
Nem ismered az Akirát? Nyugalom, semmi gond. Sajnálatos 
módon az Akirát - hiába egy klasszikus - itthon csak kevesen is-
merik. Pedig érdemes volna mindenkinek megnéznie legalább 
egyszer! Hiszen ez az anime nemcsak hogy korszakalkotó volt, 
de olyan mondanivalója van, ami miatt tuti átértékeled az éle-
ted. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek az Akira című 
animét, ami az itthoni szinkronos animék közül egyikhez sem 
hasonlítható, egyedi mű. 

//  Daisetsu

Akira
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Év: 1988

Itthoni (egylemezes 
DVD) megjelenés: 
2007

Hossz: 2 óra 

Korhatár: +16

Műfaj: cyberpunk, 
akció, pszichológiai, 
seinen

Rendező:
Stúdió:

Értékelés:
AA.: 7,8
MAL: 8,1
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Folytatás a következő oldalon!

Az Akirát Katsuhiro Otomo találta 
ki és rajzolta meg 1982 és 1990 kö-
zött. A manga 6 kötet hosszú lett és 
a fejezetei kéthetente jelentek meg. 
A manga 1988-ban kapott egy ani-
mét, amit az emberek a mai napig is 
szívesen néznek meg, hiszen Otomo 
mangája és animéje legendás lett. De 
miért lett ez az anime ilyen felkapott?
Cyberpunk animék nem készültek 
az Akira előtt, inkább csak sci-fik. A 
disztópikus hangulatot, a cyberpunk, 
negatív világképét bemutató anime 
nem létezett az Akira elődei között. 
Egyszóval: az Akira hozta létre a cy-
berpunk stílust, amire később több 
anime is építkezett (lásd: Ghost in the 
Shell, Cowboy Bebop, Pscyho-Pass, 
Ergo Proxy, Trigun). Az Akira így kü-
lönlegesnek számított. Szerencsére 
ez az anime hozzánk is elérkezett. 
2006-ban kétlemezes, majd 2007-ben 
egylemezes DVD-n lehetett kapni. A 
szinkronhangjai kicsit elcsépeltek (pl.: 
Szalai Csongor, Csőre Gábor), de ezt 
leszámítva is egy igen izgalmas animé-
vel van dolgunk. 

Új-Tokió egyik szakmunkásképző-
jének diákjai éppen a városban ran-
dalíroznak. Kaneda, Tetsuo és barátaik 
más motoros bandákkal számolnak le, 
ami megszokott dolog, hiszen a vá-
rosban állandóan zavargások vannak, 
mondhatni: senki sincs a káoszban 
biztonságban. Miután elintéznek pár 

motorost, a srácok közül 
Tetsuo motorbalesetet 
szenved egy, az úttest 
közepére tévedt fiú miatt. 
Kanedáék Tetsuo segítségére 
sietnek, amikor a semmiből 
előbukkan a hadsereg, hogy el-
vigyék az eltévedt kisfiút 
és a balesetet szenve-
dett srácot. Kanedáék 
értetlenül állnak 
a történtek 
előtt, nem 
tudják, hogy 
miért kell 
Tetsuo a had-
seregnek.
Később azonban 
erre fény derül. A 
movie-ban meg-
tudjuk, hogy 
Tetsuo is 
rendelkezik 
olyan ter-
m é s z e t -
f e l e t t i 
erőkkel, amik csak 
néhány emberben lé-
teznek. Ez a természet-
feletti erő azért kulcsfontossá-
gú, mert egy Akira nevű fiúban 
is rengeteg ehhez hasonlító 
erő lakozik. Ezt az erőt azért 
kutatják, mert az embe-
riség sorsát hadászati és 
hétköznapi értelemben is 
meg tudják könnyíteni. A kutatások 
célja az erő megismerése, hogy 
hogyan lehet uralkodni felette 
és hogyan lehet irányítani, eset-
leg kinyerni a tesztalanyokból. 

Az animéről

A történet

„...az Akira hozta 
létre a cyberpunk 

stílust, amire később 
több anime is épít-

kezett...”
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Akira, Tetsuo és más gyerekek testében is 
megtalálták ezt a fajta erőt és mint ki fog 
derülni, Tetsuo testében Akirához hasonló, 
óriási mértékben van ez jelen. 
Tetsuo nem kap felvilágosítást arról, hogy 
milyen fontos is ő a kormánynak és a had-
seregnek. Elszökik a kórházból, találkozik 
egyik barátjával, Karinnal, aki szintén nem 
érti – Kanedáékhoz hasonlóan –, hogy mi 
történik a fiúval, akinek olykor szörnyű fáj-
dalmai és hallucinációi vannak. De Tetsuo 
szabadsága nem tart sokáig, mert újra a ka-
tonák fogják körülvenni és ismételten tesz-
talany válik belőle. Kaneda eközben megis-
merkedik Keijel is, aki egy forradalmi csapat 
tagja. Az ő céljuk, hogy megakadályozzák a 
hadsereg kutatásait és leleplezzék az Aki-
ra-ügyet, nehogy újabb katasztrófa történ-
jen, mint egykor Tokióval.

Kaneda Keiékhez fog csatlakozni és segí-
teni fog neki, ami logikus, hiszen ezáltal 
Tetsuót is meg tudja védeni. Kaneda így 
akarja megmenteni Tetsuót, akinek erről 
más a véleménye… De ennél többet nem 
mesélek. 

Az Akira zenéje hozza a 80-as évek szín-
vonalát, az OST-ben nem találtam semmi 
különöset. A rajzolás terén megmaradt a 
mangaka egyéni stílusa, CGI (3D-s grafika) 
csak elvétve jelenik meg az animében. Lát-
ványra nem lesz panasz: a monumentális 
pusztításokat nagyon részletesen rajzolták 
meg, az animációk jók, mindenképpen 
beírhatunk az animének e 
téren egy piros pontot!

Az Akira az egyik kedvenc animém. 
Nagyon szeretem az ilyen komoly, elgon-
dolkodtató seinen animéket. Számomra az 
Akirának az az üzenete, hogy milyen nagy 
felelősség is a hatalom és mekkora pusztí-
tást tudunk végezni magunk körül, ha nem 
bírunk el a saját „erőnkkel”. De a barátok 
melletti kitartásra is remek leckéket ad az 
anime. Ami pedig talán a legfontosabb: ha 
valóban léteznek Tetsuóhoz hasonló sze-
mélyek, akik hasonló erővel bírnak, mint ő, 
akkor az istenek köztünk élnek?...

Az Akira sok téren egy nagyon tanul-
ságos anime. Komoly érettség szükséges 
a megtekintéséhez. Egy „nem animés” 
személy biztosan nem értékelné úgy, mint 
aki veterán már a témában. Első animének 
semmiképpen sem ajánlanám, de aki úgy 
érzi, hogy elég érett és komoly egy ilyen 
nagy kaliberű animéhez, az NÉZZE MEG. 
Számomra az Akira az egyik legeslegjobb 
anime, nekem 100%-ban átjött a monda-
nivalója. Tegyetek egy próbát, hátha utána 
ti is másképp fogtok tekinteni a világra, 
amiben élünk.

Megvalósítás

Befejezés, az Akira
mondanivalója

Érdekesség
Az anime egy hatalmas robbanással 
kezdődik, mely elpusztítja a várost. 
A kiírt dátum 1988.07.16-a. Ez egy-
beesik a film premierével, amit ezen 
napon mutattak be. 
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