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Tokyo Magnitude 8.
Írta: Hirotaka

A Tokyo Magnitude a Bones stúdió keze által jött létre 
és célja, hogy realisztikusan mutassa be egy lehetséges 
földrengés következményeit, valamint az emberekre gya-
korolt hatását. Az animében történt események akár a 
valóságot is prezentálhatnák. Komoly, drámai, de ugyan-
akkor egyszerű, könnyed sorozatot tisztelhetünk benne. 



Az anime középpontjában értelemsze-
rűen egy földrengés áll, ami a Richter-skála 
szerinti 8-as erősséggel rázza meg Tokiót. 
A történet fiktív szituációkat állít elénk, 
melyben az épületek mellett a város lakos-
ságának mindennapi élete is romba dől. 
Minden másnál fontosabbá válik a saját és 
embertársaink élete. Az animét két rész-
re osztom, az egyik fele a dráma, amit a 
főszereplők élnek át és ezáltal aggódunk 
értük, hogy vészelik át ezt a helyzetet. A 
másik fele a központosított segítségnyúj-
tás, amit az illetékes hatóságok (a kataszt-
rófavédelem, tűzoltók, mentők, rendőrök, 
katonák, civil szervezetek) nyújtanak a 
rászorulóknak. Ezt a kettőt összevegyítve 
egy realisztikus szituációábrázolást ka-
punk.   

A személyi tragédia

A Tokyo Magnitude 8.0 egy teljesen át-
lagos családdal, Onozawáékkal indul (apa, 
anya, két gyerek), akik élik megszokott 
életüket, de a rózsaszín csalá-
di idill már megkopott. Élik a 
mindennapok hurokszerűen 
egymást követő eseményeit. 
A hétköznapok unalmát csak 
a lány, Mirai kavarja fel, mivel 
épp kamaszodik és ennek 
megfelelően semmi nem jó 
neki, amire rátesz a szülők ön-
nön tehetetlensége az élettel 
szemben. A kisebbik gyermek, 

a fiú Yuuki, aki még általános iskolás, és a 
korához illő vidámsággal tölti meg saját és 
családja életét, bár nővérét ez bosszantja, 
aminek többször hangot is ad. 

A karakterek gyors bemutatása után 
Yuuki kiharcolja, hogy elmehessen egy 
robot kiállításra az Odaiba szigetre. Mivel 
a szülei nem tudnak időt szakítani erre, így 
Mirai – minden ellenérve ellenére – kény-
telen elkísérni öccsét. A robot kiállítás 
egy ideig teljesen rendben zajlik, amíg be 
nem következik a katasztrófa. Megmozdul 
a föld és az óriási földrengés hatalmas 
pusztítást okoz Tokióban és a két testvér 
elveszíti egymást. Itt jön a képbe Kusakabe 
Mari, aki szintén a helyszínen tartózkodik 
és Mirai segítségére siet, megtalálják 
Yuukit és innentől hárman próbálnak a 
családjukhoz hazajutni a szigetről és mivel 
sok szárazföldi útvonal járhatatlan, a tele-
fonok nem működnek és a híradás is hiá-
nyos, ez nem is olyan könnyű feladat. Mari, 
Mirai és Yuuki együtt állnak be a segítségre 
váró tömegbe, fegyelmezetten követik az 
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utasításokat és folyamatosan 
követik a híradásokat, mert 
számukra minden ott-
honnal kapcsola-
tos információ 
fontos. 

Útjuk során mindhármu-
kat jól megismerjük, különö-
sen igaz ez Marira, mivel róla 
nem kapunk előzetes bemu-
tatást. Megtudjuk róla, hogy 
anyja és kislánya várja otthon, 
ezért nagyon aggódik, mégis 
elképesztő önzetlenség-
gel segít a két gyereknek. 
Szimpatikus karakter, akit 
hamar megkedvelünk. Mi-
rai viszont gyorsan ébreszt 
bennünk negatív érzéseket. 
Többször enged önző 
kirohanásainak és 
szidja le Yuukit, panasz-
kodik a családjáról. Mégis 



az anime közepétől pozitív jellemfejlődés 
figyelhető meg nála. 
Tagadhatatlan, hogy Yuuki az anime azon 
részét képviseli, ami megmosolyogtat 
minket. Egyszerű, aranyos gyerek, akinek 
folytonos vidámsága könnyít a drámai szi-
tuációkon és a feszültségen. Kíváncsisága 
többször viszi a bajba, gondot okozva a két 
lánynak. 

A három karakter sok más emberrel is 
találkozik útjuk során, akiket egy-egy rész 
erejéig mi is megismerünk és egy kicsit az 
ő helyzetükbe is betekintést nyerünk, ami 
teljesebbé teszi a képet. 

A drámai hatás exponenciálisan bon-
takozik ki. Alacsony szinten kezdődik, és 
lassan emelkedik, egy ideig látszólag azo-
nos szinten marad, de az anime közepétől 
látványossá válik. Rátelepszik a karakterek-
re, körülölel minket és meg is tréfál, egyre 
jobban fogunk aggódni és izgulunk, hogy 
mindenki épségben érjen haza és otthon 
minden rendben legyen.   

