamint a fiatal célközönségét ki-



van, és még jobb, hogy egy részen belül 
mindenkiből próbálunk bemutatni egy 
kicsit, ennek tetejében pedig minden szál 
és esemény valójában egy nagy egységbe 
fut össze, ettől volt eddig is szép a Drr-
rr... vagy mégsem? Szóval, amikor Shizuo 
legmenőbb Voronát védős, majd Izayát 
üldözős maximum negyed órát kitevő je-
lenetei percekre és részeken át széthúzva 
vannak szabdalva, arra nincs bocsánat. 
Természetesen mindig a legjobb pillana-
toknál félbeszakítva, hogy részen belül is 

meghülyüljünk, mikor folytatódik vajon 
a jelenet: 2 perc múlva, ep. végén vagy 
csak a következő epizód második felében? 
*káromkodás* Szóval ez így pont, hogy 
nem izgalmas, nem menő és nagyon nem 
jó rendezés vagy vágás vagy nem tudom 
mi, belőlem legalábbis nemtetszést, csa-
lódottságot és bosszankodást vált ki. Mivel 
úgyis tudom, hogy Izaya sosem szívja meg 
100%-osan, de legalább egyben kiélvez-
hetném azt a kicsit. Áhh.

Viszonylag érdekesek amúgy a többi 
fronton is az események (végre érződik, 
hogy ez remélhetőleg az utolsó évad), akár 

som. Mások pedig a lolis részeket szeretik 
és így tovább. Összességében ez egy kö-
zepes, már-már olyan nijiirodayses nem is 
rossz, nem is jó darab, pár aranyos/mókás 
jelenettel és még több semmit mondással. 
Kár, hogy nem érdekesebb.

Mobile Suit Gundam: 
Tekketsu no Orphans

Nos, ez a Gundam így a végére sem 
pörgött fel igazán (persze meglepne, ha 
nem jönne belőle még egyszer 25 rész). 
Döcög tovább, így a Földre érve már csa-
tázgatnak is korábbi Gundam pilóta-dívá-
kat idéző nőcivel és bishounenekkel. Az 
újabb drámai halál klisé is pipa. Mindenki 
olyan kis szimpatikus benne, de nagyon 
nehezen érzem a késztetést, hogy nekiül-
jek az újabb és újabb részeinek. Egyszerű-
en annyira minimálisan kreatív, ami nem 
javít a „semmi új” érzeten. Ami meg fog 
maradni belőle az emlékezetemben, az 
az iszonyatosan retardált, emberileg nem 
hordható frizuradizájn, a férfi felsőtestek, 
az űrstrici és az orphans namidaaaaa.

Tavaszi szezonból még nem tudom, 
miket fogok nézni, szumma semmi sem 
hozott lázba, de az alábbi címekre figyel-
tem kissé fel:

Ace Attorney: nem ismerem a játékot, 
de érdekesnek tűnik ez a tárgyalótermes 
téma. Még valami jó is kisülhet belőle, bár 
lehet túlságosan vígjáték lesz az egész.

Bungou Stray Dogs: érdekes az iro-
dalmi hivatkozása, jók a seiyuuk, de nem 
néz ki többnek egy szokásos bishounenes 
fantasy-akciónál.

Joker Game: érdekesebb színtér (30-
as évek), kém pasik, seinen, hátha…

Koutetsujou no Kabaneri: ettől nem 
várok sokat, de jól néz ki ez a steampunk 
világ.

Kyoukai no Rinne 2: ha már az első 
évadot néztem, nem ártana ezt is, bár 
egyelőre nincs kedvem.

Sakamoto desu ga?: ez a srác már 
most annyira trollnak tűnik, hogy csak szó-
rakoztató lehet.

Shounen Maid: én nem értem, hogy ez 
miért nem shounen ai, de lehet, hogy nem 
is akarom megtudni.
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a Saika szálat, akár Celty fejét nézzük, de 
talán kevésbé szétszabdalva most minden 
jobban működne. Mikado és Masaomi pe-
dig továbbra is unalmasak. Remélem lesz 
a végén valamilyen pozitívan értékelhető 
ShizuoxVarona pillanat (vétek lenne ki-
hagyni), hogy elfeledhessem ezt a hisztit.

