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Flying Witch
Írta: Hirotaka



A J.C.Staff többek mellett szeret a víg-
játék-slice of life műfajban mozogni. Nem 
hátrány, hogy ezt jól is csinálja. Így okkal re-
méltem, hogy a Flying Witch bizony jó lesz. 
Nos, így is lett. Egyszerűségével, kedvessé-
gével és szeretnivaló karaktereivel hamar 
megkedveltette magát. 

Mit is kapunk?

Egy igazi iyashikei érzést. Idilli, vidéki 
környezetbe helyezett gondtalan nyári él-
ményeket. Sok olyan vicces szituációt, amit 
mi is csinálnák tavasszal, nyáron, bármikor, 
dehát dolgozni kell meg iskolába menni és 
maximum bámulhatunk ki az ablakon és 
várjuk azt a rövid időszakot az évből, ami-
kor mi is ezt tehetjük. 

Az alapszituáció átrepült a Ghibli klasz-
szikus Kiki, a boszorkányfutárból: A 15 éves 
Kowata Makoto, Chito nevű fekete macs-
kájával elhagyja Jokohamát és Aomoriba 

kellékek, amelyet minden a stílushoz 
tartozó címnek kötelező tartalmaznia. 
Viszont ad ezek mellé az anime olyan él-
ményeket is, amivel eddig még nem talál-
koztam. Példaként említeném a követke-
zőket: elkísérhetjük Makotót és családját 
almafametszésre, egy boszorkánycukrász-
da, ahová katicabogarak járnak randizni, és 
egy szellem a pincér. Nem a kávézó érde-
kes, hanem a hangulat, amit áraszt, főleg, 
hogy nem lehet akárhogy bejutni. 

A Flying Witch nem ad nagyon újat, 
nem akar kilépni a saját műfajából, 

egyszerűen csak kikapcsolódást 
nyújt és szeretné, hogy mi ma-

gunk is csatlakozzunk ezen 
tavaszi-nyári kalandokhoz, 

amit véleményem szerint 
maradéktalanul 

teljesít.  
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költözik, mert minden újonc boszorkány-
nak egy új városban kell kamatoztatnia 
tehetségét. Így hát Makoto beköltözik 
unokatestvéréhez Keihez és családjához. 

Makoto a kicsit butácska, kezdő bo-
szorkány, aki elsőre bosszantó érzést 
kelthet, ám néhány részen belül egy sze-
rethető karakter válik belőle. Bárhol képes 
eltévedni, legyen az akár a ház, vagy a 
város, és sikerül jó sok mindenre rácsodál-
koznia, így kapott egy szeretni való gyer-
meki jellemet. Kedves, aranyos, egyszerű 
mint a bot.  

Ahogy egy ilyen animében len-
ni szokott, különféle szituációk, 
események részesei lehetünk. 
Ilyen a házi kertészkedés vagy a 
cseresznyevirág nézés, otthoni 
boszorkánykodás, kis 
városnézés, iskolai 
főzés stb. Ezek 
a szokásos 



Családkép

Ezt azért emelem ki 
külön, mert számomra 
nagyon tetszetős eleme 
a sorozatnak. A Flying 
Witch-ben egy teljes, 
boldog családot kapunk. 
Makotóról már volt szól, a 
következő a sorban Mako-
to unokatestvére, Kei, az 
egyszerű, nyugodt srác, aki 
szereti a filmeket, szerin-
tem neki van a legtöbb esze is. Keinek van 
egy húga, Chinatsu, aki rendkívül aranyos, 
kíváncsi, lelkes, reális gyermeki jellemmel 
megáldott kislány. Nagyon hamar meg-
kedvelhető. 

Itt vannak a szülők is. Van apuka és 
anyuka is, boldogan élnek, nem váltak el, 
egyik sem halt meg, sem balesetben, sem 
betegségben. Ők abszolút mellékszerep-
lők, és ritkán látjuk őket, de még ezekből is 
megtudható, hogy normális harmóniában 
élnek és nagyon szórakoztató jeleneteket 
kaptak. Apucinak ráadásul még tájszólása 
is van, ezért Makoto sokszor nem érti mit 
mond és Kei fordít neki. Ők mind egy szép 
nagy házban élnek, amely gyakori helyszín.

Makotónak van egy nővére is, Kowa-
ta Akane, aki néha itt lebzsel. Tapasztalt 
boszorkány, sok varázslatot ismer, és az ő 
révén tudjuk meg, hogy a boszorkány úgy 

 Életkép

A Flying Witchben az élet szinte már 
irreálisan idilli, ami persze a 
műfaj egyik sajátossága. Ráé-
rős, lassú tempó, hangulatos 
környezetek, egyszerűség 
jellemzi. A boszorkányok és az 
emberek életének egy vékony 
metszetébe csöppenünk bele, 
amit nagyon jól sikerült elke-
verni, így nem válik egyik sem 
dominánssá. Örültem, hogy 
nem akartak komolyabb mági-
át belevinni a történetbe, mert 

az eléggé kilógott vol-
na. A varázslatok megma-
radnak az egyszerű, mond-

h a t n i gyermeki szinten, mint 
például, a “mindentől nevetsz” 
varázslat. 

