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Isekai, egy zsáner, ami az elmúlt 30 évben
szinte mit sem változott. Aki nem tudná, miről is
van szó, akkor csak annyit mondok: egy vagy több
fiatal valami mágia/baleset hatására átkerülnek
egy másik világba, ahol legtöbb esetben hősök
lesznek. Ezt a felütést mindenféle módon szokták
variálni, de az alapkoncepció szinte mindig ugyanaz, persze van kivétel, de elég ritka. Olyan népszerű a téma, hogy szinte minden évben kapunk vagy
4-5 sorozatot vagy mozifilmet, aminek ez az alapja. És nem csak Japánban népszerű, hiszen talán a
legkorábbi példái az Alíz Csodaországban, az Óz, a
csodák csodája, vagy a sci-fi rajongók körében igazán híres 1917-es A Mars hercegnője. A másik világ
lehet egy másik bolygó, alternatív létsík, digitális
univerzum, álomföld, múlt vagy jövő… szinte biztosan mindenki tudna mondani fejből legalább 10
példát. Én is összeszedtem a szerintem legjobbakat vagy a legjelentősebbeket, amik tényleg fontos momentumai az anime történelmének.
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Mielőtt belevágunk fontos kiemelni pár apróságot, hogy mik azok, amiket kizártam a listáról,
kezdve a filmekkel, mivel ez egy sorozatos lista,
így az olyanok, mint a Spirited Away vagy a Brave Story és a többi -melyekből szinte önálló toplistát lehetne összehozni- sajnos most kimaradnak.
Szintén kimaradnak az mmorpg-s animék is, így a
Sword Art Online-t és a .Hack-et ne is keressétek,
ezek is másik listára érdemesek.

10.
El Hazard: The Magnificent World
Bár már a 80-as években is voltak Isekai animék, de az igazi nagy áttörés mégis a 90-es években történt meg. Ennek voltak az első jelentősebb
állomásai az El Hazard és a CLAMP Magic Knight
Rayearth-je. Utóbbin sokat gondolkoztam, hiszen
elég népszerű volt akkoriban, de a szívemhez az
El Hazard mindig is közelebb állt. A történet, mint

minden esetben, itt is azzal indul, hogy a mi Japánunkból átkerülnek páran egy másik világba, de
itt már a helyszín sem a megszokott fantasy klisé,
hanem egy erősen perzsa vagy arab alapokra épülő, de mégis kicsit science fictionba hajló birodalom maga El Hazard.
Természetesen találkoznak mindenféle furcsa kreatúrával, hercegnőkkel, de lesznek itt még
papnők, egy ősi démon, egy kisebb halálcsillag az
égen, háború, nagy szerelmek, kard és mágia, na
meg egy kis egészséges erotika, minden ami kell
egy igazi nagy kalandhoz.
Az El Hazard története üvölt egy remake-ért, amit bár még a 90-es években meg is
kapott, de az valahogy gyerekesebb lett, bár szintén elég szórakoztatóra sikeredett. Nagyon sok
dologban komoly úttörő volt, ugyanis több LMBT
szereplőt is felvonultatott, köztük az egyik fősze-

replővel. Mondjuk pár jelenete ma már sokaknál
megbotránkoztató lehet (az egyik főgonosz pl.
nyíltan pedofil) és a humora is helyenként elég
meredek, de hát ilyen volt a 90-es évek. Az eredeti El Hazardot egyszer mindenkinek látnia kell, de
az elég gyengécske folytatásokat és a remake-et
már ki lehet hagyni.

