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Ezen, elég szubjektív ismertető témája egy 2009-es hárem anime, kedvezve 
az ecchi műfaj szerelmeseinek. (Vagy mégsem?) A Kämpfer egy elég bugyuta és 
számomra fárasztó alkotás, de igyekszem a lényegét bemutatni, hátha lesznek, akik 
ujjonganak, hogy ezt még nem látták, itt az ideje!, és hátha lesznek, akikben (még 
biztosabban) megfogalmazódik: NEM!

A címet adó német szó harcost 
jelent, így már ebből is kiderül, hogy 
várhatóan “fájtos” dologról lesz szó, 
az animéről látott képek pedig azt 
is elárulják, hogy nagymellű tinicsa-
jok harcolnak egymással. Ergo a mű 
első ránézésre hasonló agymenés 
lehet, mint pl. az Ikkitousen. Az anime 
főhőse Natsuru, átlagos, középiskolás 
srác, aki egy nap nővé válik, merthogy 
ő is kiválasztódott harcossá, és a rend-
kívül kreatív mahou shoujo elemnek 
köszönhetően ez a lét átváltozással 
jár. Igazából a kämpferek többnyire 
alapból is nők, és átváltozás során 
mind-mind másképp élik meg a dolgot 
(pl. haj, személyiség, kinézet enyhe 
vagy durva változása), de pechére 
Natsuru is belekerül a dologba, így 
neki is nőként kell harcolnia (szeren-
csére csak a kämpfer lét idejére, amint 
elmúlt a veszély, ismét hímmé válik).

És hogy miért harcolnak a karak-
terek? Fogalmuk sincs! Szimplán azért, 
mert a plüssálállatkájuk!!! (igen!) azt 
mondta, mostantól ezt kell tenniük. 
Tehát kiválasztódtak, harcosok lettek, 
sőt még különböző színű karkötőket is 
kaptak, a hovatartozás jelzésére, más-
részt ezek biztosítják az átváltozást, 
sőt (talán) még a kämpfer erőt is. Így 
adódik két csapat a pirosak és a kékek 
(karkötők színe szerint), cél, hogy 
legyőzzék a másikat. Ennyi.

Kämpfer // Sak

Folytatás a következő oldalon!

A történet tehát nem bonyolult, 
sőt igazán nagy baromság, de a lé-
nyeg, mivel ecchi vígjátékról van szó, 
nem a harcokon van. Főleg, hogy totál 
tesznek rá, ki piros, ki kék: vagy “nagy 
haverság” vagy “mindenkit megverek” 
álláspont létezik a szereplők között. 
Épp ezért csapattól függetlenül 
mindig a karakterek aktuális, szemé-
lyes sérelme miatt mérgesednek a 
másikra. A főszereplő persze mindig 
kapja az ívet, ha lány, épp szerencsét-
len, ha fiú, valamelyik harcos csitri 
mindig rajta vezeti le a túltengő tini-
hormonjait.

Az anime előrehaladtával még 
fehér kämpferek is jönnek, csak hogy 
bonyolódjon az amúgy is abnormá-
lis “Ki az ellenség?” kép. A történet 
hangsúlya pedig végig Natsuru 
nővéválásán és a körülötte azonnal 
leszbikussá és őt akaróvá váló csa-
jokon van. Na jó, akad olyan is, akinek 
Natsuru férfiként kell, szóval megy a 
huzavona ide-oda.

Így amire számíthatunk: félté-
kenykedés, konfliktus, tini szerencsét-
lenkedés ezerrel minden jelenetben.

Mindeközben azért harcok is 
akadnak (különféle technikákkal: lő-/
szúrófegyver használat, varázslat, 
“dühös vagyok megverlek”).
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Továbbá színesítik az animét a vic-
cesnek és izgatónak szánt fájó ecchi 
jelenetek (a lány-lány dominál főként), 
a beteg személyiségváltozások, az 
ufók (mert naná, hogy mindenről ők 
tehetnek), és a beszélő, aberráltul el-
nevezett (és elkészített) plüssállatok 
(“közvetítők” vagy mik). Pár plüssnév 
emlékeimből előkotorva, csak hogy 

örüljünk: halálra égetett oroszlán, 
harakiri tigris, akasztott kutya, 

szeppuku nyúl, meg már ki tud-
ja, mik. 

Részletesebben a lányokról nem 
írnék, de azért nézzük a há-

remtagokat: Sakura Kaede (a 
főjelölt, nem kämpfer..., 

“rejtélyes”, Natsuru imád-
ja, de a lánynak ő nő-

ként kell), Mishima Aka-
ne (a féltékeny, agresszív, de 
amúgy ártatlan lány), Sangou 

Shizuku (a domina DÖK el-
nök, akinek férfiként kell...)

 és Kondou Mikoto (a gyerek-
kori barát). A karakterekről és
 a történetről bővebben már 

nem írnék, mert felesleges, akit e-
zek alapján érdekel az anime, 

azok ismerjék meg maguk a 
“gyöngyszemeket”. Annyit azért

 még a leíráshoz hozzáteszek, 
hogy a “kämpferség” viszony-

lag jól lett bemutatva, de ez 
számomra nem javít sem-

mit az animén. Mivel ez há-
rem alkotás, egy elég 

egyértelmű, de hozzáte-
szem, spoileres mondat követ-

kezik: a történetnek normális lezá-
rása nincs és erre az utsó rész 

még rá is tesz az “ökörködjünk még
 20 percig” elvével.

Ha sikeresen végignéztük 
(/szenvedtük) a sorozatot, ne hagyjuk 
ki a folytatást sem! (Szenvedőknek: 
csak, ha maximalisták.) Készítettek 
ugyanis még egy két részes ovát, mely 
folytatja a céltalan ecchi jeleneteket 
(csak tudnám miért vicces ez). Továb-
bá belefért az anime világába egy kis 
picture drama is, ami kimondottan 
értelmetlen, felesleges és rémes. Ta-
lán ennek az extrának még a Kämpfer 
fanok sem tudnak igazán örülni. Any-
nyiból áll az egész, hogy durván egy 
(na jó, kettő) képet láthatunk, amin 
a plüssök 11 percet eldumálnak a 
semmiről.

Az anime grafikája szép, de 
nem kiemelkedő, zenéi könnyed pop 
számok, de ezek is csak szokásosak, 
tehát átlagos, könnyed tálalással van 
dolgunk. Érdekesség lehet, hogy néha 
a karakterek poénkodnak a seiyuuk 
neveit is felhasználva.

Összegezve: számomra az ani-
me egy fárasztó, unalmas, hülyeség, 
szóval rossz, melyben természetesen 
most sem jutnak egyről a kettőre. De 
amikor néztem, épp ilyen valamire 
vágytam, és mivel szeretem taglalni 
a hülyeségeket, cikk is sikerült belőle.
Ettől függetlenül a Kämpfer is sokak 
számára szórakoztató (lehet), főként 
tiniknek (fiúknak is lányoknak is), a 
műfaj kedvelőinek és a japán humor 
bármelyik formáját soha meg nem 
unóknak bátran ajánlom.
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