
Írta: Yuuko, Catrin

anime
SZEZONOS ANIMÉKRŐL

Blue Period
Can Ci Pin
Dinghai Fusheng Lu
Heike Monogatari
Isekai Shokudou 2
Komi-san wa, Komyushou desu. 
Kyuuketsuki Sugu Shinu
Liang Bu Yi
Lie Huo Jiao Chou
Mieruko-chan
Mo Dao Zu Shi 3
Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru
Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai
  Kizoku ni Tensei Suru.
Taishou Otome Otogibanashi
Yashahime 2
Visual Prison



anime szubjektív

< Tartalomjegyzék AniMagazin / 036

történni, inkább majd egyben ajánlanám meg-
nézésre. Én teljesen bele tudtam magam élni a 
történetbe, a festmények is nagyon szépek, és re-
mélem, hogy majd jól fogják lezárni a történetet.
 

Taishou Otome Otogibanashi
 
 Már az első rész után biztos voltam benne, 
hogy szeretni fogom ezt a sorozatot. Kicsit hason-
lít a történet alapja a The Duke of Death and his 
Maidhez. Legalábbis gazdag családból származó 
főszereplőnk egy nap alatt mindent elvesztett: 
jelen esetben az édesanyját, a domináns kezét és 
édesapja elismerését. Hogy ne „hozzon” több szé-
gyent a családja nevére elküldik őt egy isten háta 
mögötti házba, ahol egyedül él a pesszimizmusá-
ban dagonyázva – amire amúgy minden oka meg-
van sajnos. Míg egy nap feltűnik a házban Yuzu, 
akit eladósodott családjától Tamahiko apja vett 
meg, hogy rátestálja a fia gondozását. Így kezd el 
együtt élni a pesszimista Tamahiko és az örök op-
timista Yuzu. 

első ránézésre egy sima lógós srácnak tűnik, és a 
barátai sem igazán mintadiákok. A látszat ellené-
re azonban Yatora nagyon jó tanuló, de mégsem 
érez semmit, amikor valaki megdicséri. Nincsen 
semmi, amit igazán élvezne csinálni. Mindez vi-
szont hirtelen megváltozik, amikor életében elő-
ször komolyan veszi az egyik rajzórát és pozitív 
visszajelzéseket kap a képére. Főszereplőnk rá-
jön, hogy festeni nagyon jó dolog, ezért szorgo-
san bele is veti magát ebbe a világba. De vajon ezt 
akarja csinálni a jövőben is? Vagy csak hobbiként 
tekint rá? Jó, abbahagyom a műkérdések feltevé-
sét, nyilván szeretne művészeti egyetemre men-
ni, de mind rohadt drága, így az egyetlen reménye 
az állami egyetem lenne – de csak egy van belőle, 
a túljelentkezés pedig hatalmas… 
 Yatora egy nagyon kedvelhető főszereplő, 
lehet neki szurkolni. Gyakran ütközik nehézségek-
be, néha kicsit el is bízza magát, de alapvetően 
mindig mindent igyekszik beleadni és képes tanul-
ni a hibáiból. Hetente nézni kissé frusztráló, hogy 
nem tudom megnyugtatni magam, mi fog vele 

venc zsánerembe, a fantasy slice of life-ba. A má-
sodik évad eddig teljesen hozta számomra az első 
évad hangulatát, jó látni a régi karaktereket, de 
az újak szintén nagyon szimpatikusak. (És annyira 
irigylem mindet! Én is szeretnék ebben az étte-
remben enni.) 
 
 Nincsen benne mostanában népszerű hipe-
raktív perverz főszereplő, bögyös főcsaj meg egy 
csomó műkonfliktus, mégis – vagyis éppen emi-
att – egyszerűen jó nézni a sorozatot, nagyon fel 
szokta dobni egy-egy fárasztóbb nap után a han-
gulatomat. 
 

Blue Period
 
 Azt azért érdemes most leszögeznem, 
hogy semmit sem értek a rajzoláshoz, festéshez 
– még egy egyenes vonalat is alig tudok meghúz-
ni. Nekem nem a matek vagy a történelem volt 
stresszes tárgy gimiben, hanem a rajz… és még-
is eszméletlenül élvezem ezt a sorozatot. Yatora 

Yuuko véleményei

 Ha címet szeretnék adni ennek a szezon-
nak, akkor az kis túlzással „A benézések szezon-
ja” lenne. Egyrészt egy csomó olyan folytatásról 
feledkeztem majdnem el, amiket amúgy nagyon 
vártam, mint például az Isekai Shokudou vagy ép-
pen a Meng Qi Shi Shen második évada. Másrészt 
pedig talán az univerzum akar figyelmeztetni arra, 
hogy a jövőben érdemes lenne lecsekkolnom, ki-
nek a keze munkáját „dicséri” egy-egy anime, mi-
előtt nagy elvárásokkal belekezdek a nézésébe… 
de lássuk előbb a pozitív dolgokat!
 

