
Írta: CatrinParis no Isabelle
13 részes retrót kérek



Anime
016ajánló

TartalomjegyzékAniMagazin △

szántak. De azt kell mondanom, ez a zárás bár 
kegyetlen,	 illett	a	 történethez,	pláne	 illett	a	 tör-
ténelmi	közegéhez,	szerintem	már	csak	emiatt	is	
érdemes megnézni ezt a sorozatot. Aztán, hogy 
mérgünkben	 lehúzzuk-e	vagy	elképesztő	animés	
élménynek	 tartjuk-e,	 abból	 a	 szempontból	 már	
szinte mindegy, hogy általa megismertünk egy 
újabb	 retró	 címet.	 Egy	 olyan	 retró	 animét,	 ami	
műfajának	és	korszakának	tökéletes	lenyomata.

 Már rég néztem a 70-es, 80-as évekből ani-
mét, így ideje volt ismét keresni egyet. Sokszor el-
rettent azonban, hogy a legnépszerűbb, legjobb-
nak ígérkező címek ebből az érából elég hosszúak 
(40-50 részesek), amire nehezebben veszem rá 
magamat. Akadnak persze kivételek, ezek egyike 
a 13 részes Paris no Isabelle, original anime, ami 
kerek egész történetet mesél el egy francia család-
ról a XIX. századból.
 Régi sorozatra vágyóknak tehát érdemes 
próbát tenni vele, de én bárkinek ajánlom retró-is-
merkedésre.

Történet

	 A	 porosz-francia	 háború,	 illetve	 III.	 Napó-
leon bukása adja az anime történelmi hátterét, 
a könyörtelen események végig hatással vannak 
a	karakterek	életére,	cselekedetére.	Ahogy	a	 ré-
szek	haladnak	előre,	úgy	válik	egyre	drámaibbá	a	
hangulat,	akárcsak	kortársa,	a	Versailles	no	Bara	
esetében	(összehasonlítás	a	cikk	végén).

	 Történetünk	párizsi	nemesekkel,	pontosab-
ban	a	Rostain	családdal	indul.	Leon	és	Marie	Ros-
tainnak	három	gyermeke	van:	fiuk,	Andrea	és	két	
lányuk,	 Genevieve	 és	 Isabelle.	 Bár	 utóbbi	 a	 cím-
szereplő,	a	hangsúly	először	nővérén	van,	ugyan-
is	 Genevieve-re	 előnyös	 házasság	 vár.	 Udvarlója	
Andrea katonatársa és barátja, a szintén nemes 
Viktor,	 azonban	 a	 lány	 máshoz	 szeretne	 hozzá-
menni. A zongoratanárával, Jules-lel egymásba 

szerettek, viszont senki sem nézné jó szemmel, ha 
Genevieve	egy	egyszerű	polgár	 felesége	 lenne...	
Ez	a	cselekmény	első	konfliktusa,	jól	bemutatja	a	
karaktereket,	kapcsolataikat	és	élethelyzetüket.
Miután	 eldől	 a	 házasság	 körüli	 bonyodalom,	 to-
vább	követjük	a	család	Versailles-i	életét,	a	hábo-
rú	alakulását	és	a	valóban	élt	francia	elnök,	Thiers	
számító	lépéseit.

 A hangsúly hamar átkerül Isabelle-re, a 15 
éves lányra, akinek túl kell élnie a sok viszontag-
ság	között.	Lényegében	erről	szól	a	sorozat.	Bár	
a hangvétele többnyire shoujós, igyekszik a hábo-
rú kegyetlenségét és következményeit reálisan 
bemutatni. A 13 részbe sikerült minden fontos 
szegmenst	szerepeltetni	a	francia	polgárok	nehéz	
sorsáról,	amit	kb.	az	anime	felében	enyhítenek	a	
gyerekmesés, könnyedebb elemek, de aztán nem 
kímélik	a	nézőt.
	 Olyannyira	 nem,	 hogy	 az	 pontszámokban	
is	megmutatkozik.	Mikor	rátaláltam	erre	a	címre,	

nem volt jó reklám az animés adatbázisokban lát-
ható	keserves	átlaga.	Úgy	gondolom,	elég	megté-
vesztő	a	közepes	arány,	mivel	rövidsége	ellenére	
nem sokkal marad el hasonló történelmi témájú 
kortársai mögött sem. Pláne, hogy a látvány is kor-
rekt.

