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Bakuon!!
bevált recept motor ízesítéssel

Írta:  pintergreg



A cuki lányok cuki dolgokat csinálnak 
recept már ismerős lehet: végy egy marék 
tizenéves iskolás lányt és egy tetszőleges 
témát a túrázástól (Yama no Susume - 
AniMagazin 34. szám) a zenélésig (K-ON!) 
vagy éppen a motorozást, és ezen utóbbi 
esetben megkapod a Bakuon!!-t. Fon-
tos, hogy a lányok közt legyen egy naiv, 
butuska (Sakura Hane), aki semmit, de 
semmit nem tud a témáról („Mi az a jo-
gosítvány?”), egy olyan, aki abban nőtt fel 
(Amano Onsa), nem árt, ha van egy meg 
nem értett különc (itt a Suzuki motorok 
szerelmese, Suzunoki Rin) és akkor már 
legyen egy kőgazdag is (Minowa Hijiri), aki 
ugyan nem tud még motort vezetni, de a 
család szolgálója majd vezet helyette, míg 
ő az oldalkocsiban utazik. Az eredmény a 
világot ugyan nem váltja meg, de ahogy 
Michelin-csillagokra sincs feltétlen szükség 
ahhoz, hogy egy jóízűt együnk, ez sem fel-
tétel a szórakoztató animézéshez.

Elsőre minimum furcsa lehet, hogy 
16 éves lányok 400 köbcentis motorokkal 
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furikáznak. A hazai (európai) szabályozás 
szerint ebben a korban az A1-es kategóriá-
nak megfelelően maximum 125 köbcentis 
gépre lehet jogosítványt szerezni. Japán-
ban persze ez is másképp van, ha eltekin-
tünk a segédmotoros kerékpároktól (AM 
kategória) csak két kategória létezik: a 
„közönséges” (50 és 400 köbcenti között) 
és a „nehéz” motorok (400 köbcenti fö-
lött), amikhez 16 illetve 18 év a minimum 
korhatár. Most, hogy sikerült tisztázni a 
jogszabályi különbségeket, rátérhetünk a 
történetre meg a gépekre.

Történet nagy vonalakban

Adott egy viszonylag erős középiskola 
egy nagy domb tetején, ahol nem tiltják, 
hogy a tanulók motorkerékpárral járjanak 
be. Van aki konkrétan ezért választotta ezt 
az iskolát, de a főszereplőnk, Hane igazá-
ból csak túlzottan fárasztónak találja a 
biciklizést az emelkedőn és hogyhogy nem 
megismerkedik Onsával, akinek hatására ő 

maga is motorral szeretne inkább bejárni. 
Be is iratkozik egy tanfolyamra a jogosít-
vány megszerzéséhez, melynek folyama-
tát végigkövethetjük. Érdekesség, hogy 
az iskolai életből konkrétan semmit nem 
kapunk a klubfoglalkozásokon és az ilyen 
animékben megszokott kulturális napon 
kívül, amelyek termé-
szetesen mind a mo-
torokhoz kötődnek.

Kiderül, hogy van az 
iskolának egy motoros 
klubja, aminek a törté-
net elején egyetlen tagja Kawasaki 
Raimu, aki egyrészt minden 
pillanatban bukósisakban lát-
ható, másrészt egyetlen szót 
sem szól a 12 rész (+ 2 OVA és 
4 spec.) alatt (így hangszínésze 
sincsen) valamint kora ismeret-
len: az animében felbukkanó 
valamennyi karakter senpainak 
szólítja (ide értve az iskola fiatal 
igazgatónőjét is). Ez a klub per-
sze bővülni fog, és mindenféle 
dolgokat csinálnak együtt, de 
leginkább motoroznak. Persze 
a csöndben motorozás nem 
feltétlenül annyira szórakoz-
tató a nézőnek, így rádiót sze-
reltek a bukósisakjaikba, hogy 
motorozás közben is lehesse-
nek párbeszédek.



A lány szereplők ellenére (pontosab-
ban ezért is) inkább a férfi nézőket célzó 
seinen címről van szó, amiben fanservice 
is akad azért szép számmal. (Kiemelném a 
bikinis motormosós részt.)

énforrás az animében. Raimu senpai egy 
Kawasaki ZX-10R-t hajt, ez a Ninja család 
„literes” (998 köbcentis) darabja, mely 
természetesen „Kawasaki-zöld” színben 
pompázik. Már ebből is látszik, hogy Kaimu 
minimum két évvel idősebb mint a töb-
biek, hiszen ahogy fentebb írtam ekkora 
motorhoz 18 év a minimum Japánban. Így 
a főszereplők révén mind a négy japán mo-
torgyártó képviselteti magát és stílusban 
is kapunk többféle motort. Ami Hijirit illeti, 
a Minowa család elég sznob ahhoz, hogy 
csak is Ducatival járjon, az oldalkocsis pél-
dány (elvileg) egy 1974-es Ducati 750 SS.

Az epizódok félidejében további mo-
torokat is láthatunk szexi ruhába öltözött 
főszereplőink társaságában a szokásos 
félidei képeken, illetve a mellékszereplők 
révén is megjelenik néhány típus, ilyen 
a Suzuki Intruder csopperrel mászkáló, 
Jézus szerű megjelenésű hippicsávó, aki 
többször is felbukkan, és egyszer egy 
nem gyenge monológot is előad arról, 
hogy Isten is motorozásra teremtette az 

embert. Visszaemlékezésekben (pl. fősze-
replők szülei révén) korábbi modelleket 
is láthatunk, és egyébként is igyekszik az 
anime felvonultatni annyi motoros dolgot, 
amennyit csak lehetséges.