Mindössze három komolyabb varázs-
latot ad az anime Makoto nővére által. Az 
egyik, hogy bárhová el tud utazni semmi 
perc alatt, a másik, hogy a vietnámi Ha-
long-öblöt fekete-fehérré változtatta, a 
harmadik pedig az embereket állati kül-
lemmel képes felruházni, de ezek is na-
gyon egyszerűen vannak kezelve. 

Az utolsó részek kellemesen zárják a 
sorozatok, bár ha már említettem a Kikit, 
akkor muszáj megjegyeznem a Laputát is, 
merthogy innen is merített az alkotó és 
néhány lény formájában a Chihiróból is. 
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is tud repülni, ha csak fogja a seprűt, mert 
ha ráülünk az fáj. Tapasztaltsága ellenére 
igen bolondos, nagy utazó, ha úgy tartja 
kedve, rajzol egy varázskört és elugrik pél-
dául Vietnámba. 

Ők mind egy kedves család, boldogok, 
aranyosak. Éljen! Ezt kell nézni, nem a drá-
mát, a fene se kíváncsi mindig a karakterek 
önfájdalmára. 

Még vannak fel fel bukkanó mellék-
szereplők, mint Makoto osztálytársa, Nao, 
vagy a cukrászdát üzemeltető boszi. 

Az egész karaktergárda reális, normális 
és ez így is van rendjén.     

„...az élet szinte már irreálisan idilli (...) lassú 
tempó, hangulatos környezetek, egyszerűség 

jellemzi. A boszorkányok és az emberek életének 
egy vékony metszetébe csöppenünk bele...”



A helyszínek nagyon szépek lettek, 
ahogy az ilyen animéknél lenni szokott, 
valós helyszínekről lettek lemásolva, ami 
jól sikerült. Szintén slice of life elem, hogy 
az egyes szebb helyszíneket sokáig mu-
tatják, így átadják a hangulatot és magán 
a helyszínen, környezeten is elidőzhet a 
szemünk. 

A rajzolás szép, a színezés kicsit érde-
kes lehet egy-két helyen, mint például a 
karakterek orrán lévő folt esetében.

Csiribá

Az opening nagyon vidám, lájtos pop-
szám, illik az animéhez, az ending egy 
lassabb melódia, amit bármikor át lehet 
ugrani. Az aláfestő zenék sem képviselnek 
kiemelkedő minőséget. Passzol és kész. 
A seiyuuk még egy érdekes pontja az ani-
mének. Mert egyik sem ismert. Sőt Mako-
to és Kei hangjának is ez az első szerepe. 
Előbbi Shinoda Minami, utóbbi Sugawara 
Shinsuke. Ennek különösen örültem, mert 
teljesen jól játszanak és semmit nem von 
le az anime értékéből. Sőt, néha kimondot-
tan jó újakat hallani és nem az ismertebbek 
állandó hangjait. 

A környezet és természet hangjai is 
rendben vannak. A kabóca kötelező elem, 
de ugyanúgy hallunk béka, macska és ma-
dár hangokat is, ahogy egy ilyen történet-
ben kell is.   

Egyebek

Az anime alapjául szolgáló manga 
2012-ben indult, és szokás szerint, még 
fut. Ishizuka Chihiro írja és rajzolja, talán e 
névnek is köszönhetjük a Ghibli utalásokat. 
Remélhetőleg az anime is kap majd folyta-
tást, én legalábbis szeretném. Készült még 
egy one shot is, ami csak címében tartozik 
a franchise-hoz, egy egyszerű, aranyos su-
lis történet, semmi több. Az anime mellé 
társul egy ONA is, a Flying Witch petit, ami-
nek epizódjai 2 percesek és párhuzamosan 
futott az animével. Mint minden ilyen tel-
jesen felesleges és haszontalan, szimpla 
cuki párbeszédeket tartalmaz, ráadásul 
mindezt 3D animációval megvalósítva. 

Nem igazán érdemes tovább csépel-
nem a szót, azt mondom csak, hogy aki 
szereti ezt a stílust, az mindenképp szánja 
rá az időt, jól fog szórakozni.
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Cím: Flying Witch
Hossz: 12 rész

Év: 2016
Műfaj: vígjáték, mágia, slice 

of life, supernatural
Stúdió: J.C. Staff

Értékelés:
MAL: 7.69
ANN: 7.7

Anidb: 7.38