9.
The Vision of Escaflowne
Maradunk a 90-es éveknél, a már akkor borzasztóan híres Sunrise stúdió sem akart kimaradni
az isekai lázból (ha egyáltalán volt ilyen, mindenesetre jól hangzik). Persze nincs Sunrise hatalmas
robotok nélkül, így ebből sem maradhattak ki. Az
Escaflowne egy hatalmas projektnek indult, ami
bár Japánban nem lett akkora nagy siker, mint a
stúdió várta, de nyugaton gigantikus népszerűségre tett szert.
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Talán mert a vicceskedő, könnyedebb kalandok helyett egy nagyon sötét, nyomasztó, kicsit
steampunkosabb világot és történetet mutatott
be. Hitomi karaktere is sokkal drámaibb lett, mint
azt megszokhattuk, aki nem csak a háború és az
ismeretlen világ kapcsán szenved, de mindjárt két
férfiba is szerelmes lesz (talán), ami csak fokozza
a feszültséget. Persze itt is sorban jönnek a szereplők, barátok és ellenségek egyaránt, de szinte
mindegyikről kiderül, hogy elég sötét vagy szomorú múltjuk van.
Őszintén szólva én nem szerettem az Escaflowne-ét és pontosan azért, amiért a Trónok
Harcáért sem rajongok annyira: néha már túltolják
a drámát. Persze ez rengeteg embernek bejön, de
számomra Hitomi karaktere nagyon ellenszenves
volt. A történet is elég klisés volt már akkoriban is,
tele nagyon erőltetett helyzetekkel. Ugyanakkor
az anime jelentőségét elvitatni nem lehet, hiszen
mai napig megállja a helyét minden téren. Sőt, a
sorozat zenéje valami olyan bombasztikus, amit
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nagyon keveseknek sikerült felülmúlni és Kanno
Yoko azóta is legendának számít a zeneszerzők
körében. Szintén érdemes megemlíteni még Hitomi kapcsán, hogy az akkor nagyon kezdő, még
csak 16 éves Sakamoto Maaya kapta nem csak a
szerepet, de a főcímdalt is és parádésan oldotta
meg, a kishölgy pedig azóta az egyik leghíresebb
seiyuu.
Aki szereti a kicsit sötétebb kalandokat, szerelmi háromszögekkel és sok-sok drámával, annak
mindenképpen ajánlom, mert az Escaflowne egy
kiváló anime, de lehet lesz, akinek megfekszi a
gyomrát.

8.
Fushigi Yuugi
Watase Yuu mangája és az abból készült
anime volt talán a 90-es évek animés „Twilight”
verziója. Jó kezdés ugye? A Fushigi Yuugi egy igazi, klasszikus shoujo anime, ami nem is igazán az

„isekai” mivolta miatt lett híres, hanem a rengeteg bishounen miatt, avagy a főhősnő minden
ujjára jutott egy helyes srác, akik közül többen is
az ő szívéért epekedtek. Oké, oké, kezdek cinikus
lenni, pedig a Fushigi Yuugi nem annyira borzalmas, sőt az első fele kifejezetten szórakoztató,
és akkoriban még sokkal ritkábbak is voltak a kifejezetten egy célcsoportnak irányzott sorozatok
(vagy csak mi voltunk fiatalabbak és naivabbak).
A lényeg, hogy az anime hatalmas sikert aratott,
többé-kevésbé megérdemelten, az már más kérdés, hogy az isekai zsánerhez nem sokat tett hozzá, de adott évekre elegendő lendületett a yaoi
doujinshi alkotóknak. A történet szokásosan nem
bonyolult, két iskolás lány, Miaka és Yui egy nap
a könyvtárban találnak egy furcsa könyvet, amely
átrepíti őket egy mesebeli középkori Kínába. A lányok két külön országban érnek földet, majd hamarosan a helyiek kinevezik őket papnőknek. Miaka Suzaku, míg Yui Seiryu papnője lesz. Feladatuk
pedig, hogy összeszedjék a 7-7 mennyei harcost,
megidézzék közösen az adott kínai istenséget, aki
cserébe teljesíti három kívánságukat.
Sajnos a Studio Pierrot valamiért 52 részesre nyújtotta az amúgy is inkább karakterekre
épülő cselekményt, így néha erősen rétestészta
érzetet kelt, de ez akkoriban megszokott volt.
Főleg fiatalabb lányoknak ajánlom, mert a kínai
világ tényleg nagyon szép, tele helyes srácokkal,
sok-sok romantikával, egy kis homoerotikával, és
a történet is érdekes, bár a lezárása eléggé megosztotta az embereket.