Koyomimonogatari

Erről egyszerűen nem tudok újat nyi-
latkozni. Rövid kis monogatari részek ezek 
továbbra is, amik okésan beilleszthetők az 
eddigiekbe, a szokásos stílussal megtámo-
gatva. Így nyilván nekem azok a részek a 
kedvenceim, ahol a nem-lolik szerepelnek, 
mert arra billen a mono-nőstény prioritá-



Mayoiga: 30 depis fiatal buszozik a he-
gyek közé egy talán nem is létező utopisz-
tikus faluba? Ráadásul original? Jöhet.

Super Lovers: nem ártana néha egy kis 
shounen ait is néznem.

Sailor Moon Crystal folytatás, Ha-
kuouki minicucc, Gundam: majd egyszer 
megnézem.

Macross Delta: A decemberben kijött 
első rész 3D CG-je és az idol lányok túlzó 
előadás-csapása nagyon nem tetszett, de 
macrossfan lévén nekem ez kötelező da-
rab. Azért még reménykedem, hogy szó-
rakoztatni fog.

Akit ennyi nem győzött meg az gon-
doljon bele, milyen lenne ha egy sárkányt 
repülőkkel és tankokkal győznének le. Ha 
nem tudod elképzelni, akkor nézd meg a 
sorozatban!

Grafikáját tekintve alapnak monda-
nám, nincsen benne semmi kiemelkedő. 
Az opening és az ending pedig egészen 
fülbemászó.

A második évadra egy kicsit azt érzem, 
hogy kezdik elhúzni a történetet. Még 
nem döntöttem el, hogy ez jó-e nekem 
vagy sem!

Mindenesetre, aki nem kezdte el a GA-
TE-et, de szereti a fantasy és harci animé-
ket, az kezdjen bele! 

Dagashi Kashi

Az édességboltos anime. Történetünk 
ugyanis egy édességeket áruló kis boltban 
játszódik. Minden részben csokit és cukrot 
esznek és ennek “tudományos” módszere-
it beszélik ki.

Számomra hihetetlenül szürreális az 
egész: egy műsor a cukorkákról… 

Ki nézne ilyet?
Grafikáját tekintve az egész anime 

eléggé “kopott”-nak tűnik. De ezen még 
túl is tenném magam, de miért néz ki min-
denki úgy, mintha sosem aludnának? Olyan 
karikás szemeik vannak, mintha soha egy 
percet sem aludtak volna és kávéval pótol-
nák az alváshiányt.

Az egész anime annyira bugyuta, de 
valahogy mindig rávesz, hogy megnézzem 
a következő részt. Akiket érdekelnek az 
édességek, vagy szeretik a hasukat, azok-
nak tökéletes választás ez az anime.

Kár, hogy közben folyamatosan azon 
jár az eszem, hogy én meg itt vagyok és 
eszem a kék-fehér gumicukor jellegű édes-
ség ízű valamit... Elszomorító!
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Azt hiszem túl sokat soroltam pedig 
még az ilyen kedves kis slice of life-nak 
tűnő Flying Witcheket és Tanaka-kunokat 
is igyekeztem elfelejteni. Végül talán 5-6 
címet is elkezdek ezek közül, de jó lenne 
kevesebbet.

NewPlayer véleményei

Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku 
Tatakaeri 2nd Season

Még az előző szezonban indult útjára 
a GATE, de én már akkor teljesen ráfügg-
tem. A második szezonnal sem lankadt ez 
a függőségem.

A történet annyiból áll hogy Tokióban 
nyílik egy kapu, amin mindenféle fantasy 
lények özönlenek át. Miután visszaverik 
ezen lényeket a Japán Önvédelmi Erők át-
masíroznak a kapu másik oldalára, ahol egy 
fantasy világban találják magukat. Van itt 
minden, amit akarsz: varázslók, sárkányok, 
és elfek.