Isekai Shokudou 2
 
 Bár folytatásról nem szeretnék sok min-
dent írni, számomra egyértelműen a szezon leg-
jobbja. Az első évad még a magazin címlapján is 
volt egyszer, és én a cikk minden szavával egyet 
tudok érteni (AniMagazin 47.). Egy imádnivalóan 
kellemes sorozat, ami beletenyerelt az egyik ked-

https://animagazin.hu/magazin/47/


anime szubjektív

< Tartalomjegyzék AniMagazin / 037

szervez be a bandájába, akkor úgy az első 4-5 rész 
openingjét még ne nézzétek meg (bár nem mint-
ha nagyon nehéz lenne rájönni).

 
Sankaku Mado no 

Sotogawa wa Yoru
 
 Néha azért szórnak a BL-fanoknak is egy-két 
morzsát, szóval rögtön rávetettem magam, amint 
megláttam a szezonosak között. Már az első két 
perc lenyűgözött – na, akkor még nem szöszi 
főszereplőnk nyomulásával –, hanem a könyves-
boltban lévő könyvek részletes kidolgozásával. De 
tényleg, a legtöbb könyvnek még a címét is el tud-
tam olvasni benne. Egyébként maga a misztikus 
nyomozás része a történetnek nagyon érdekel, az 
is tetszik, hogy szépen lassan kiderül, hogy egyik 
karakter sem egydimenziós benne – egyikük sem 
csak jó vagy csak rossz. A két főszereplő kapcsola-
tával egyelőre még hadilábon állok, mindeneset-
re kíváncsi is vagyok rá, hogyan fog még alakulni: 
nemcsak a kapcsolatuk, de a történet is.

mondatban össze lehetne foglalni: „bishi vámpí-
rok idolosat játszva harcolgatnak”. Főszereplőnk, 
Ange rájön, hogy léteznek vámpírok, hogy ked-
venc, mostanra már feloszlott bandájának a tag-
jai szintén vámpírok, ja, amúgy meg ő is vámpír 
– legalábbis félig. Az itteni vámpírok a Vörös hold-
nak ajánlják fel dalaikat, aki pedig a legszebb dalt 
énekli el, az jelentős erőre tehet szert. Ezt nevezik 
úgy, hogy „Visual Prison”. És igen, ez volt az az ok, 
ami miatt pedig folytattam is a sorozat nézését. 

 A visual kei-számok a maguk kissé depresz-
szív hangzásával eléggé betaláltak nálam, pedig 
általában nem igazán szoktak megfogni a hasonló 
animék zenéi. Úgyhogy mondhatjuk azt is, hogy 
a külcsín fogott meg, de a belbecs tartott meg. 
Persze, így is elég klisés egy sorozat, de a karakte-
rek ha nem is túl egyediek, kedvelhetőek (és per-
sze dögösek), úgyhogy ha nem rontják el a végét, 
akkor a maga műfajában egy egész jó sorozatnak 
gondolom az eddigiek alapján. Egyébként, ha nem 
szeretnétek lelőni magatoknak, hogy Ange kiket 

tudom érezni a problémáját (bár én azért nem va-
gyok ennyire durva eset). Remélem, hogy képes 
lesz majd normálisan beszélni a többiekkel és ta-
lálni pár igaz barátot magának (még ha a kitűzött 
100-at lehet, nem is tudja elérni). A beszélő nevek 
egyébként nagyon tetszenek benne.

Visual Prison

 Nincs nagyon más mentségem azon kívül, 
hogy bishouneneket akartam nézni… mert az ala-
pötlet nagyon nem fogott meg. Amit amúgy egy 

Kicsit aggódtam a korkülönbség tálalása miatt (17 
és 14 évesek), de nagyon aranyos sorozat, mind-
ketten édesek, ahogy egymást túllicitálva jönnek 
zavarba bármilyen kis apróságtól. És Tamahikónak 
is van egy első látásra idegesítő húga. De hol a kö-
vetkező rész?!

