
Az 1970-es évek végén, az 1980-as évek elején 
egy japán fényképész (Shinjou Makoto) kiszállt a pol-
gárháború dúlta Arslan királyság területén lévő sivatag-
ban, hogy lencsevégre kapja a nagy fotót, amelyért jött. 
Uticélja a 88-as körzet, amely a kormánypártiak titkos 
légitámaszpontja, ahol csak zsoldos vadászpilóták telje-
sítenek szolgálatot. A támaszponton kemény az élet.

//  Strayer8

Area 88
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Nem elég, hogy a kínzó sivatag 
elzárja az itt élőket a külvilágtól, 
de minden nap számolniuk kell az 
eshetőséggel, hogy aznap ütött 
életük utolsó órája, hiszen a legvárat-
lanabb pillanatban érkezhet egy el-
lenséges támadás vagy egy támadási 
parancs. És a sivatag nem engedi 
könnyen a foglyait, csupán két módon 
lehet elhagyni a körzetet: ha valaki le-
szolgálja a szerződésben előírt 3 évet 
és sikeresen túléli ezt az időszakot, 
vagy ha kifizet 1,5 millió dollárt a 
szabadságáért cserébe. A dezertálá-
sért automatikusan halálbüntetés jár. 
Nem lehetetlen ugyan a megsemmi-
sített ellenségekért járó fejpénzekből 
összekuporgatni a szabadságért 
elvárt összeget, de a pilótáknak min-
den költségükért (étkezések, üzeman-
yag, repülőgép, javítások, alkatrészek) 
a saját zsebükbe kell nyúlni.

Ebbe a zárt világba érkezik hát 
Makoto, aki azon nyomban érde-
kes témákat talál és ezután némi 
túlzással éjjel-nappal kattog a 
fényképezőgépe. Az azonban hamar 
szemet szúr az itt élőknek, hogy a civil 
fényképész feltűnően érdeklődik a 
körzetben szolgáló egyetlen honfitár-
sa, az ugyancsak japán nemzetiségű 
top pilóta, Kazama Shin iránt. A férfi 
természetesen mindent tagad, ám 
hamar kiderül, hogy nem véletlenül 
épp erre az elhagyatott, titkos helyre 
vetődött téma után kutatva, ahogy 
arra is fény derül, hogy hogyan került 
a hallgatag, búskomor, sértett Shin a 
zsoldosok közé.

Az anime kettejük viszonyára kon-
centrál, különös tekintettel a pilóta 
múltjára és mozgatórugóira és Mako-
to titkos megbízására. A történetből 
minden kiderül, sikeresen kibontja ezt 
a szálat.

Emellett rengeteg akciót kapunk, 
mivel szinte nincs olyan rész, amely-
ben ne látnánk legalább egy légi 
párharcot, légi támadást. Érdemes 
kiemelni, hogy a harcokat állítólag 
élethűen mutatják be, ahogy a 
repülőgépeket is. Mindenképpen az 
anime javára írandó, hogy valósidejű 
harcokat mutat be, a különböző 
műveletek valóban változatosak, 
üldözőként és üldözöttként is bemu-
tatják a szereplőket. Az pedig külön 
öröm, hogy nem emberfeletti, sérthe-
tetlen szereplőkkel untatnak minket 
és nincsenek öt perces visszaem-
lékezések egy-egy lövés között.

A karakterek közül értelemszerűen 
Shint ismerjük meg a legjobban, 
hiszen ő a kulcsfigura. Elmondható, 
hogy a többiekhez hasonlóan ő is 
hozza a tőle elvárt kliséket, de az an-
imének sikerül úgy ada-golnia ezeket, 
hogy se nem zavaróak, se nem unal-
masak. Makotóról is megtudunk pár 
dolgot, de ő inkább csak Shin szem-
pontjából érdekes, illetve a történet 
azt is szépen végigvezeti, hogyan 
változik meg a megbízásához való 
hozzáállása.

Nem mehetünk el szó nélkül a tö-
bbi állandóan jelenlevő szereplő mel-
lett sem, habár csak keveset tudunk 

Cím: Area 88 (tévé so-
rozat)
Műfaj: shounen, akció, 
kaland, dráma, katona-
ság, háború, szerelem
Epizódok száma: 12
Epizód hossza: 25 perc
Leadták: 2004. január 
9. – 2004. március 26.

MAL: 7,22
ANN: 6,982

Cím: Area 88 (OVA)
Műfaj: seinen, akció, 
kaland, dráma, katona-
ság, háború, szerelem
Epizódok száma: 3
Epizód hossza: 1 óra 
7 perc
Leadták: 1985. február 
– 1986. június 15.

MAL: 7,66
ANN: 7,366

Forrás: 
http://en.wikipedia.
org/wiki/Area_88 

 meg róluk. 
Viszont ennek
ellenére pár 
rész után isme-
rősként kö-
szöntjük őket, 
sőt hiába olyan 
kevés az in-
formációnk ró-
luk, mégis tudjuk, hogy kitől mire 
számíthatunk. 

