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A „GIRLS WITH GUN”
TRILÓGIA
Írta: Hirotaka

anime bemutató
A 2000-es éveknek ha nem is kiemelkedő, de
mindenképp meghatározó része volt a Bee Train
animestúdió, ami 1998 és 2011 között 33 animét
tett le az asztalra. Összehasonlítva a nagyágyú
Madhouse-zal, akik ugyanebben az időszakban körülbelül 90 animét toltak a nézők elé, nem is tűnik
olyan magas számnak. Hozzátéve azonban, hogy a
Bee Train afféle „kórház az animátoroknak” céllal
jött létre, talán érhető, miért „csak” 33 animét készítettek.
Az úgynevezett „girls with gun” trilógia bár
a maga korában viszonylag népszerű volt, (főleg
az egyik tagja), mára már elfeledett része az anime történelemnek. Ezekről lesz most szó.

Mashimo nem sokkal később megalapította a
Mashimo Jimusho szabadúszó stúdiót, ami nagyobb cégeknek segített be az animációban. A cél
szép volt és nemes, mivel elsődlegesen a tehetségek elősegítése volt a lényeg, és nem a pénz.
De mint tudjuk, nem zörög a haraszt, ha nem fújja
a szél. 1997-ben Mashimo felkereste a „kórház az
animátoroknak” ötletével a Production I.G akkori
vezetőjét, Ishikawa Mitsuhisát, aki boldogan kezet rázott kollégájával, és még abban az évben
Bee Train néven az I.G cégcsoport részeként kezdték meg a munkát. Az üzleti kapcsolat egyébként
2006-ig tartott, amikor is a Bee Train független
lett.

Stúdiótörténelem

Akit nem érdekel a további történelem, és
az animékre kíváncsi, az ugorjon a következő alcímhez.

Az animék előtt egy kicsit ássunk bele a
múltba, hogyan is jutottunk el a cikk témájául szolgáló animékig, onnantól, hogy Mashimo Kouichi
rendező dobbantott a Tatsunoko Productiontól,
mivel egy síbaleset utáni gyógyulás során kitalálta, hogy jó lenne egy „kórház” az animátoroknak.
Ez volt a 80-as évek közepén, azóta eltelt több
mint 30 év, és még mindig arról beszélünk, milyen
spártai körülmények uralkodnak az animeiparban.
Ezen érdemes elgondolkodni.

Mashimo Kouichi
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Megmaradt tehát az „alkalmazottak érdeke a cég
érdekei felett” koncepció, de azért 1998 és 1999
között kapásból négy videójátékhoz kötődő animét szállítottak le, amiből érdekes mód kettő hazánkban is vetítésre került az A+ által. Az egyik az
Arc the Lad (Arc a kölyök) és a Wild Arms: Twilight
Venom (Veszett Fegyverek). Talán nem meglepő,
de itthon egyik sem lett sikeres, ráadásul feliratosan adták. Ezt követte másfél év szünet, és 2001ben álltak elő az első önálló produkciójukkal, a
Noirral, ami egészen sikeres lett, és cikkünk témájának első animéje. Ezt követte két évvel később
a Madlax, majd három évvel később az „utolsó
rész”, az El Cazador de la Bruja.

Aki viszont itt folytatja, annak elárulom,
hogy a Noir készítésének idején vagy utána, a
Bandai Visual megtalálta a Bee Traint, hogy készítsenek animét a híres videójáték franchise-ból,
a .hack-ből. Ennek a partnerségnek kilenc anime
lett az eredménye, kezdve a .hack//Sign-tól egészen a .hack//G.U. Returner-ig. Utána is készült
.hack anime, de az már más stúdió égisze alatt. (A
SAO fanoknak megjegyzem, hogy a .hack találta
fel az „MMO-ban bent ragadok” sémát, nem pedig népszerűbb utódja. A .hack a SAO-val ellentétben kevés akcióval és sok párbeszéddel operál, sötétebb hangulatú és lassú, melankolikus.)
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2009-ben bővíteni kellett a céget, így létrejött a C-Station, valamint a D-Station (azóta
megszűnt) és a Studio Road (kizárólag besegítő
stúdió). Sokáig azonban nem működött a dolog.
2012-ben Mashimo Kouichi visszavonult, és ezzel
a Bee Train is kikerült a képből. A C-station önállóan folytatta útját a korábbi Bee Traines Maru Ryoji
vezetésével, és olyan animéket köszönhetünk nekik, mint a Yuru Camp.

