Lord El-Melloi II

Írta: Hirotaka

Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note
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ajánló
Az elmúlt években a Fate univerzumhoz köthető animék úgy nőttek ki a földből, mint parlagfű
egy elhagyott ház udvarában. Volt, ha kellett, ha
nem. De hát tudjuk jól, hogy az aranytojást tojó
tyúkot nem szokás lelőni. Úgyhogy szép sorban
jöttek le a futószalagról a Fate/akármi sorozatok,
kinek örömére, kinek bánatára. Ami közös volt,
hogy minden címben kaptunk egy grálháborút,
annak minden előnyével és hátrányával együtt, legyen szó akár az eredeti VN adaptációról, akár a
katalizátorként szolgáló Grand Order játékfeldolgozásokról és így tovább. Azt, hogy most ez jó-e
nekünk vagy sem, mindenki döntse el maga.
A sok-sok Fate cím pedig azt eredményezte, hogy a legtöbben azt se tudják - megjegyzem
jogosan - hol kezdjenek bele. De erről később legyen szó.
A sorozatgyártás hátránya lett, hogy az
egyes animék minősége finoman szólva sem volt

mindig a helyén, sem grafikai, sem rendezési meg
még sok minden szempontból. Emellett lassan
nem marad stúdió, ami nem irányított még Fate
animét. Ezek megítélését is inkább rátok hagyom.
Most viszont a Troyca stúdió megmutatta, hogy más is létezik a Fate univerzumon belül,
mint a Szent Grálért folyó Tom&Jerry harcok.
Aki látott már bármit a franchise-ból, az tudja,
hogy szerves része a mágia és a mágusok. Eddig viszont egy-egy apró elejtett, a sorozatokba
csempészett infóatomokból kellett összeraknunk
a Fate mágiavilágának molekuláját.
Az El-Melloi, aminek a teljes címét csak
egyszer írom le, aztán soha többet: Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note,
egy klasszikus detektívtörténet, ami annyiban
különbözik Agatha Cristie műveitől, hogy itt
használnak mágiát és nincs köpcös bajszos karakter.
Napjainkban a mágusok világa „megmaradt” a Viktoriánus kor Angliájában, legalábbis, ami a környezetet és a ruhákat illeti,
szóval a lovaskocsiktól eltekinthetünk.

Időben belőve a Fate/Zero után és a Fate/Stay
Night (tökmindegy melyik) előtt járunk Angliában
és többnyire Londonban. Azért itt, mert a Mágusok társaságának itt van a központja, név szerint
a Clock Tower és, aki igazi mágus akar lenni, az
itt varázsolja magára a tudást. A brit főváros
amúgy is sok detektívregény táptalaja volt és
lesz is még, így a hangulatot ez külön fokozza.

Egy Lord születése...
Múltidézés: Jó néhány évvel korábban egy ifjú és ügyetlen mágus, Waver
Velvet részt vett a negyedik Szent Grál
háborúban Rider, azaz Nagy Sándor (Iskandar)
mestereként (Fate/Zero). Később ő lett II. Lord
El-Melloi, az El-Melloi ház rangos tagja, a Clock
Tower tanára, jelen anime címszereplője és a Fate
világ Sherlock Holmessza.

Oké-oké, tehát nyomozni fogunk, de ki vagy
mi után és pláne, miért. Nos, ezeket annyira nem
kötném az orrotokra, már csak azért sem.
Az El-Melloi két szent grál háború között
játszódik, bebizonyítva, hogy senki nem unatkozik, csak mert szünet van a Hegylakó harcban.
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Az első rész a két anime (Fate/Zero és El-Melloi)
között eltelt időt mutatja be Waver szemszögével, hogy mi is történt vele és hogyan is sikerült
kiérdemelnie ezt a neves rangot. Persze, akit jobban érdekel, az beleáshatja magát a „szakirodalomba”.
Waver tehát híres és hírhedt lett a mágia
világában és alvilágában egyaránt, ám ő ezekre a
dolgokra csak ráhamuzik a szivarjával, sokkal jelentősebb dolgok foglalkoztatják. Szinte kétségbeesetten kergeti a múltját, a barátságát Nagy
Sándorral, és bármit megtenne, hogy újra találkozhasson eszme- és példaképével, ezért nem
titkolt szándéka a következő grál háborúban részt
venni. Olykor dominánsan érezhető, ahogy elvágyódik erről a világról Iskandarhoz. Az anime ezen
fonala erősen kötődik a Fate/Zeróhoz, így csak akkor fogjuk igazán megérteni Wavernek ezt a ragaszkodását, vágyát, ha ismerjük a negyedik grál
háború történetét.