A teljesség igénye nélkül: 
Ott van Mickey, a volt amerikai 
pilóta, aki nem tudja feledni 
Vietnámot. Greg, a harsány 
dán pilóta, akit nagy hasa és 
torzonborz szakálla miatt 
csak Szakállas Buddhaként em-
legetnek a körzetben. Kim, az 
ázsiai fiú, aki keményen megdol-
gozik azért hogy a nagyok között 
kemény spórolással életben tartsa 
a gépét és persze saját magát. Saki, 
a körzet arslani parancsnoka. Kitri, Saki 
önfejű unokatestvére, aki egyetlen nő lévén 
a helyszínen, felforgatja a többi pilóta életét. 

Folytatás a következő oldalon!

http://anipalace.hu
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És végül 
de nem 
utolsó sorban 
McCoy, az öreg kufár, 
akinek a vérében van a pro-
fi kereskedelem. Bármit beszerez
és továbbad, de csak megfelelő ellen-
szolgáltatásért cserébe.

A 88-as körzeten kívül gyakorlati-
lag nem sokat látunk a királyságból. 
Az egyetlen külső helyszín és a külső 
szereplők mind Shin múltjához és e-
setleges jövőjéhez tartoznak.

Az eredeti manga 1979 és 1986 
között jelent meg, ami érdekes 
módon nagyban rányomja a bélye-
gét az animére. A története nem 
akar meglepni bennünket, egyre 
egyértelműbben halad a végkifejlet 
felé, de ez mégsem zavaró. Ugyanak-
kor sok kritika érte, mert a grafikája 
régimódinak tűnik, hiszen a karak-
terábrázolás emlékeztet a régi időkre 
és valóban csak ritkán csillant meg az 
anime egy-egy (ha nem is lélegzetel-
állító, de) szép képet, amihez manap-
ság hozzászokhatott a szemünk. 

A repülőgépek ábrázolása, a fel – 
és leszálláskor hallatszó realisztikus 
hangok viszont könnyen feledtethetik 
a fenti hiányosságokat. A harci jele-
netek pörgősek, általában elektromos 
gitár vezette zene hallatszik alattuk és 
mivel nem hal-

hatatlanok ülnek a bot-
kormány mögött, nem fullad-
nak unalomba, hanem fenntartják 
az érdeklődést. Az anime openingje 
mind képi világában, mind zeneileg jól 
sikerült, illik a történethez. Ugyancsak 
előnyként említhetjük meg, hogy az 
anime végig megtartja a rá jellemző 
tömörséget, pörgős tempót.

Összességében elmondható, 
hogy az Area 88 egy jó történet, 
amelyből hiányzik ugyan a meglepe-
tés, de ennek ellenére jól működik 
és a harci jelenetek is élvezhetőek a 
nézők számára. Érdemes megnézni 
még a talán csalódást keltő utolsó 
percek ellenére is.

Area 88 OVA

Ha valaki retrónak érzi a sorozatot, annak érdemes 
belenéznie az 1985-86-ban bemutatott 3 részes OVA-ba, 
hogy felülbírálja az ítéletét. Habár az alaptörténet azo-
nos a tévé sorozatéval, mégis számos lényeges elemük 
különbözik. A grafikája és tempója hamisítatlanul 80-as 
évekbeli: a karakterek rajzfilmfigura-szerűbbek, véko-
nyabbak, plasztikusabbak; a történetvezetés jóval las-
sabb, ráérősebb, cserébe sokkal részletesebb. Ha valaki 
nem szokott régi animéket nézni, érdemes rászánnia egy 
kis időt mire megszokja a grafikát és ráérez a tempóra, 
jutalomként egy sokkal emberibb történetet kap. A 
karakterek jóval árnyaltabbak, mint a sorozatban (igaz, 
kevesebb is van belőlük), teljesen más Shint kapunk, 
mint a tévésorozatban. Ez a főszereplő sokkal fiatalabb, 
nem olyan férfiasan hallgatag és megfontolt. Mickey-
nek és a többi megmaradt szereplőnek több szerep 
jut, jobban megismerjük őket, ahogy végre az is kiderül, 
hogy egészen pontosan milyen polgárháború nyújt kere-
tet az animéhez.

Külön érdekesség, hogy az OVA azt is bemu-
tatja, hogy mi történik a tévésorozat lezárása után és 
nagyjából egyértelmű lezárást kapunk, ami nem feltét-
lenül az, amire számítunk. Mivel más korban készült, 
ezért a vietnámi háború és a 80-as évekre jellemző fel-
fogás a meghatározó.

Az Area 88 mangát olyan meghatározónak érezték 
anno, hogy az első 3 Észak-Amerikában megjelentetett 
mangák közé került (1987-ben jelent meg a Mai, the 
Physic Girl és a The Legend of Kamui mangákkal együtt). 
Ugyancsak akkori fontosságát jelezheti, hogy egy évvel 
a manga befejezése előtt, 1985-ben már kijött az első 
OVA. Sőt, 1989-ben a Capcom videójátékok készített 
az ötletből. Érdekes, hogy Nyugaton is megjelent egy 
hasonló játék, amelyet az eredeti ihletett, ám csak a 
karakterek (Shin, Mickey és Greg) egyeztek. (UN Squad-
ron volt a neve.) 1995-ben ismét Area 88 néven adtak ki 
egy PC játékot.

Majd 2004-ben ismét leporolták a történetet és 
elkészült a 12 részes tévé sorozat.

“...két módon lehet elhagyni a körzetet: ha 
valaki leszolgálja a szerződésben előírt 3 évet és 
sikeresen túléli ezt az időszakot, vagy ha kifizet 
1,5 millió dollárt... “

http://anipalace.hu

