29

Anime - szubjektív

Szezonos animékről
röviden

Írta: Catrin, Hirotaka

AniMagazin/AniPalace

A következő oldalakon fangirl és fanboy szemmel mutatunk be pár animét az őszi szezonból.
Röviden véleményezzük, kritizáljuk az általunk nézett sorozatokat, így megtudhatjátok, nekünk mi
tetszett vagy épp mi nem.
Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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Catrin véleményei
Fune wo Amu
Nagy meglepetés nekem ez a cím. Attól tartottam, hogy unalmas és száraz lesz
a szótárszerkesztős téma, melynek feldobása nem áll majd másból, mint a két pasi
főhős BL gyanús fanservice kapcsolatából.
Szerencsére annyi minden szólt a sorozat
mellett, hogy végül elkezdtem, még nagyobb szerencse, hogy rosszak voltak a
megérzéseim.

Nézzük, mik vonzhatják látatlanul az
embert. Bár a különböző besorolását
több előzetes chart is lehagyta, már a
borítóképről is látszott, hogy ez egy slice
of life josei (esetleg még seinen) cucc. Az
animés túlzásokat (nagyjából) mellőző,
felnőtteket ábrázoló dizájnhoz ráadásul
közkedvelt seiyuuk társulnak: Sakurai Takahirót és Kamiya Hiroshit ki ne szeretné
főszerepben? (Jó, igen, aki már unja, hogy
minden második cuccban szerepelnek.)
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Ami a női fronton illeti Sakamoto Maaya
és Saito Chiwa mellett sem lehet rajongás
nélkül elmenni. A Fune wo Amu legnagyobb vonzerejét nálam mégis inkább az
a tény jelentette, hogy 11 részében befejezett regényt adaptál, amiből már készült
sikeres live action adaptáció. Ezekben a
szezonokban egyszerűen ki vagyok éhezve
az ilyen apró falatokra, melyekkel az évad
végére ténylegesen jól lakhatok.

A seiyuuk remek munkát végeztek
akár az említett négyest, akár az időseket
nézzük, megunhatatlanok. A látvány megfelelő, helyenként kreatív eszközökhöz

És mit kapunk, ha belekóstolunk?
Dolgos, japán hétköznapokat. Komolyan,
tipikus japán alkalmazottakat és japán

mentalitást, akár a munkához való hozzáállást, akár az interakciókat nézzük. De
nem kell megijedni, a légkör családias, barátságos, kellemes. A karakterek tisztelik
és kedvelik egymást, a hangsúly rajtuk van,
a szerkesztőségi feladatok ehhez jó alapot
teremtenek. Megjelenik a romantika is, de
nem a két pasi között; Majimét elvarázsolja a hirtelen felbukkanó „szomszédlány”,
Nishioka pedig együtt él barátnőjével (,
akivel ráadásul egy helyen dolgoznak, amit

persze nem vernek nagy dobra - tetszetős
jelenetek ezek!).
A történet varázsát tehát ez a felnőttes slice of life adja. A néző a karakterekkel
együtt érzi át a munkát, a csapatépítőket,
az otthoni barátnős, macskás, magányos
pihenést és még sorolhatnám.
Gyengéje, hogy Majime túl konzervatív,
szende, ártatlan férfi főhős, akit nem árt
terelgetni. Igazából egész reálisan lefedi
a hasonló jellemű egyéneket, de lehetett
volna kevésbé maradi és félénk. Nishioka
tökéletes ellentéte, így viszont jól kiegészítik és segítik egymást. Elvégre ez az anime
a barátságukról is szól.

nyúl, ha érzelmeket és ötleteket közvetít.
A zene átlagos: kedvelhető OP-ED, semmi
kiemelkedő.
„Különcségében” a Rakugóhoz hasonlítanám, de nekem annál eddig jobban
tetszik a könnyedebb hangvétele miatt.
Azt pedig még nem is említettem, mennyire szeretem, ahogy egy-két irodai gépről
vagy mobiltelefonról látszik, hogy korábban járunk.