Trilógia, de mégsem
Érdemesebb előbb ezt a fogalmat alaposabban körüljárni, mielőtt a tényleges animéket
egyenként bemutatnám. Az emberek többsége
ha trilógiára gondol, akkor cselekményekben viszonylag vagy többnyire folytonos történetre
számít, de a három résznek minimum köze van
egymáshoz. Nos, ebben az esetben gyakorlatilag csak a téma és a hangulat köti össze a három
animét. Így lényegében bármelyiket meg lehet
nézni külön is, önállóan érthető alkotások, mivel
más karakterek, más helyszínen, más történések
részesei, és mindegyik lezárt sztori. A többség vélhetően rájött: a trilógia mivolta a korábban említett „girls with gun” vonalon fogható meg, ugyanis a főhőseink lányok, mindig kettő, és jól bánnak
a fegyverekkel. Ennyi, pont, semmi ördöngösség.
Na jó, ennél azért kicsit többről van szó, de
az inkább megvalósításban és történeti elemben
érhető tetten, ugyanis mindhárom anime felépí-
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„a főhőseink lányok, mindig kettő,
és jól bánnak a fegyverekkel. Ennyi,
pont, semmi ördöngösség. (...)
mindhárom anime felépítése nagyon hasonló, szinte rámondhatni,
hogy egymást másolják."
tése nagyon hasonló, szinte rámondhatni, hogy
egymást másolják.
Az alapfelállásban van egy lány, aki bérgyilkos vagy fejvadász, és új feladata során egy másik
lánnyal hozza össze a sors, aki valamiért különleges. Érdekesség: az egyik hölgy mindig életvidámabb, a másik pedig fullkóma üzemmódban van.
Őket általában üldözik, egy vagy két szervezet,
egy misztikus társaság vagy egy terrorszervezet,
esetleg kormányügynökség emberei. Menekülés,
bujkálás, sok-sok tűzpárbaj, lassú, de arányosan
kibontott, rejtélyes múltba nyúló szál. A végjáték
pedig mindig egy elfeledett romos helyszínen
játszódik.

Noir
Trilógiánk első darabja, ami 2001-ben a stúdió első önálló alkotása volt. A Bee Train alapítója,
Mashimo Kouichi írta és rendezte, ahogy ez a következő két alkotásra is igaz.
Főszereplőnk Mireille Bouquet, bérgyilkos,
aki Párizsban él. Egy nap egy rejtélyes mailt kap
Yuumura Kirikától, aki meginvitálja egy „zarándoklatra a múltba”. Mireille egy belső késztetés