Kyuuketsuki Sugu Shinu

 Anno a grafikája volt az, ami először felkel-
tette a figyelmemet, mert nagyon elütött a sok 
csilivili nagyszemű bishoujo-bishounen karakter-
dizájntól. Kellemes kikapcsolódás nézni a minden 
hangosabb zajtól homokká omló vámpír és a kissé 
szerencsétlen vámpírvadász történetét. Vannak 
benne sírva röhögős és azért kissé laposabb ré-
szek is, de vámpírunk házi kedvence/familiárisa, 
vagyis John, a tatu garantáltan képes bármikor 
feldobni a hangulatot. Az enyémet legalábbis 
mindenképpen.

Komi-san wa, Komyushou desu.

 Kicsit aggódtam a nagy hype miatt, de egy 
nagyon kellemes sorozat. Néhány jeleneten elmo-
solyodtam, párszor fel is nevettem rajta. Komi ka-
raktere nagyon szimpatikus, sajnálom szegényt, 
mennyire nem tud másokkal beszélni – ez nekünk 
nézőknek okoz pár humoros pillanatot, de tényleg 
szomorú belegondolni, mennyire el volt szigetel-
ve másoktól… olyan emberként, aki szintén tiszta 
ideg, ha ismeretlenekkel kell szóba állni, eléggé át 
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hogy a Mieruko tartja a minden résszel csökkenő 
ecchi-tendenciát). Még van pár anime, amit távol-
ról figyelgetek, és ha véget érnek, akkor talán sort 
kerítek majd rájuk is: egyre jobban érdekel példá-
ul az Ousama Ranking, illetve a Tsuki to Laika to 
Nosferatu, vagyis a vámpír asztronauta kalandjai a 
Szovjetunióban, pardon, a Zirnitrai Köztársaságok 
Szövetségében. 

beképzelt képének látványától is ideges lettem. 
Szóval ez az istennő megkéri főgyilkosunkat, hogy 
előző élete emlékeiért és tapasztalataiért cseré-
be ölje meg neki új világának a hősét. Persze nem 
lenne itt történet (és hárem), ha nem menne bele 
az ajánlatba, úgyhogy a vén fószerból egy fehér 
hajú bishikölyökké válik (akiért a shotaconok biz-
tos odavannak). Egy gyilkosság és végre úgy élhe-
ti az életét, ahogy csak akarja. Egyszerűnek hang-
zik, igaz? De nem számított a hárem erejére… Jó, 
elismerem, hogy eddig sokkal jobb, mint fentebb 
említett társa, és a sorozat üzenete sem olyan 
borzalmasan káros. És hárem is csak nyomokban 
található benne (eddig). A karakterdizájn is egész 
tetszetős, de azért nem akarom túlzásba vinni a 
dicsérgetését, szeretik rajtam kívül épp elegen, 
én meg nem mondanám, hogy bármiben is forma-
bontó lenne az isekai animék végtelen sorában.
 
 Összességében azért elégedett vagyok 
a szezonnal, remélem, hogy a sorozatok befe-
jeztével is ugyanezt tudom majd mondani (és 

lan pucsításra és ok nélkül felcsúszogató, amúgy 
meg túlságosan szűk ruhadarabok látványára „fi-
zettem be”. De azért örülök, hogy nem dobtam 
a második rész után, mert az ecchi alól néha ki-
villanó történet egyre inkább érdekel. Azért kár, 
hogy úgy gondolták, muszáj telerakni vele, mert 
anélkül sokkal élvezhetőbb sorozat lenne.
 

Sekai Saikou no Ansatsusha, 
Isekai Kizoku ni Tensei Suru.

 
 Egen, múltkor írtam, hogy érdekel az isekai 
bérgyilkos története… azonban itt meg a szer-
zőt felejtettem el csekkolni, ugyanis ugyanannak 
a keze munkáját „dicséri”, mint aki a Kaifuku Jut-
sushi no Yarinaoshit is készítette. Eme infó után 
az elvárásaim estek pár toronyháznyit, de ma-
zochizmusom nem hagyta, hogy csak úgy elfe-
lejtkezzek a létezéséről. Nos, legprofibb bérgyil-
kosunkat szervezete elárulja és megöleti éppen 
akkor, amikor élvezni kezdhetné nyugdíjas éveit. 
De váratlanul egy istennő elé kerül, akinek már a 