Touken Ranbu: Hanamaru
Bishounen-fest! Ez az anime ránézésre
is kizárólag bishounen rajongóknak ajánlatos, azon belül is leginkább azoknak, akik
játszanak a Touken Ranbuval. Utóbbi rétegnek ez a kis sorozat maga lehet a paradicsom, sorra jönnek a szebbnél szebb fiúk
a mókásabbnál mókásabb interkacióikkal
és kalandjaikkal, a fanok biztosan betéve
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lényeket. Ezek az összecsapások részenként 2-3 percet vesznek igénybe, a műsoridő többi része a fiúk kapcsolathálóját
ismerteti legtöbbször könnyed, időnként
parodisztikus (pl. animés műfajokat és elemeket kifigurázó) köntösben. Persze azt is
megtudjuk, hogy megjegyezhetetlen nevű
kardocskáink melyik történelmi személyhez vagy korhoz tartoznak (Okita Shouji és
Oda Nobunaga pl. mindenkinek ismerős
lehet, a többinél már résen kell lenni, már
ha szeretnénk egy csöppet „művelődni”
ezen a fronton).
Nos nekem, mint Touken Ranbuval
nem játszónak és nem igazán bishi rajongónak ez a sorozat összességében hol
kikapcsoló, hol érdektelen, legtöbbször
közepes, és lemoshatatlanul fanservitudják, ki kicsoda, és hogyan kapcsolódik
a többiekhez. Aki viszont nem rendelkezne ezzel a felismerő képességgel kap
egy aranyos, vicces és ultra tömény bishi
halmazt vagy 50 karakterrel, akiket alig lehet megjegyezni és figyelemmel követni.
Egyébként a szépfiúk híres japán történelmi személyiségek/történetek kardjainak
megtestesítői, akik a távoli jövőben (szerintem inkább időtlen zen kertben) élnek,
és azért utaznak vissza egy-két fontos
történelmi eseményhez, hogy elintézzék a
történelmet megváltoztatni akaró démoni

AniMagazin/AniPalace

jön az ufotable stúdió is egy TR sorozattal,
amit szintén kíváncsian várok. Azért ennyi
színes bishit nehéz mellőzni, itt említeném meg, hogy a látvánnyal jól elvagyok
(különösen hatásos, ahogy a tradicionális,
díszes dizájnt a maival ötvözi, ez nem lenne egyedi, de az arányok miatt itt mégis),
zeneileg viszont gyenge.

Yuri!!! on Ice

A Free! után most ismét jött egy original sport anime, ami felkeltette az érdeklődésemet, szerencsére ez még „BL-ebb” is,

ce-szagú (persze a kíváncsiság nagy úr). A
célközönség viszont imádni fogja, bár szerintem keveselheti is ennyi karakterre ezt a
mindössze 12 részt. Jó hír, hogy tavasszal

mint az úszó srácok kalandjai. A Yuri on Ice
fangirl csábítása tényleg a fiúk kapcsolatából fakad, már azon túl, hogy a műkorcsolya Grand Prix szeletét is bemutatja. Egyelőre még nem tűzhetjük rá a shounen ai
címkét is, de Victor és Yuri jelenetei többek
puszta fanservice-nél. Csoda, hogy érzelmeiktől nem olvad fel a pálya. Emellett egy
pörgős, színes történetet kapunk, középpontban Yuri koris sikereivel, példaképével
és riválisaival, akik egytől-egyig vidám vagy

különc személyiségek. Az is tetszik, ahogy
nem feledkeztek meg a téma „közösségi
hálós”, netes-posztolós oldaláról sem.
A MAPPA látványa egész jó, szépen
indított, de az előadások animációja azóta
gyengült, ami várható volt (az lepett volna meg, ha tartják a színvonalat). A zene
a szezon egyik legjobbja lett, a felkapott
japán színész, Fujioka Dean openingje különösen hatásosra sikerült, de az ending is
kellemes.
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Chi’s Sweet Home (2016)

Dragon Ball Super

Chi cica korábbi animéi ott figyelnek a
kedvenceim között, így részben vidáman,
részben aggódva vártam ezt az új 3D-s változatot. Csalódásom végül inkább pozitív
jellegű lett. Nem lett rossz ez a kisgyerekeknek készült full CG. Chi így is ennivaló,
a környezete pedig teljesen jó. Persze a
régebbi verzióhoz nem érhet fel, főként,
hogy Chi ezekben a hosszabb epizódokban
kissé butábbnak tűnik (vagy csak a korábbi
sorozatot szépíti meg az emlékezetem).