	 Két	dolgot	tudok	mégis	elképzelni	a	gyen-
ge értékelések mögött. Az egyik a rövidsége, 
hogy emiatt vagy nem ér fel a retró rajongók sze-
mében	 a	 mű	 tartalmasabb	 társaihoz,	 vagy	 azok	
találták	meg,	akik	próbálkoznának	a	műfajjal,	de	
mégsem jött be nekik ez a shoujós, drámai törté-
nelem	a	régi	animációjával…

 A másik, sokkal nyomatékosabb indok vi-
szont	 a	 cselekmény	 néhány	 gyerekesebb	 eleme	
és,	 hogy	 a	 történet	 zárása	 pofátlanul	 hatásva-
dász.	Nagy	valószínűséggel	a	nézők	jelentős	része	
céltalannak,	 értelmetlennek,	 sokkolónak,	 rémes-
nek	 fogja	 találni,	 amit	 a	 készítők	 végkifejletként	
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kákkal	keretezi	az	anime	részeket,	és	csak	ezeken	
belül	jön	magának	a	műnek	a	tényleges	opening-
je és endingje. Az Isabelle esetében nyitányként 
Chopintől	a	Fantaisie-Impromptu	in	C	minor hall-
ható,	képként	pedig	a	főszereplőket	mutatja	vé-
gig.	 Saját	 endingje	 viszont	 nincs	 a	 sorozatnak,	
csak	 a	 következő	 rész	 előzetese	 és	 a	 programb-
lokk	már	említett,	macskás	endingje	zárja.
	 A	 karakterdizájnra,	 animációra,	 seiyuuk	
munkájára	különösebben	nincs	panasz,	 a	 kornak	
megfelel	(shounen	fronton	sokkal	rosszabbakat	is	
tapasztaltam	az	érából	pl.	a	Gundam vagy a Mac-
ross néhány része esetében).
 Az original történet menete, rendezése 
már sokkal megosztóbb kérdés lehet. A hangsú-
lyok	és	az	egymásból	következő	események	jól	el-
fértek ebben a 13 részben, viszont egyre inkább 
feltorlódnak	az	események,	a	végére	pedig	nem	a	
történeten, hanem a drámai hatáson van a hang-
súly.

Karakterek

 Szinte már mindenki klisésen jó vagy rossz, 
és	 magával	 hordoz	 egy-egy	 sablonos	 jellemzőt,	
de	az	események	miatt	végül	megkapják	a	maguk	
eltérő,	fejlődő,	színesebb	pillanatait.	Továbbá	hi-
ába	ez	az	elsőre	fekete-fehér	közeg,	jelen	van	itt-
ott	a	történelmi	hűség	is,	ami	nyilvánvalóan	ered-
ményezi,	 pláne	 a	 végkifejletnél,	 hogy	 valójában	
oldalak	és	ellenérdekek	vannak,	nem	pedig	jók	és	
rosszak. 
 Még akkor is, ha értelmetlenül sok áldozat-
tal jár a háború, a Paris no Isabelle-ben is megje-
lennek	igazán	emberi	résztvevői.
	 A	Rostain	család	által	betekintést	nyerünk	
a	nemesek	fényűző	életébe,	készülhetünk	a	rájuk	
váró veszélyre és bukásra. Jules történetén ke-
resztül	 láthatjuk	 a	 szegények,	 a	 városi	 polgárok	
harcát.	Viktorék	szemén	át	a	katonaság,	a	front-
vonal	jelenik	meg.	Ami	pedig	mindenhol	ott	van,	
az	Thiersék	keze,	maga	a	politika.