hatására elutazik Japánba Kirikához, és találkozásukkor egyből tűzharcba is keveredik különös
öltönyös figurákkal, akik, nos… aznap már nem
vacsoráztak. Kirika azonban amnéziás (szintén
visszatérő elem lesz), semmire nem emlékszik a
múltjából, de jól bánik a fegyverekkel. Az egészbe
bekavar egy misztikus dallamot játszó óra, és bizony Mireille-nek és Kirikának több köze van egymáshoz, mint gondolnánk. Végül bérgyilkosunk
segít a lánynak és együtt utaznak vissza Párizsba.
Innentől fogva pedig különféle bérgyilkos feladatokat vállalnak el, és keresik saját múltjukat, egy
titkos szervezettel a Les Soldats-cal a nyomukban.
A grafika teljesen megfelelő 2001-hez képest,
jók az akciójelenetek és a környezet is szép, nem
mellesleg a közönség szerette az animét. A zene
- ahogy a következő sorozatoknál is - Kajiura Yuki
műve, valamint érdemes kiemelni még az openinget, amit az Ali Project ad elő, és az endinggel
együtt ezek az egyetlen olyan betétdalok az egész
trilógiában, amihez nem volt köze Kajiurának. A siker megvolt, jöhetett tehát a folytatás.
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Madlax
Három évvel a Noir után, 2004-ben „folytatódott” a „trilógia”. Ami talán soknak tűnhet, de
tekintve, hogy semmi köze a Noirhoz, talán senkinek nem okozott gondot a várakozás. Hiába a
megismert és a Noirral népszerűvé vált séma, a
Madlax a három anime leggyengébb tagja. Abban az évben az Elfen Lieddel, a Gankotsuou-val,
a Beckkel vagy a SAC 2. évadjával kellett ringbe
szállnia. 2001-ben nem volt ilyen erős felhozatal.
Az anime során főszereplőnk, Madlax egy
képzett zsoldos/bérgyilkos, aki tökéletesen végzi a munkáját és éppen egy fiktív országban,
Gazth-Sonikában hajt végre küldetést. A másik
leányzó, Margaret Baker pedig nyugodt mindennapjait éli Nafrece-ben. Persze amnéziás, és csak
egyetlen szóra emlékszik: madlax. Tehát egy alternatív jelenben járunk. A két főszereplő itt jóval
később találkozik, ami a többszálú cselekményt

erősíti, de fájdalmasan későn következik be, így inkább időhúzásnak hat, és emiatt könnyen unalmasabbá is válhat az anime elődjénél. Viszont ugyanúgy megkapjuk a rejtélyes flashback jeleneteket
a múltból, és egy misztikus gonosz szervezet is
feltűnik, akik itt az Enfant nevet vették magukra.
Viszont ha már a két főszereplő későn találkozik,
sokkal többet időzünk a mellékkaraktereken, akik
a háttérben tevékenykednek. Természetesen sem
Madlax, sem Margaret nem menekülhet a sorsa
elől, ennek a kulcsa pedig egy ismeretlen eredetű
könyv, a Secondari, mely Margaretnél pihen, egy
kitépett oldala pedig Madlaxnél. Ez egy rejtélyes
könyvsorozat második része, van első és harmadik
is. Ehhez tegyük hozzá azokat, akik a könyveket
keresik és más segítő karaktereket. Az animének
főleg az utolsó harmada válik izgalmassá, amikor
ténylegesen kezdenek összeérni a nagyon távolról indult szálak, addig meg ki kell tartani.
A grafika javult a Noirhoz képest, de
már kissé idejét múltnak hatott. A zenére semmilyen panasz nem lehet, hiszen a nyitó és
záró dallamokért, valamint az OST-ért is Kajiura Yuki volt a felelős. Az openinget és az endinget is a FictionJunction YUUKA adja elő.

El Cazador de la Bruja
A három közül ez játszódik a legegzotikusabb helyszínen, mivel valahol Mexikóban fogunk
kalandozni. Főszereplőnk Nadie, egy fiatal, ám an-
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nál ravaszabb fejvadász, és a következő célpontja
egy Ellis nevű lány, akit egy tudós meggyilkolásával vádolnak. Ellis amnéziás, és Nadie végül mellészegődik, hogy eljussanak arra a helyre, ahol vis�szatér minden emléke. Ketten járják végig Mexikó
kietlen, sivatagos, lepukkant vidékét, városról városra, falvakon és random útszéli kocsmákon át,
nyomukban más fejvadászokkal és egy őrültnek
látszó sráccal (L.A.), akit egy befolyásos üzletember irányít.
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A cél tehát adott, és ehhez epizodikus kalandokon keresztül vezet az út, közben pedig szép
lassan csepegtetik az infókat Ellisről, a megölt tudósról, a karakterek kapcsolatairól és egy titkos
háttérben meghúzódó szervezetről. Az utolsó
harmadban azért már eléggé koncentrálódnak az
infók, és egyre jobban a központi történetre fókuszálunk. Leginkább dzsungeles és sivatagos tájakon fogunk mászkálni.