Az anime első hat részében különféle rejtélyeket láthatunk, minden epizódban másik bűneset megoldása vár mágikus nyomozónkra. Utána
viszont felszállunk a démoni Rail Zeppelinre, ahol
átélhetjük a Gyilkosság az Orient Expressen fate-esített módozatát, mágiával, szolgákkal, harccal…, és természetesen mindenki gyanús. A krimik első szabálya, hogy nem illik lelőni a poént,
meg úgy semmit azon kívül, hogy lesz egy hulla,
egy gyilkos és sok-sok sunyi karakter, akik takargatnak valamit, El-Melloi fődetektívünk pedig
egyesével derít fényt ezekre. Mindeközben zakatolunk a mágikus, modern dizájnnal ötvötözz, századfordulós gőz-vasparipán, ahol egyre sötétebb
titkokra derül fény. Az anime vége felé a fizikai
összecsapások is megsokasodnak, minden mást
pedig derítsetek fel ti.

...és hű segítői.
Nem árt végre a szereplőkről is mesélni.
Adott ugyebár a többször említett El-Melloi II, aki
nyers, szarkasztikus, stílusos, ugyanakkor elképesztően ügyetlen tud lenni és persze hihetetlen
könnyen felbosszantható, amiből egyes karakterek sportot is űznek. Hű társa és védence Grey,
aki… nos maradjunk annyiban, hogy egy szolga
erejével bír. Halkszavú, csendes, mindenben támogatja mesterét és segíti a nyomozásban.
Ők ketten, akik tényleg minden részben
fontos karakterek, de a kis kompániába tartozik
még Reines, El-Melloi fogadott húga, a család
örököse, aki remekül szórakozik, amikor a bátyját
kell ugratni, egyébként egy határozott hölgyike,
akit a férfinézők hamar szívükbe zárhatnak.

„...kétségbeesetten kergeti a múltját, a barátságát Nagy Sándorral, és
bármit megtenne, hogy újra találkozhasson eszme- és példaképével...”

...feladata...
Az anime felépítése a szokásos detektív
anime szerkezetet követi, néhány kisebb bűnügy
megoldása után indul az igazi történet, ami aztán
kitart a végéig.
Az egyes epizódokban főleg sok-sok dumával fogunk találkozni, ahogy a műfajhoz illik.
Esetfelvázolás, helyszíni szemle, érintettek kihallgatása, nyomozás, megoldás némi mágikus összecsapással.
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Mindig bátyja segítségére van, ha háttérinformációkra van szükség az esetről vagy az ügyben érintettekről.
További karakterek olykor-olykor bukkannak fel egy eset kapcsán, kb. beköszönnek Melloinak. Ilyen Melvin, régi iskolatársa és barátja, örökös pénzforrása, aki betegsége ellenére vidáman
fogja fel az életet, egy életművész fazon. Kisebb
feladatokra ugrik be El-Melloi két tanítványa, Flat
és Svin, akik a tini részét viszik a sorozatnak. Ügyesek, szórakozottak, így főként humorforrások.
Reines volt maga a nemes hölgy, akihez
mint olyan, barátnő is dukál Luviagelia személyében. A lány két lábon járó sznobság, de mégis mókás karakter, szintén nemes és büszke is rá (sokaknak főként a Fate/Illya sorozatokból lehet ismerős
Rin társa-/riválisaként).
Akit pedig még kiemelnék, az Olga-Marie, a
Rail Zeppelin történetív egyik fontos karaktere. Ő
inkább tsundere, a Grand Order utalás miatt tettem be, bár itt még fiatalabb.
Ezenkívül még jó pár karakter felbukkan,
mint Adashino, szintén afféle detektív, Karabo, az
egyház tagja és így tovább. Nah, meg nyílván a főgonosz, de hát őt burkolja sötét homály.
A karakterek között viszont nagyon jók az
interakciók, ahogy kommunikálnak és húzzák egymást, főleg El-Melloi másokat és mások őt. Egyedül Grey, akivel bensőségesebb a viszonya. Ez
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nagyon megdobja a sorozat élvezetét, ami nélkül
inkább az unalmasabb, egyszer jó kategóriába sorolhatnánk az animét.

