
Anime - ajánló 12

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

Keijo!!!!!!!!
Írta: Hirotaka



Épp egy kisebb megfázás okozta szen-
vedésem okán Catrin ajánlotta, hogy néz-
zem meg a Keijót, feldobna, és amúgy is 
az animés terveim között volt. Gondoltam 
miért ne, és lám, jobban is lettem, sőt meg 
is gyógyultam egyből. 

Nah jó, ez kis túlzás, de a bunyózó für-
dőruhás lányoktól tényleg jobban lesz az 
ember. 

Amikor elkezdtem az animét két je-
lenet jutott eszembe az Egy rém rendes 
családból, ahol Al Bundy a következőket 
mondja: 

Az egyik az új sport bárban: “Ezt nézd 
Jefferson, mindenféle férfinak való sport: 
baseball, football, bikinis lányok birkóznak 
salátában…”. A másik jelenet a tetőn van, 
mikor felszerelték a parabola antennát: 
“birkózó csatorna, olajos birkózás csatorna, 
sárbirkozás csatorna.”

De tegyük félre Alt, és lássuk mit ad a 
12 részes anime.
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Mi is a Keijo? 

Ez egy fiktív sport, méghoz-
zá meglehetősen népszerű az 
anime világában. Az egész egy 
medencében zajlik, amiben 
áll valamilyen platform. Az 
alap, a kör alakú, egyenes fel-
színű pálya, ami vagy stabil vagy 
billeg, de vannak kreatívabb 
darabok is, mint a 3 dimenziós 
rács, repülő, sőt japán kas-
télytető is. A cél, hogy az 
ellenfél beessen a víz-
be, vagy ki legyen ütve, 
egymáshoz pedig csak és 
kizárólag seggel és mellel 
lehet hozzáérni. A felállás 
lehet 1v1, 2v2, de akár 
4v4 is. Szereplőink ennek 
a sportnak az űzői és sze-
relmesei.

Az erős fenék fél egészség

Nem kedvelem az abszurd marhaságo-
kat logikátlanul az arcunkba toló műveket, 
és először a Keijóról is ezt gondoltam, de 
pozitívan csalódtam. Igaz, az anime tele 
van képtelen és természetellenes mozdu-
latokkal, de ezt annyira jól beleintegrálták 
a készítők, hogy az lenne a baj, ha nem 
lenne. 

No de miről is szól a sorozat, azonkívül, 
hogy tudjuk, mellel és hátsóval harcolnak 
a fürdőruhás csajok. Végül is lényegében 
erről, de kapunk egy laza történetet is, ami 
bár nem olyan szép kerek, mint az animé-
ben lévő hölgyek mellei, de kellő alakot ad 
a sorozatnak és hiányérzetünk se nagyon 
marad.

Ott kezdünk, hogy Kaminashi No-
zomi és barátja, Miyata Sayaka a 

középiskola elvégzése után 
nem holmi sablonos művé-
szeti vagy üzleti egyetemre 

mennek, hanem beiratkoznak 
a Keijo akadémiára, hogy kitűnő Keijo 

játékosok legyenek. Itt ismerkednek meg 
a többi karakterrel, Aoba Kazanéval, Toyo-
guchi Nonnal és még legalább hat másik 
szereplővel.

Az akadémián két szint van, normál 
és elit. A visszatekintésben megtudjuk, 
hogy Nozomi és fentebb említett társai 

a normál osztályba kerültek. Ám 
ácsingóznak az elit után, nem is 
alaptalanul. 



Mellbedobás

Azért az éremnek van másik oldala is, 
abban a tekintetben, hogy most negatí-
vumot kell írnom, mert azért akad. Hogy 
kicsit rácáfoljak korábbi kijelentésemre, 
és sötét fellegeket idézzek az anime fölé, 
sajnos meg kell említenem, hogy az utolsó 
két részben kapunk karakterdepit a meccs 

ráz, legjobb példa erre a Buttack on Titan, 
vagy a Gate of Bootylon. Nagyon sokféle 
támadást talált ki a készítő, komolyan 
érdemes várni, mekkora abszurdum lesz 
a következő. Hihetetlen, mire képesek a 
seggek ebben az animében. 

közben. Odáig szinte semmi ilyesmi nem 
volt, Sayaka agonizált kicsit, de azon ha-
mar túl estünk. Az utolsó ellenfél, Maya 
viszont olyan személyes drámát nyom le 
nekünk, hogy én is majdnem fejest ugrot-
tam egy lavór vízbe. Nem önmagában a 
depiért, hanem annak felesleges mivolta 
miatt. Annyira kellett, mint még egy vödör 
víz abba a teli medencébe. Oké, ki kellett 
tölteni valamivel a játékidőt, de akkor in-
kább a többi karakter harcát mutathatták 
volna hosszabban. Nem kedveltem meg 
ettől jobban Mayát, és nem is érzetem át 
szegény sorsát. Ha érzelmi drámát akarok 
látni, akkor megnézek pl. egy romantikus 
shoujót. 

Érdemes-e feltenni a kérdést, hogy 
akarunk-e egy ilyen animébe tartalmas tör-
ténetet vagy mély karaktereket? A válasz 
mindkettőre nem. Minek?! 

A Keijo történeténél és karakterei-
nél még a medence is mélyebb, aminek 
örülhetünk, hisz így minden figyelmünk a 
domború testrészekre és persze az össze-
csapásokra koncentrálódhat. 
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Az anime eleje értelemszerűen edzéssel indul, 
mert hát a lányok nemesebbik felét mégiscsak 

erősebbé kell tenni. Ilyen a seggen séta vagy a 
labdapasszolgatás seggel. 