Ismét jelentkezem a ronda rajzok, idétlen zenék frontról, ahová néha kerülnek
azért értékelhető elemek is. Történetileg
haladgatunk, már-már izgalmas csatát
vívtak hőseink a végül önmagával fúzionáló Zamasu ellen (yes, ezt a Black Goku
formáját én amúgy sem csíptem). Nosztalgiázhattunk egy régi technikán, amit
végül nem sikerült hatékonyan bevetni,
mellőzhettük ismét Piccolóékat, fejlődik a
Trunks gyerek, Bulma mindig mókás (pláne ha ő is a fronton van), Vegita valahogy

mindig egyre imádnivalóbb a családias és
megfontolt megmozdulásaival (hát még
amikor letépődik a fél ruhája), Goku pedig
Goku. Most úgy fest, sikerült egy időre kiiktatni a halandónullázót, átvezető részek
várhatók az újabb gigászi csata előtt. Jah,
volt SSJB Vegito fúzió is fél rész erejéig,
végül Trunks aratta le a babérokat a Genki
Dama kardjával, háhá.

helyenként jobbnak néz ki, de mindig rájövök, hogy nem javult a helyzet. Sajnos itt
is túl sok a karakter és az egyencsata, nem
időznek eleget még azon a pár érdekes
arcon sem, akiken kéne (Orga, Mikazuki,
lányok, Sakurai Takahiro bishi). Pedig an�nyira menő egy-két jelenet, Mika különösen mesteri ez ügyben, hát még az isteni
opening. Remélem javulni fog, van hova...

Gundam Orphans 2

A téli szezonból egyedül a Rakugo
folytatását várom, de talán nézem még a
Chaos;Child, Kuzu no Honkai, Little Witch
Academia, Onihei sorozatokat (bár nagy
késztetést egyikre sem érzek).

Van itt nekem egy Gundamka folytatás
is, amiről szintén nem tudok hosszan nyilatkozni. Hozza az első évad színvonalát,
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Hirotaka véleményei

gatásával, amit még így a sorozat fele után
is sikerült megtartani. A zene is teljesen
hallgatható. Pergős opening, kimondottan
szomorú ending. (Vajon lesz benne dráma?
Egy kicsit el tudnék viselni.)

Shuumatsu no Izetta
Általában szeretem az alternatív világban játszódó fantasykat, így kezdtem
bele ebbe is. Az első trailer alapján néztem
egyet a nagy puskán repülő boszorkányon,
de úgy gondoltam egész eredeti ötlet.
Míg a középkorban, meg a köztudatban
lévő boszorkánykép seprűn repül, addig az
1930-as, 40-es években teljesen korrekt,
ha puskára cseréli.
Eddig ez az anime tetszik a legjobban
azok közül, amiket nézek. Egész jól sikerült
belepréselni az anime történetét a második világháborús Európába. Sok más európai államot lerohant a német birodalom
(ahol itt még királyság van), de úgy néz ki,
hogy Elystadtba kicsit beletörik a bicskájuk, hála boszorkányunknak. Adott tehát
egy alternatív Európa.
Az egész anime hangulata nekem
nagyon tetszik, Elystadt gyönyörű alpesi
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ország, szép tájak, friss levegő. Kár, hogy
utóbbit nem élvezhetjük közben.
Nagy előnye a sorozatnak, hogy original, tehát lesz vége. Amit eddig láttam az
tetszett, jól vezették be az alaphelyzetet, a
karaktereket, akiknek a jelleme is bejövős,
mivel határozottak, céltudatosak, főleg
a két főszereplő hölgy. Persze azért ott
figyel a cukiság faktor is, amit némi fanservice-zel fel is turbóznak. Egyelőre ez nem
volt még túlzó, kirívó. Más fontosabb karakter eddig nem nagyon jelent meg, ezidáig Izetta és Ortfiné kapcsolata volt a középpontban. Bár az ötödik résztől a német
oldalon feltűnő katonák érdekesnek ígérkeztek, de sajnos nem elég karakteresek,
hogy számottevő figyelmet érdemeljenek.
Az Elystadt vezetésében lévő emberkék is
osztoznak ezen az érzésen.
A csatatéri jelenetek akciódúsak, különösen a légi összecsapások. Izgalmas, jól
levezényelt jelenetek, remek helyszíneken.
Az animáció és a grafika szép, szerencsére nem szűkölködnek a tájképek muto-