Szakmai kérdések
Lássuk a dolog technikai oldalát. A vizuális
megvalósítás nem hagy kívánnivalót, igazán kitettek magukért a készítők, szóval a többi Fate-elkövető tanulhatna. Megcsodálhatjuk, hogy a Troyca
alkalmazottai hogyan adták vissza a neobarokk,
klasszicista és egyéb stílusokat a képernyőn. A
díszletek, bútorok, szőnyegek, épületek mind
szépek és részletesek lettek. Ezek főleg a barna,
vörös, fekete, sárga különféle sötétebb árnyalatait használják, míg a mágia szeret neonzöldben,
-kékben, -sárgában pompázni, így jól elkülönül
a kettő. Az árnyékok is jól sikerültek, fokozzák a
hangulatot. Szóval külön érdemes figyelni a díszletet. Londonból mondjuk nem sokat látunk,

főként a Big Bant, de azt sokszor, a tájak viszont
kárpótolnak. A karakterek szintén részletesek, nagyon enyhe, finom kontúrt kaptak, nem lógnak ki
a környezetből.
Nem tudok különösebben rosszat mondani
magáról az animációról sem, bár a gyors, dinamikus mozgásoknál látni itt-ott pontatlanságot. Ha
valahol, akkor itt megbicsaklik kicsit az anime, de
ez nem különösebben kirívó, nagyon élvezetesek
lettek a csaták.
A hangok terén szintén remekül teljesít az
El-Melloi. Az opening elképesztően hangulatos,
simán eldúdolja az ember két hallgatás után. Egy
dinamikus, hegedű vezérelte dallam.

„...nagyon jók az interakciók,
ahogy kommunikálnak és húzzák egymást, főleg El-Melloi
másokat és mások őt.”
Tartalomjegyzék
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Vokált nem kapott, így a képi világgal együtt kissé James Bond stílusra hajaz, ami találó, hiszen
Melloi egy normál személy számára amolyan titkosügynökféle.
A zárózene legalább ilyenre, ha nem hatásosabbra sikerült. Ez már egy karaokézható szám
lett, egy melankolikus gitár, zongora és hegedű
gyönyörű, lágy közös tánca. Ehhez a képi világ is
mennyei: a karakterek átvezetnek minket a négy
évszak változásán. Ebbe sok mindent bele lehet
látni, gondolkodjatok el rajta.
A OST dallamok sem szégyenkezhetnek, itt
is a hegedű dominál. Kellemes, lágy, harcok alatt
erőteljesebb és sokszor felcsendülnek az opening
akkordjai.
A seiyuuket is csak imádni lehet, kedvencem Gray hangja, Namikawa játéka pedig szokáso-

san nagyszerű, ahogy vált a fiatalos és komolyabb
hangjai között.
Fontos még megjegyezni, hogy az El-Melloi
egy light novel adaptáció. A Lord El-Melloi II-sei
no Jikenbo című regényfolyam 10 kötetet számlál, amiből csak egy részét adaptálja ez az évad,
amely tartalmaz original elemeket is. A regényt
Sanda Makoto írta és Mineji Sakamoto illusztrálta.
Ezenfelül egy mangaadaptáció is fut 2017
óta. Az anime tehát nem adaptálta teljesen a regényt, és hivatalos bejelentés sem érkezett még
az esetleges folytatásról, de reméljük, kapunk
még El-Melloi animét a jövőben. Viszont, amit
eddig kihagytam, hogy 2018. december 31-én érkezett egy amolyan kedvcsináló OVA, 0. epizód,
amiben szintén egy random ügyet kaptunk, és
megtudhattuk, mire számíthatunk az idei sorozatban. Érdemes ezt is megnézni.

Végezetül, a kardinális kérdés, amiről már
az elején írtam. Kezdhetjük-e ezzel a Fate szériát?
A legrövidebb válasz, hogy nem. Miért? Egyrészt
mert jó pár karakter feltűnik más Fate animékben,
így többek reakcióját meg a karakterek egészét
nem biztos, hogy érteni fogjuk. Továbbá a történet egyes elemei - például a grál háborúkra való
utalás - is visszaköszönhetnek a franchise más sorozataiból. A Fate/Zero megtekintése többnyire itt
elegendő lesz, viszont előismeret nélkül az El-Melloiba csak az kezdjen bele, aki vállalja, hogy sok
mindent nem fog megérteni, és csak egy detektívtörténetet szeretne látni.
Akit ez a fenti tény nem zavar, az bátran
tolja le, mert egyrészt gyönyörű a megvalósítás,
hangulatos az atmoszférája, felnőttek és szórakoztatóak a karakterek. Nyilván nem váltja meg
a világot, nem is lesz kötelezően megnézendő darab, nem is mutat semmi újat vagy meglepőt, de
szép emlékként marad meg.
Cím: Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail
Zeppelin Grace Note
Év: 2019
Hossz: 13 rész+0. rész
Műfaj: fantasy, rejtély, természetfeletti
Stúdió: Troyca
Értékelés:
MAL: 7,42
ANN: 7,39
Anidb: 7,19
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Ajándék háttérkép a vezércikkhez

El-Melloi II Sei no Jikenbo

Kattints a képre!