megváltozása, a kissé elavult dizájn, és a Madlax
gyatra sikere azonban éreztette a hatását, és az
El Cazador a trilógia legelfeledettebb darabja lett
(mondjuk a címválasztás sem a legjobb), pedig
szubjektíven ez a legjobb rész.
Az openinget a Savage Genius (Pandora
Hearts, Yozora Quartet), az endinget pedig FictionJunction YUUKA (Gundam Seed, .hack//Sign)
éneklik.

ben is. Ha pedig egyik mégsem jön be, akkor a
többivel már jó eséllyel ne is foglalkozzunk, mert
valószínűleg azok sem fogják elnyerni a tetszésünket.

Ez a harmadik sorozat egy nagyon jó akció-kaland anime, némi spagetti western beütéssel, ami a helyszínnel együtt nagyon különleges és
egyedi hangulatot biztosít. 2007-es animéről van
szó, ugyanekkor jelent meg a TTGL, a Clannad, a
Baccano vagy a LoveCom, így a grafikát tessék a
helyén kezelni: bár a maga korában sem számított
kiemelkedőnek, teljesen rendben van. Az animációk okésak, a karakterdizájn szép, de az egésznek
van egy kissé fakó hatása, ami a színeket illeti. Sajnos az előbb említett animék, és ezzel az igények

Érdemes-e nézni, és melyiket?

Mindhárom anime szeret az első felében
ködösen bemutatni és utalni a történetre, illetve
annak hátterére, csakhogy felcsigázza a kíváncsiságunkat, és ez sokáig meg is marad, majd egyre
több puzzle darab kerül a helyére. Bár tény, hogy
kicsit szájbarágós sorozatok itt-ott, és többször
mutatják ugyanazokat a jeleneteket, de ezek végül mind kiegészülnek, vagy más szemszögből látjuk őket. Mindeközben pedig a lendületes akció és
belassult jelenetek váltják egymást, elvégre valamivel ki kell tölteni a 24 részt. Aki misztikus kaland

Őszintén, aki egy kis 2000-es évekbeli akcióra vágyik, annak érdemes ránéznie erre a „trilógiára”, elég egyedi hangulattal bír. Mivel egymástól
függetlenek, gyakorlatilag mindegy, hogy melyikkel kezdjük, bár bevallom, én vagy a Noirt, vagy az
El Cazadort ajánlom elsősorban. Ezeknél pedig a
hangulat és a helyszín dönthet, hogy egyesek melyiket preferálják. De kezdhetjük a leghíresebbel,
ami a Noir vagy haladhatunk megjelenési sorrend-

Többet is írhattam volna az adott animékről, de bevallom, nem akartam egyetlen spoilert
sem lelőni, és inkább megmaradtam az egyszerűbb ismertetésnél.

animére vágyik, és nem zavarja a történet lassú
lefolyása, annak érdemes próbát tenni valamelyik
címmel. Akinek az egyik bejött, annak valamennyire a többi is befog, viszont ha nem, akkor a többivel tényleg nem érdemes egyhamar próbálkozni.
Cím: Noir
Hossz: 26 epizód
Premier: 2001 tavasz
Stúdió: Bee Train
Műfaj: akció, dráma, rejtély

Cím: Madlax
Hossz: 26 epizód
Premier: 2004 tavasz
Stúdió: Bee Train
Műfaj: dráma, rejtély, természetfeletti

Cím: El Cazador de la Bruja
Hossz: 26 epizód
Premier: 2007 tavasz
Stúdió: Bee Train
Műfaj: kaland, dráma, rejtély

Kajiura Yuki
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