	 Isabelle	 szimpatikus	 lány,	 különösebben	
nem	túl	érdekes,	rendkívül	átlagos	karakter:	sze-
reti	a	családját,	először	 lesz	szerelmes,	vidám	és	
lelkes,	aztán	pedig	kitartó	és	erős.	Tipikus	 shou-
jo	hősnő	sztereotípia,	ahogy	lavírozik	előre	a	tör-
ténetben, és egyre magabiztosabb és szilárdabb 
lesz	az	őt	ért	hatások	miatt.
	 Az	 opening	 és	 a	 borító	 is	 hangsúlyozza,	
hogy	Isabelle	kénytelen	fiúnak	öltözni	és	harcolni,	
de	valójában	ez	csak	egy	később,	az	anime	máso-
dik	felében	bekövetkező	szelete	a	lány	fejlődésé-
nek.	Nem	ez	az	elem	határozza	meg	őt,	és	nem	is	
lesz ez a szál dominánsabb, mint bármelyik másik.
A	többi	női	karakter	az	odaadó,	aggódó	és	férje	
iránt	 elkötelezett	 feleséget	 testesíti	meg.	 Emel-
lett	persze	segítőkészek,	bátrak	és	összetartanak.	
De	a	sablonos	megoldások	mellett	szép	és	hatá-
sos	jelenetek	pl.	Genevieve	pillanatai,	amikben	hú-
gának	szolgál	példaként	vagy	épp	ellensúlyként.
A	férfiak	már	valamivel	többféle	jellemet	ábrázol-
nak,	de	a	motivációik	eléggé	hasonlók.	Nem	emlí-

tettem még közülük Isabelle gyerekkori barátját, 
Jeant,	a	mindig	vidám	és	segítőkész	fiút,	aki	imád-
ja	a	lányt.	Jean	leginkább	a	humor	forrása,	így	sok-
szor fárasztó és gyerekes, de sohasem gyáva, igazi 
úriember.
	 Akikről	 pedig	 szintén	 nem	 szabad	megfe-
ledkezni,	azok	a	Rostain	család	szolgálói:	minden	
körülmények	 között	 hűségesek	 és	 segítő	 kezek	
maradnak.

Megvalósítás

	 Az	anime	1979-ben	a	Kirin	Meikyoku	Roman	
Gekijou	 programblokkban	 futott.	 Egyes	 fordítá-
sok	erre	 „Masterpiece	Romantic	Theater”	 címen	
hivatkoznak, utalva a hasonló, és sokkal ismer-
tebb	World	Masterpiece	Theater	 (Sekai	Meisaku	
Gekijō)	 műsorsávra,	 ahol	 klasszikus	 gyermekiro-
dalmi	művek	 anime	adaptációi	 futottak.	A	 stílus	
és	a	témák	is	egyeznek,	csak	más-más	stúdióhoz	
és	TV	adóhoz	köthetők,	azonban	a	Roman	Gekijou	
négy	 sorozatával	 csupán	bő	egy	évig	 tartott,	 el-
lentétben a másik hatalmas, több évtizedes sike-
rével.	Ha	viszont	maradok	a	bevezetőben	remélt	
„rövid	 retróra	 vágyom”	 vonalnál,	 akkor	 a	 prog-
ramblokk	 másik	 három	 sorozatával	 (Nobara no 
Julie,	Kinpatsu	no	Jeanie,	Sasurai	no	Shoujo	Nell) 
is érdemes lehet majd ismerkedni, mert egyik sem 
több 26 résznél.
	 A	 Paris	 no	 Isabelle	megvalósításában	 ez	 a	
programblokk	 úgy	 mutatkozik	 még	 meg,	 hogy	
saját	 openingje	 és	 endingje	 van,	 aranyos	 macs-
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 Emlegettem már továbbá, hogy az egész-
nek van olykor egyfajta szokásos shoujós és gyere-
kes	hangulata,	amik	tovább	gyengítik	a	sorozatot.	
Ilyenek	például,	amikor	 Isabelle	fantasztikus	mó-
don	 megfoltozza	 a	 hőlégballont,	 amin	 utaznak,	
vagy	 hogy	 őt	 és	 Jean	 barátját	 egy	 Frankenstein	
szörnyére	emlékeztető	óriás	üldözi	részeken	át...	
Megjelenik	továbbá	a	helyi	Robin	Hood,	az	pedig	
csak	hab	a	tortán,	hogy	Thiers	bőrszíne	zöld.
	 Ezeken	kívül	viszont	nekem	tetszettek	a	be-
mutatott helyzetek és témák, és a dráma kezelése 
sem zavart.