7.
InuYasha
Takahashi Rumiko az egyik leghíresebb
mangaka, szerintem nem is kell nagyon senkinek
sem bemutatni, hiszen munkássága mára már legenda, legyen az a Maison Ikkoku, Ranma ½ vagy
éppen az Inuyasha.
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Számunkra most ez utóbbi az igazán érdekes, főleg, hogy azon kevés animék egyike, ami magyar
szinkronnal is futott a hazai TV csatornákon.
A sztorit szerintem pont emiatt mindenki ismeri,
Kagome a diáklány egy misztikus kút által átkerül
a középkori Japánba, ahol a sorsa összefonódik
egy (nagyon szépfiú) kutyadémonnal és közösen
elindulnak összeszedni egy darabokra tört gyöngy
szilánkjait, stb-stb.
Az Inuyasha bizonyos szempontból pontosan ugyanazt a formulát követi, mint a Fushigi
Yuugi, csak míg az shoujo oldalról közelítette meg
a témát, Rumiko szokásosan inkább a shounen kliséket preferálta. Szintén hatalmas világsiker lett,
talán meg is érdemelte, bár az én véleményem
szerint ezt is sikerült tényleg borzalmasan elhúzni
(vagy 200 rész simán).
Ajánlani nem is kell nagyon, hiszen akit kicsit is érdekelt idehaza az anime és a manga, az
már biztos ismeri. Igazi klasszikus.
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6.
Angel Beats!
Egy újabb verziója az isekai sorozatoknak,
ahol a főhős szimplán meghal a valódi világban
és egy másik univerzumban reinkarnálódik. Ezúttal nem is akárhol, hanem a túlvilágon (vagy a
purgatóriumban), ami pontosan ugyanúgy néz ki,
mint egy átlagos japán iskola. Itt vívják kilátástalan harcukat egy angyal ellen a hőseink, miközben
egyre jobban megismerik önmagukat és egymás
múltját. A poént persze nem lövöm le, bár elég
kiszámítható.
Az Angel Beats! szerintem egy picit túlértékelt alkotás, még annak ellenére is, hogy nem
kisebb személytől származik, mint Maeda Jun, aki
olyan brutális drámákat tett le az asztalra, mint az
Air vagy a Clannad. Egyértelműen megvannak a
pozitívumai, a humora harsány és tényleg szórakoztató, a szereplők (bár teljesen egyértelműen
más animékből lettek összeollózva szégyentele-

nül) jópofák, a történet minden kiszámíthatósága ellenére képes rettenetesen megható lenni
és úgy alapvetően egy teljesen korrekt kis anime
sorozat. A sikere hatalmas lett, még annak ellenére is, hogy a P.A. works egyértelműen félkészen
adta ki a keze közül, ugyanis a tervezett 24 epizód
helyett csak a fele jött össze. Azóta is alapműnek
tartják és bár számomra nem lett akkora kedvenc,
de egyértelmű, hogy mégis itt a helye a listán, hiszen szinte lavinát indított el a hasonló „reinkarnálódó” történetekkel.

5.
The Familiar of Zero
Egy újabb klasszikus, amit nem lehetett kihagyni, és ezúttal egy habkönnyű darab. Itt elég
sokat gondolkoztam, mert simán lehetett volna helyette a Re:Zero is, de valahogy a Zero felé
jobban húzott megint a szívem (és mert a Re:Zero-t nagyon túlértékeltnek vélem). A The Familiar of Zero egy igazi romantikus fantasy komédia,
méghozzá a tényleg klisés értelemben. Adott egy
misztikus középkori világ, mágiával, lovagokkal
és szörnyekkel, na meg egy varázslóiskola, ahol
Louise, a nemesi családból származó fiatal varázslólány próbálja elsajátítani a mágia fortélyait, roppant kevés sikerrel, ezért ragad rajta a Zero, vagyis
a Nulla becenév, utalva ezzel a sikeres tesztjeinek
számára. Egyik alkalommal megpróbálkoznak az
idézéssel, vagyis valami másik világból egy szolgálót előteremteni és Zero nagyon sikeresen a mo-

dern Japánból ránt át egy otaku srácot, aki (eleinte) legalább olyan haszontalan, mint ő maga.
Saito, a szerencsétlen fiú mielőtt észbe kapna
máris egy szolga szerepben találja magát, mint
a lány „familiárisa”, amin nem sokat könnyít az a
tény sem, hogy egy igazi tsunderével hozta ös�sze a balsors. Innen indulnak a közös kalandjaik,
vagyis inkább szerencsétlenkedéseik, miközben
szépen lassan egymásba szeretnek és persze az
is kiderül, hogy nem is annyira tehetségtelenek.
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Aranyos, vicces, komolytalan kis fantasy, enyhe
„hárem” beütéssel, mert persze Saito valamiért
vonzza magához a csajokat és ezzel együtt Lousie
haragját is. Japánban nagyon népszerű lett, ezért
kapott is négy anime szezont, szerintem megérdemelten. Tényleg szórakoztató.