A társadalmi katasztrófa

Akármilyen katasztrófa történik a vi-
lágban, az első és legfontosabb dolog a 
válságkezelő hatóságok gyors, higgadt, 
szervezett, összehangolt működése, az 
emberi életek megmentése érdekében. 
Az anime ezt sokféleképpen mutatja be: 
Mari és a gyerekek a katonaság segítségé-
vel jutnak ki a szigetről, a kórházak mellett 
elsősegély sátrakat húznak fel, az iskolák-
ban ideigle-
nes szállást 
a l a k í t a n a k 
ki. Azonban 
akad olyan 
hely is, ahol 
a földrengés 
halálos áldo-
zatait helyez-
ték el és csak 
egy címke 
jelzi, hogy 

azonosítva van-e vagy sem. A romok kö-
zött robotjárművekkel próbálnak túlélőkre 
bukkanni. A város több pontján osztanak 
elsősegélycsomagot, vizet, pokrócot. 

A nagy erejű földrengésnek, és a to-
vábbi utórengéseknek köszönhetően sem-
milyen tömegközlekedési jármű nem üze-
mel, ezért a legtöbb ember gyalog próbál 
eljutni célállomásához. De ez sem könnyű. 
Sok utat elzárnak a romok, az aszfalt hol 

kiemelkedett, 
hol besza-
kadt. A város 
több pontján 
tűz ütött ki. A 
mobiltelefon 
h á l ó z a t o k 
túlterheltek, 
a vezetékes 
nem működik. 
Mari is csak a 
saját hordoz-
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ható készülékén követi a híradásokat, hát-
ha mondanak valamit az otthonáról, ám 
ez az információforrás is hiányos. Talán itt 
érdemes egy olyan hibát megemlítenem, 
hogy sajnos az anime nem megy bele any-
nyira mélyen a hatóságok munkáiba, hogy 
a néző is teljesen átlássa a dolgokat. 

Nem látunk irányító parancsnokságot, 
vagy olyan karaktert, aki megszervezi a 
mentést és a rászorulók ellátását. Viszont 
a készítők azért csinálták így, azért vá-
lasztották Mariék, és ez által, az egyszerű 
emberek (akik mi is vagyunk) nézőpontját, 
mert hasonló helyzetben mi sem tudnánk 
semmit erről, csak az érdekelne minket, 
hogyan jutunk haza, mi van a családunk-
kal, mikor leszünk újra biztonságban. 
Nem szükséges látunk, hogy ki vezeti a 
segélycsapatokat, csak azt várjuk, hogy ott 
legyenek, ahol kell és segítsenek. Talán ez 
az, amiben a Tokyo Magnitude különbö-
zik bármely más katasztrófát bemutató 
filmtől. 



Megvalósítás

A Tokyo Magnitude lineáris történetve-
zetéssel rendelkezik. Mari, Mirai és Yuuki 
hazafelé tartó útját követjük nyomon. Az 
anime felépítésében érdemes megfigyel-
ni, hogy egy-két drámai pillanatot egy vi-
dám, vagy csak egyszerű, nyugodt pillanat, 
esemény követ, oldva ezzel a karakterekre 
és a nézőre nehezedő nyomást. De nem 
lankadhat a figyelmünk, hisz ezt a kis nyu-
galmat bármikor megszakíthatja valami 
váratlan esemény. 

A grafika az egyszerűséget követi, 
hiszen nem kell, hogy a látványon legyen 
a hangsúly. Persze láttunk már szebbet 
2009-ben, de én ezt nem rovom fel hibá-
nak. A karakterek rajzolása lett a legegy-
szerűbb, a távoli hátterek már jobbak, de 
a közeli környezet ábrázolása sikeredett 
a legszebbre. Jól látható mekkora pusztí-
tást végzett a földrengés, a leomlott vagy 
düledező házak, a törésvonalak az úton, 

mind szépek. Az animációval sem volt kü-
lönösebb bajom, megfelelőre sikerült. A 
zene teljesen átlagos, az opening, endig és 
az aláfestő zenék is felejthetőek. Az ope-
ningnek a képi világa különleges, a szinte 
teljesen romba dőlt Tokiót láthatjuk feke-
te-fehér képekben.

Az anime 11 részes, szépen lezárt, 
epilógussal rendelkező mű, amiben nem 
maradnak kérdőjelek, mindenre megkap-
juk a választ.

Az anime 2009-ben elnyer-
te a Japán Media Arts feszti-
vál kiválóság díját. A készítők 
alapos kutatásokat végeztek, 
korábbi feljegyzéseket vizs-
gáltak át, hogy minél élethűb-
ben próbálják meg szimulálni 
egy hasonló eseményt. Abba 
pedig külön érdekes belegon-
dolni, hogy a japánok számára 
oktató jelleggel is készült. 

A Tokyo Magnitude 8.0 önmagában 
egyedi, és bár a karakterek nem kiemel-
kedőek, nem is rosszak. Átlagos, egysze-
rű emberek, szerethetőek. Aki kedveli a 
drámát és realisztikus eseményábrázolást 
szeretne látni, az mindenképp nézze meg, 
és ha nem is fogja kiemelkedőnek tartani, 
bánni biztos nem fogja senki, hogy meg-
nézte. Egy különleges, remek színfolt az 
animék világában.  
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„Akármilyen katasztrófa 
történik a világban, az 
első és legfontosabb 
dolog a válságkezelő 

hatóságok gyors, higgadt, 
szervezett, összehangolt 

működése, az emberi 
életek megmentése 

érdekében.”
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