 Mieruko-chan
 
 A múltkori szezonnál írtam, hogy kíváncsi 
vagyok, a vígjáték vagy a dráma lesz majd a so-
rozatban a hangsúlyosabb. Hát, az első rész után 
úgy tűnt, hogy az ecchi lesz az. Igen, jól olvastátok. 
Bár az én hibám, hogy sosem szoktam csekkolni a 
rendezők nevét, ugyanis mint később kiderült szá-
momra, a Mieruko-chant dirigáló Ogawa Yuki kö-
vette el többek között az Interspecies Reviewerst 
(amiben gyakorlatilag kalandoraink bordélyokról 
bordélyokra járnak és aztán osztályozzák az… él-
ményt), és életem egyik legrosszabb battle royale 
sorozatát, a King’s Game-et. Az első rész, aminek 
az lenne a célja, hogy megfogja a nézőt… hogyan 
is fogalmazzam meg szépen? Amellett, hogy ocs-
mányabbnál ocsmányabb lényeket láthattunk fel-
tűnni pókerarcot magára kényszerítő főhősnőnk 
előtt, gyakorlatilag többet láttuk szegény csaj fe-
hérneműjét, mint bármit mást a rész alatt. Hogy ez 
előny vagy hátrány, azt mindenki döntse el maga, 
mindenesetre én nem erre az állandó indokolat-
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Kár, hogy maga az évad és az ellenség eléggé sab-
lonos és egyszerű mederben folyik, de mivel ez 
csak egy szelete az eredeti sztorinak, így nem pa-
naszkodom. Remélem, ennek is érkezik pár éven 
belül folytatása.
 A Liang Bu Yi-nál viszont meglepett, hogy 
lesz új évad, mert az utolsó epizód elég jó zárás-
nak tűnt, és még a testüket is visszacserélte a csá-
szári pár! Ettől függetlenül még bőven van lehe-
tőség a történetben, ahogy a manhuájából sem 
adaptáltak mindent, szóval jó, hogy készül még 
hozzá sorozat.

Catrin véleményei

 Mivel az előző cikk óta rendkívül keveset 
tudtam csak haladni a szezonos címekkel, így az 
aktuális benyomásaim előtt egy kis jó hír:
 A november 20-ai Bilibili eventen bemutat-
ták a Tian Guan Ci Fu 2. évadának trailerét, ami 
csodásan fest! Láthatjuk benne pl. a főistent, Jun 
Wut, de leginkább Hua Cheng jelenetét igyekeztek 
megérdemelten túltolni az animátorok. Dátum 
ugyan még nincs hozzá, de legvalószínűbbnek a 
2022-es őszi szezont tartom, szóval ha minden jól 
megy, jövő ilyenkor a második évadon örömköd-
hetünk. Addig is rajonghatunk az első évadon és 
a traileren... lassan a manhua is folytatódhatna... 
talán 2022 év elején?
 Persze sok-sok címet bejelentett még a Bili-
bili, amikből engem elsősorban a Tianbao és a Li-
ang Bu Yi folytatások érdekelnek. Ezzel szemben 
a Tencent nem hozott új előzetest sem a Scum-
bagből, sem a Thousand Autumnsból... előbbi 
azért remélem, 2022 első felében érkezik, utóbbi 
pedig talán csak 2023-ban? Meglátjuk!

 Ha már donghuák, most ősszel három is be-
fejeződött, amit követtem: Can Ci Pin, Liang Bu 
Yi, Mo Dao Zu Shi 3.
 A CCP vége nagyon tetszett, jó volt, hogy 
külön utakon járnak a főszereplők, de a végén 
ismét találkoztak, hogy még jobban segíthessék 
egymást. Kellően érzelmesre sikerült a jelene-
tük, és az akciójelenetek hangulata is tetszett. 

 Hogy mit fogok hetente követni a téli sze-
zonban, az egyelőre nagy homály, ráadásul vizs-
gaidőszak – mindenesetre van pár sorozat, amit 
kinéztem magamnak. És persze, végre jön az At-
tack on Titan befejező évada – Yona már tűkön 
ülve várja, de az én esetemben még az első évad 
is megnézésre vár, illetve folytatódik a Vanitas no 
Carte is, ami viszont engem érdekel nagyon. 
 