Paris no Isabelle
vs. Versailles no Bara

	 A	cikk	végére	egy	kis	összehasonlítás,	mivel	
egész sokszor eszembe jutott Isabelle története 
kapcsán	 nagy	 kedvencem,	 a	 Versailles	 no	 Bara. 
Nyilván rövidebb kortársa nem tud felérni hozzá 
sokkal tömörebb sztorijával és sémább karaktere-
ivel,	de	szerintem	 így	sem	szégyenkezhet,	és	ér-
dekes	párba	állítani	őket.

- Hasonló cím:	Párizs	 Izabellje,	Versailles	 rózsája	
vagy	 Párizsi	 Izabell,	 Versailles-i	 rózsa,	 mindegy,	
hogy	 nézzük,	 a	 lényeg	 ugyanaz:	 francia	 lány	 a	
főszereplő,	az	már	csak	hab	a	tortán,	hogy	egyik	a	
polgárságot,	a	másik	a	fényűzést	sugallja,	termé-
szetesen	mindkét	műben	megjelenik	mindkettő.	
És	már	 a	 címek	miatt	 felmerül	 persze	 a	 kérdés,	
hogy	original	 lévén	a	PnI	nem	nyúlt-e	a	VnB	tör-
ténetéből.	 Utóbbi	 animéje	 későbbi	 szezonban	
indult,	 de	 Ikeda	 Riyoko	 mangája	 éppenséggel	
szolgálhatott ötletként Isabelle történetéhez is, 
ahogy sok más kortárs alkotás is.

- Ezt a tényt erősíti Isabelle fiús öltözéke is: Os-
carhoz	 hasonlóan	 férfi	 szerepet	 kell	 vállaljon	 a	
háborúban,	de	igazából	Isabelle	esetében	ez	csak	
egy	„kirakat”	elem,	illetve	egyébként	is	népszerű	
klasszikus	klisé	a	fiú	álruhába	bújt	lány,	pláne	ilyen	
történelmi	közegben.	Isabelle	ugyan	jól	tud	vívni,	
és	működik	a	fiú	álcája,	amikor	szükséges,	de	a	to-
vábbiakban a sorozatnak ez egy elhanyagolt ele-

me.	Ugyanúgy	nőként	tekint	rá	mindenki	és	női-
esen	is	viselkedik,	a	férfias	viselet	tényleg	csupán	
szükséges	és	nem	túl	kitartó	álca.	Ezzel	szemben	
Oscar	esetében	(akinek	már	a	neve	sem	női)	egy	
meghatározó	 tényező,	 hogy	 ő	 fiúként	 nevelke-
dett	és	él,	na	és	persze,	hogy	mindezek	mellett,	
hogy	ébred	rá	saját	nőiességére.

- Eltérnek a történelmi korok (nagyjából	száz	év	
van köztük) és események, de végül mindkét soro-
zatban	megjelenik	az	arisztokrácia	és	a	polgárság	
ellentéte,	a	politika	és	a	háború	végzetes	csapása.	
Fináléjukban	is	bőven	tartogatnak	közös	elemeket.

- Megjelenik az álarcos hős, akinek a kiléte egy-
ből	 egyértelmű	 a	 néző	 előtt,	 így	 itt	 jegyezném	
meg,	hogy	a	PnI	Andrea-ja	is,	mintha	a	VnB	And-
réjának vagy Bernardjának egyik változata lenne.

- Isabelle-nek és Oscarnak is megvan a maga 
első szerelme, aki viszont egy másik, számukra is 
fontos	nőbe	van	belehabarodva.
 
 Ezek tehát a két sorozat nagyobb egyezé-
sei,	és	bár	úgy	tűnhet,	hogy	az	Isabelle	itt-ott	egy	
fapadosabb	 Versailles	 no	 Bara,	 ez	 ne	 rémisszen	
meg	senkit.	Ettől	még	önmagában	is	működik,	és	
összességében	mégiscsak	 egy	másik	 történetet,	
más	főbb	jellemekkel	mesél	el.	Így	azt	azért	nem	
mondanám	rá,	hogy	a	kortárs	rövidített	változata,	
de	aki	hasonló	stílust	szeretne	kevesebb	részben,	
az	mindenképp	próbálkozzon	vele.

Original
Év: 1979

Hossz: 13 rész
Stúdió: DAX	Production

Műfaj: történelmi, dráma
Értékelés:
MAL:	5,9
AniDB:	5,6
AniList:	52%
Cikkíró:	7