Az anime felépítése egyszerű, főleg két 
történeti elem együttese alkotja. Az egyik 

az előbb említett edzés és gyakorlás a csa-
pattársakkal, a másik maguk a Keijo mér-

kőzések, amiből szerencsére jó sokat 
kapunk. A kettő között meg némi slice 
of life elem, mint az ebéd vagy szimpla 

beszélgetés, amikor megismerjük a karak-
tereket, bár ekkor is főként a Keijóról van szó, 

így nem kalandozunk el a témától szerencsére. Teljesen 
korrekt a történetvezetés, lényegre törő, nem időz so-
kat egy-egy jeleneten, a meccsek sincsenek elhúzva. 
Szép munka Takahashi Hideyától, akinek ez volt az első 
rendezése. Azóta a Fukumenkei Noise-t dirigálta. 

Részről részre élvezhető az egész, persze ha 
egyszerű, könnyed szórakozásra vágyunk, és nem 
akarunk mélybe menő sportfilozófiát hallgatni, vagy 

meccsek közben drámai karaktermúltat nézni. S bár 
shounen is szerepel a műfajle-
írások között, a Keijo mégsem 
esik annyira a tipikus shounen 
sport animék hibájába, per-
sze felfedezhetőek az elemei, 
mint a támadások nevei és a 
karakterpozíciók, de nem lesz 
unalmas, szenvedős, túlnyúj-
tott, a meccsek dinamikusak, 
pergősek, nem állnak le. Akár a 
shounen sport animék egyfajta 
paródiájaként is gondolhatunk 
rá, mivel több mindent kifigu-



Magukkal a szereplőkkel egyébként 
szumma semmi baj nincs. Felfedezhetünk 
némi eltérést a jellemek között, de alapjá-
ban véve mindenki ugyanolyan. Kedvesek, 
barátságosak, nincsenek karaktercivako-
dások, párharcok. Viszont ez ebben az 
animében pozitívumként értékelhető, 
mivel nincs szükség ennél nagyobb fokú 
karakterkomplexitásra. Inkább szerethető 
elem, hogy a mérkőzések után még a má-
sik iskola tanulói is barátokká válnak.

Beszéljünk az ecchiről. Fürdőruhás/
bikinis lányok a szereplők, tehát elkerül-
hetetlen, hogy szép idomokat lássunk. Az 
ecchi viszont itt nem egyszerűen öncélú 
fanservice (persze az is) vagy felesleges 
elem. A lányok olykor olyan erős támadá-
sokat intéznek egymás felé, hogy bizony 
itt-ott a fürdőruha is el tud szakadni, vagy 
éppen az egy harci technika, ha tangásítjuk 
a fürdőruha alsó részét. Szóval kellően 
helyén van kezelve ez is. Már csak azért is, 
mert a lányok nem akadnak ki, hogy több 
ezer ember nézi őket.

Esetleg negatívumként lehetne írni, 
hogy szűk keresztmetszetben mutatják 

megmaradt a grafika és az animáció szint-
je. Szép a környezet, szép a karakteráb-
rázolás, az animáció is látványos, persze 
shounen vizualitással megtoldva. A kame-
raállások is ezt tükrözik. 2016-ban ez egy 
teljesen korrekt minőség. 

A zene már kevésbé szembetűnő. 
Nincs vele semmi baj, de nem olyan dalla-
mok sem a nyitó-záró zenék, sem az OST, 
hogy többször meghallgassa az ember.

Winner/Loser   

Összegezzük amink van. Annyira jól 
szórakoztam ezen az animén, magán az 
alapszitun, a meccseken (a támadáso-
kon konkrétan szakadtam a nevetéstől), 
ahogy már rég nem. Ezért igencsak kelle-
mes nyomot hagyott bennem a sorozat. 
Külön poén ahogy a karakterek ezeket a 
támadásokat komolyan gondolják. Szóval 
magán a sportágon kívül semmi újat nem 
kapunk, mégis minden elemet jól raktak 
össze, hogy ne legyen unalmas és fárasztó. 
Ezen nevetni kell, és a lányokon pihentetni 
a szemeket.
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magát a sportot. Tudjuk, hogy van két is-
kola, hogy Japánban népszerű és komoly 
sportág, de ennyi. Lehet a manga további 
részében ez jobban be van mutatva.

 
Seggrepacsi

Az adaptálás minősége kritikus pont, 
hogyan néz ki és hangzik az egész anime. 
Hogy mennyire jól adaptálták a mangát, 
azt nem tudom, mert nem olvastam, de 
azt tudom, hogy az alapmű idén tavasszal 
fejeződött be és 177 fejezet. Az anime eb-
ből 87-et, vagyis a 18 kötetből 9-et dolgoz 
fel. Szóval pont van még egy évadra való. 
Bár ha nem folytatják, az sem baj, mivel 
nem lett az arcunkba tolva olyan karak-
tercél, főleg Nozomi révén, hogy izgulni 
kelljen. Sorayomi Daichinak egyébként a 
Keijo!!!!!!!! a második mangája, az első, a 
Momibaraishi nem kapott animefeldol-
gozást. 

Az animációs munkákat a Xebec készí-
tette, akikre nekem még nem volt pana-
szom, szép munkát végeznek, és a Keijót 
sem vették félvállról. Az elejétől a végéig 

Cím: Keijo!!!!!!!!

Hossz: 12 rész

Év: 2016

Műfaj: ecchi, shounen, sport

Stúdió: Xebec

Értékelés:

MAL: 7,35
ANN: 7,18

AniDB:6,43