Trickster
Edogawa Ranpo reneszánszát éli, mivel
tavaly volt halálának 60. évfordulója. Ennek kapcsán kaptuk tavaly a Ranpo Kitant,
ami hát, nem volt rossz, de hagyott kívánni
valót maga után. Így jött most a Trickster is
(itt jegyezném meg, hogy télen is lesz egy
anime, ami csak kisebb mértékben nyúl az
írótól).
Ha egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor a Trickster gyerekes és komolytalan.
A főszereplő brigád akármennyire is
vegyes (felnőtt és iskolás) sajnos a lehető
legsablonosabb egykaptafa jellemekből
áll. Az eddig eltelt részekben egyszerű,
pitiáner ügyeket oldottak meg, amiben

semmiféle érdekességi faktor nem volt.
Nem olvastam a regényeket, így el tudom
képzelni, hogy az eredetiből vették át,
de a megvalósítás számomra túlságosan
együgyű. Az örökmozgó Kensukétől pedig
egyenesen leugranék egy szikláról. Párszor
már megemlítették, és láthattuk is a húszarcút, Ranpo nagy főgonoszát, ám igazi
tevékenységet még nem kaptunk tőle. Talán a 24 rész alatt kicsit komolyabbá válik a
dolog. Volt rá már egy kevéske esély a csatornás részeknél, hogy lehet ebből valami,
de még így is harmatgyenge. Lehetne ez
sokkal jobb is, egyelőre csalódás ez a so-
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rozat és nagyon örülnék neki, ha Edogawa
Ranpo egy méltó adaptációt kapna. Ez így
csak lóg a levegőben, cél nélkül.
Egyébként magával a kivitelezéssel,
grafikával, zenével semmi bajom.

Gundam Orphans 2
A tavasszal kezdődött Gundam Orphans megkezdte a második menetét. Az
eddigi részek alapján elmondhatom, hogy
jobb, mint az első évad. Ahogy az a Gundamokban lenni szokás, az első évadban
megújult a világrend és mindenki boldog,
azonban ez nem túl stabil, így harcolni kell
érte. Tetszik az a megvalósítás, hogy az árvákból verbuválódott Tekkadan nagyobb
katonai szervezetté nőtte ki magát, bár
Orga öltönye valami rémes. Az előző sorozatban a haját kellett megszokni, most
a ruháját. Igazából nem sokat változott
a dolog: stratégiai beszélgetések és harc
váltja egymást, a feszültségoldó slice of
life elemek pedig segítik feldolgozni az
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eseményeket. Ez az évad viszont mégis
jobban leköt, jobban komponáltak a harcok, és a karakterek is magabiztosabbak.
A megvalósítás továbbra is jó, az opening
fantasztikus lett, az ending pedig cuki a
gyerek karaktereivel. Minden pozitívuma
ellenére mégis megörökölte az első évad
betegségét. A karakterek szumma továbbra is érdektelenek. A történet csapong
köztük és senkit nem tud igazán bemutatni/kedvelhetővé tenni. A 00-nál is ez volt a
probléma, de ott valahogy jobban összejöttek a dolgok, itt sajnos nem.

Chi 2016
A 2008-as sorozat és a folytatása nagy
kedvencem mind a mai napig. Chi az animetörténelem legaranyosabb macskája.
Vidám, kalandvágyó és mindenekfelett kíváncsi. Mindig tesz valami rosszat, de nem
lehet rá haragudni, mert ez csak játék. Az
idei folytatásnak örültem, ugyanakkor
tartottam is tőle. Örültem, mert végre új
Chi kalandok a maga egyszerűen megnevetettő stílusában. Nem örültem, mert féltem, hogy a CG miatt ronda lesz, mint egy
nagykörúti aluljáró éjjel. Nos szerencsére
pozitívan csalódtam. Bár nagyon fura ez
a computerizált változat, és még mindig
jobban tetszik a 2008-as, de nem zavaró ez
az új sem. A mozgás szép, nem akad, nem
szaggat, és ami a legjobb, az arcokat is eltalálták. Chi mimikája, minden arcvágása
tükrözi a régit, ezáltal aranyos, vicces. A
családról is ugyanezt tudom elmondani.
Örülök, amikor ilyen pozitív csalódások
érnek.

Ami még eltér a 8 évvel ezelőtti verziótól, az a részek hossza. Anno 3 perces részekkel operáltak a készítők, most viszont
már 12 percet kapunk egyszerre. Ami kicsit fura, és bevallom nem is tetszik az az
opening. Aranyos hangzása van, de inkább
bosszantó.

Ez volt az őszi szezon számomra. Nem
túl jó, de ahogy előre nézek a télire az
még rosszabbnak tűnik. Egyelőre a Chaos;Child és a Little Witch Academia azok,
amiket szerintem nézni fogok. Talán még a
Shouwa Genroku Rakugo második évadát.
Majd kiderül.
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