 Várom még a Sasaki to Miyanót, ami egy 
nagyon aranyos BL-nek tűnik, illetve a kiégett 
tollaslabdázós srác története is érdekel, főleg, 
hogy ebben az esetben nem egy csapat lelkes tini, 
hanem már dolgozó felnőttek a szereplők (Rhy-
man’s Club). A történelmi + dráma + rózsák hábo-
rúja címkéket olvasva felcsillant a szemem, amikor 
megláttam a Requiem of the Rose King leírását, 
de az a sok bishounen a plakáton kissé elbizonyta-
lanított. Remélem, nem lesz igazam, és egy jó kis 
drámát fogunk majd kapni. Viszont a természet-
feletti címke is szerepel rajta... majd meglátjuk. 
Az utolsó, amit még kinéztem magamnak, az a My 
Dress-Up Darling, főleg a cosplayes téma miatt.
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slice of life-nak, amit aztán persze követ a háború, 
de egészen színpadias tálalásban. A főszereplő, 
Biwa pedig csak sodródik, sokszor csak szemlélő-
je az eseményeknek, ami nagyon jól áll az animé-
nek. Láthatjuk, hogyan éli meg az eseményeket 
egy fiatal, mondhatni árva lány, ugyanakkor ő 
adja az egésznek a mesés keretet/közeget is, akár 
képességeivel, akár a biwa hangszer szimbolikájá-
val, használatával. Mivel a cselekmény eléggé ta-
goltnak, ködösnek hathat, élvezetesebb azoknak, 
akik ismerik a történelmi hátterét, de bárki más is 
nyugodtan próbálkozzon vele, ha a mostani sze-
zonokban egy kicsit egyedibb szeletre vágyik.
 Végül a Sankaku Mado no Sotogawa wa 
Yoru BL sorozatot nézem még, amit már Yuuko is 
említett pár oldallal korábban. Bár csak most ér-
tem kb. a feléig, számomra eddig kissé unalmas 
ez a szellemes-nyomozós történet. A főszereplők 
közelsége sem fordult még izgalmasabbra vagy 
érzelmesebbre, de kíváncsian várom, mik lesznek 
még, mert van benne potenciál. Az is jó hír, hogy a 
mangája befejezett és csak 10 kötetes, így az ani-
me bizonyára jól végigadaptálja.

sablonosan hat, amit sok-sok animében láthat-
tunk már. Persze itt is kérdéses, mi fog beleférni 
12 részbe, de a főszereplőkön remélhetőleg jól 
fogunk szórakozni.

 Japánoktól egyelőre csak három sorozatra 
jutott időm, amiből a Yashahime folytatásról szin-
te írni sem érdemes... Persze jó lenne most végre 
még többet kapni a régi szereplőkből és a főszál-
ból... de na ná, hogy a szokásos epizód körökkel 
töltik ki / húzzák el ezt az évadot is. A sorozat 
arra jó, hogy új merchendise-okat adhatnak el az 
Inuyasha fanoknak…
 Követem még a Heike Monogatarit, ami 
vizuálisan és történetvezetésileg is nagyon han-
gulatos, magával ragadó alkotás. Egyedi stílusban 
mutatja be a Tairák (Heike) és a Minamotók (Genji) 
küzdelmét a 12. századi Japán irányításáért. Min-
dig öröm, ha egy ilyen irodalmi klasszikushoz vagy 
kevésbé adaptált történelmi korszakhoz nyúlnak 
vissza az animekészítők. Érdekes a sorozat miszti-
kussága, elvontsága, ugyanakkor könnyedsége is: 
eleinte inkább érződik egyfajta korlenyomatnak, 

 A Mo Daóról múltkor már írtam hosszabban, 
most pedig Gingikétől olvashattok egy ajánlót a 
14-edik oldalon, amivel nagyon egyetértek, nem 
igazán változott nekem sem a véleményem. A vé-
gén kissé engem is zavart a kapkodás és az ese-
mények sorrendjének felcserélése, több jelenet 
is lehetett volna még epikusabb, bár a látványuk 
végig nagyon hatásos és kidolgozott maradt. De a 
sok-sok hűséges regényelem és Wangxian pillanat 
kárpótol, nagyon szép zárást kaptak. Kíváncsian 
várom én is, készítenek-e hozzá még bármilyen ki-
egészítőt, esetleg special vagy chibi epizódok for-
májában. Bár igazából nem igénylem, szerintem 
ez így már teljesen kerek és lezárt adaptáció, ami-
nek elképesztően örülhetünk. Hasonlót/legalább 
ilyet kívánok a többi danmei feldolgozásnak is!

 Az előző cikkben említettem, hogy a Ding-
hai sorozatot a felénél szüneteltették, pár hete 
viszont ismét érkeznek az epizódjai! Sajnos még 
nem volt időm folytatni, de a manhua alapján egy-
re akciódúsabb és izgalmasabb részek várhatók.
 Helyette követek még egy danmei adaptá-
ciót az őszi szezonból, a Lie Huo Jiao Chou-t, ami 
a CCP-hez hasonlóan szintén priest regény alap-
ján készült. Sajnos ennek is egyszerűbb, műanyag 
3D-s látványa van, de hamar megszokható. Az OP/
ED páros viszont nagyon tetszik, és külön öröm a 
Xie Liant is alakító Jiang Guangtao színészt egy 
sokkal hidegebb, démoni szerepben hallani. A 
történet misztikus, urban fantasy közege a speci-
ális képességű emberekkel viszont eddig eléggé 