4.
The Devil is a Part-Timer!
És most egy méltatlanul elfeledett darab,
amit nem tudok elégszer ajánlani ismerősöknek.
Egy csavar az isekai formulán, hogy ezúttal hőseink, nem a modern Japánból utaznak ismeretlen
világba, hanem fordítva! Nem is akárki, hanem
maga a hatalmas démon lord, Satan és hűséges
tábornoka. Egy hatalmas csata során kénytelenek
visszavonulni, de valami porszem kerül a gépezetbe és Tokióban kötnek ki… nyomukban a másik világ legendás hősével, aki végezni szeretne velük.
A mi világunkban viszont szinte minden erejüket
elvesztik, kénytelenek emberi alakot ölteni és bizony beilleszkedni a társadalomba. Mivel semmi
képzettségük sincs (a démon lord bármilyen jól
is hangzik, de nem bejegyzett szakma), így Satan
(Sadao álnéven) egy gyorsétterem kiszolgálójaként végzi, hűséges tábornoka pedig a szerény lakásuk háztartását viszi. De a legendás hős sem járt
jobban, aki egyébként egy roppant csinos, ámde
meglehetősen tsundere hölgy, ő ugyanis telefonszolgálatos melót tudott szerezni csak magának.
Egymással való küzdés helyett a havi számlákkal
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harcolnak meg a napi betevőért, és szépen lassan
maguk is átlagos dolgozók lesznek… de persze a
másik világ lakóinak is lesz ebbe még beleszólásuk. Nagyon ötletes, könnyfakasztóan vicces és
fájóan ironikus. Kár, hogy sajnos csak egy rövidke
és félbehagyott sorozat, pedig szívesen elnéztem
volna még pár szezonig (hátha...). Természetesen
egy percig sem lehet komolyan venni, igazi komédia, de annak nagyon kreatív és egyedi. Fokozottan ajánlom!

3.

Gate: Thus the JSDF Fought
There!
Oké, ez egy Csillagkapu másolat. Egyértelmű. Nem is lehetne letagadni, így aki annak
a rajongója, az pontosan tudja, mire számíthat.
Japánban megnyílik egy kapu egy másik világra,
amiből szörnyek és katonák özönlenek át, a rendőrség és a hadsereg visszaveri őket, de így is sok
civil az áldozat. A Japán Védelmi Erők egy speciális
különítményt küld át a kapun, tankokkal és teljes
katonai felszereléssel, hogy vizsgálják meg mi van
a túloldalon, és ha kell, akkor tegyenek rendet. A
katonai csapat át is megy a kapun, ahol egy klas�szikus fantasy világban találják magukat. Tábort
alapítanak, megismerkednek a helyiekkel, megtanulják a nyelvüket, a világukat, és bizony ahogy
egyre jobban ismertebbek lesznek, úgy bonyolódik a helyzetük… mind a két világban.

Egyszerűen imádtam ezt a sorozatot, minden butasága ellenére. Eszméletlen hangulata
van, nagyon szépen bemutatva azt a helyzetet,
hogy mi történne, ha a modern hadsereg bevonulna egy klasszikus Tolkien-es univerzumba.
És nem is finomkodtak, ugyanis a fegyverek
nem dísznek vannak, itt bizony néha halomra lövik
a jónépet, ha a helyzet úgy kívánja. És mint tudjuk,
ha jön egy sárkány… akkor jól jön pár vadászgép.
Akik szeretik a Csillagkaput vagy alapvetően a kicsit militarista stílust, azoknak kötelező sorozat!