Realitás

A motoros kultúra romantikus szép-
ségein túl az anime bemutat egy-egy 
árnyoldalt is, például az időjárási viszon-
tagságok révén, de a védőfelszerelések 
tekintetében szerintem kissé könnyelmű, 
elnagyolt. Bár ez nem is egy oktatóanyag! 
Hogy mennyire nem az, azt az egyes epi-
zódokban menetrendszerűen felbukkanó 
irreális elemek is érzékeltetik (emiatt az 
epizódok végén külön felhívás is van, hogy 
a közlekedési szabályoknak megfelelően 
motorozz, ne akard ezeket utánozni, kipró-
bálni). Ilyen például az a szituáció, amikor a 
hokkaidói kirándulás során lekésik a kom-
pot, azonban Raimu senpai még felugrat a 
már elindult hajóra. 
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Motorok

A történeten kívül a karaktereknek is 
szerves részét képezik a motorok. Hane 
egy rózsaszín Honda CBF400 SF (Super 
Four) típusú motort vezet, amely ugyanaz, 
amin korábban tanult. Mivel nincs különö-
sebb tudása a motorokról, így a választá-
sában elsősorban a megjelenés és azon 
belül is a szín döntött. Onsa egy Yamaha 
XT 225 (Serow) motort vezet, amelyet a 
családi műhelyben két ilyen (sérült) típus-
ból raktak össze. A többihez képest ez egy 
kisebb teljesítményű, de a közút mellett 
terepen is használható motor (mivel azon-
ban a többi csak közúti, így ez utóbbi nem 
jelenik meg az animében). Rin egy Suzuki 
GSX400S Katanát vezet, amely az apjáé 
volt korábban. (Az ő múltjához és a mo-
torhoz igazán abszurd történeti elemek 
tartoznak.) Különösen rossz néven veszi, 
ha valaki rosszat szól erre a típusra vagy 
általában a Suzukira. Nem tudom, hogy a 
Suzuki tényleg ennyire lesajnált Japánban 
mint motorgyártó, de ez visszatérő po-



De itt kell megemlítenem az iskolai kultu-
rális fesztivál részeként rendezett motor-
versenyt is, amelyhez Hijiri egy videojáték 
miatt jó ötletnek tartja, hogy legyen a pá-
lyán egy olyan elem, amely „valahogyan” 
lelassítja a motort, amit aztán a családja 
tudósaival ki is fejlesztet. Véleményem 
szerint ezek inkább csak színesítik a tör-
ténetet, nem fárasztóak, a lényeg úgyis 
leginkább a csajok interakcióin (és a mo-
torokon) van.

Kivitelezés

A motorok pedig igen szépen ki vannak 
dolgozva, és úgy egyébként sem lehet kü-
lönösebb panasz a grafikára vagy az animá-
cióra, picit talán több tájképet el tudtam 
volna képzelni a motorozások alatt, de ez 
nem az az anime. Az opening grafikailag 
és zeneileg is rendben van, bár nem egy 
kiemelkedő darab, az ending igen minima-
lista, csibis grafikával, abszolút feledhető 
hangzásvilággal. Felvetődhet a kérdés a 

DVD extraként készült speciál egyszerűbb 
grafikával, amelyek ugyan semmi, de sem-
mi újat nem adnak a történethez, mégis 
sikerült remekül elkapni a karakterek visel-
kedését, és emiatt képesek mosolyt csalni 
az ember arcára. (Az első kettő a hokkaidói 
kiránduláshoz kötődik, a másik kettő meg 
akárhova jó lehet, de talán jobb a végén 
nézni mindet, mivel addigra bőven megis-
mertük a karaktereket).

Ajánlható az anime 
a „cuki lányok cukul-
nak” stílus, eset-
leg a motorozás 
kedvelőinek; aztán 
csak ésszel az utakon!
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motorhangok hitelességének tekinteté-
ben, de erről nem tudok nyilatkozni. Az 
biztos, hogy nem egy hangot használtak 
valamennyi modellhez, innentől pedig 
bízom benne, hogy a megfelelő modellek 
hangjait sikerült beszerezni a gyártóktól, 
ha már cenzúrázott/torzított modellne-
vek helyett teljesen pontosan jelenik meg 
minden. Mármint a négy japán és a Ducati 
esetében, egyéb motorgyártók logói ki-
kockázott cenzúrázást kaptak, ami picit 
mókásan hatott.

A 2016-os tavaszi szezonban futott 
anime egyébként manga alapján készült, 
amely 2011 február közepén indult és 
még mindig fut! Ebből következően nincs 
„befejezve”, bár egy slice-of-life törté-
net esetében ez a befejezetlenség nem 
feltétlenül irritáló. Sajnos az utolsó két 
résszel mégis sikerült egy kis rossz szájízt 
hagyni, ugyanis mindkettő fele gyenge 
fillernek hat. Úgy vélem elég lett volna 
11 részre hagyni ezen zavaró elemek 
nélkül, vagy valamelyik OVA történetét 
beletenni, amely érzésre vagy nem filler, 
vagy hibátlanra sikerült. Az első egyéb-
ként még a kilencedik rész elé, a máso-
dik meg az utolsó után illik leginkább 
a történeti konzisztencia végett, 
de hát mégiscsak slice-of-life, 
tragédia akkor sincs, ha valaki 
mindkettőt a sorozat után nézi 
meg. Én legalábbis ezzel nyug-
tatom magam. XD Van még 
négy, egyenként kb. 2 perces 
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