2.
No game No Life
Na most vagyok bajban, hiszen nem tudom,
mit is lehetne erről a rövidke kis sorozatról írni.
Annyira egyedi, annyira látványos és helyenként
annyira vicces, hogy tényleg csak azt tudom mondani, hogy tessék megnézni, mert kötelező!
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Sora és Shiro egy nem mindennapi testvérpár, egyrészt elborult gamerek, akik sportot űznek abból, hogy minden egyes online játékot mester szinten kitanulnak… és rommá aláznak párban
mindenkit. Nem is nagyon csinálnak mást, hiszen
még a lakásukat sem hagyják el, napfényt meg kitudja mikor láttak utoljára. Az idősebb srác, Sora,
egy igazi arrogáns, perverz, suttyó, aki mindezek
ellenére szerethető, míg a kishúga, Shiro, egy kicsit aspergeres, csendes géniusz, aki rajongásig
szereti a bátyját (ami kicsit betegesen kölcsönös...). Egyik nap egy furcsa idegen átteleportálja
őket egy olyan világba, ahol minden, tényleg minden alapja a játék. És minden a fogadásokon dől
el, még a háborúk is. Sora és Shiro az igazi paradicsomba kerülnek, itt ugyanis megmutathatják,
mire is képesek és bizony nem is szerénykednek,
azonnal a trónra törnek… aztán meg az egész világra.
Brilliáns dialógusok és szituációk sorozata,
valami elképesztő vizuális megoldásokkal. Termé-

szetesen itt még egy egyszerű pókerparti is egy
nagy kaland, mert a testvérpár (majdnem) mindenki eszén túljár, de nem is akárhogy, hanem
fölényesen és parádézva, amit öröm nézni. A sok
agyzsibbasztás között kapunk egy kis erotikát is,
de semmi komolyra nem kell gondolni. Akár azt is
mondhatnám, hogy a No Game No Life az isekai
sorozatok királya (és királynője), ha nem lenne a...

1.
KonoSuba: God’s Blessing
on This Wonderful World!
És végül, ami felteszi az i-re a pontot, az
isekai sorozatok teljes dekonstrukciója, az összes
létező klisé kiforgatása, ami után képtelenség komolyan venni bármi hasonló animét: a KonoSuba!
Igen, ez egy totális paródia, ami annyira ügyesen
ollózta össze az összes eddig felsorolt sorozat kliséit és történeteit, hogy garantáltan a fejedet fogod fogni… vagy a nevetéstől, vagy a kíntól. Mert

bizony a KonoSuba nem akar csak üres poénokkal
szórakoztatni, sokkal inkább szeretne egy görbetükröt állítani, nem csak az isekai sorozatok elé,
hanem alapvetően az anime piac felé is. És bizony
ez nem fog mindenkinek bejönni. A készítők több
szinten trollkodták szét az egészet, lesznek olyan
viccek és utalások, amiket csak sokadik megnézésre veszel észre, ha egyáltalán feltűnik.
A főhősünk (hős?) Kazuma, egy átlagos japán otaku, aki egyik nap hazafelé tartva meghal egy balesetben (lehet számolni a kliséket), halála után
átkerül egy fantasy világba, nyakában egy idióta
istennővel, Aquával, és természetesen a céljuk,
hogy megmentsék a világot a nagyon nagy gonosztól. Számoltátok a kliséket? És még el sem
kezdődött… a világmegváltás elmarad, Kazuma
ugyanis egy nyomorult, szerencsétlen, önző hülyegyerek, aki hősies tettek helyett pitiáner küldetésekre vállalkozik csak, azokat is legtöbbször
katasztrofálisan elrontva. Lesz további két társuk
is, Megumin a fiatal és szintén totálisan idióta varázslócsajszi és Darkness, aki egy bátor és nemes
lovaghölgy… beteges perverzióval.

„isekai klisében” szerepel (elvégre otaku) és ennek
bizony hangot is ad. Én egyszerűen imádom a KonoSuba humorát, annyira groteszk és merész tud
lenni, amennyire előtte nem sokan. Jah és a fanservice… csajok hatalmas mellekkel, mert ugye
kell az… na itt megkapjátok… de abban nem lesz
köszönet!
Nem is kétséges, hogy a KonoSuba az első…
és az utolsó helyezett!

Ez a szedett-vedett csapat nemhogy hősies tettekre nem képes, de legtöbbször több kárt
okoz, mint hasznot.
A humor forrása tehát adott, de az igazi csúcs az Kazuma és a végtelenül szarkasztikus
megjegyzései, hiszen pontosan tudja, hogy egy
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