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gyárak és hideg acélos városok. Az ősapák szava 
szent, a férfiaknak meg kell védeniük a bolygót a 
gonosz nőkkel szemben, bármi áron. 
 Mejere a nők világa, ahol minden és min-
denki tökéletes. A városok és lakói tökéletes har-
móniában élnek egymással, ahol nincs bűnözés, 
mindenki kedves és mosolygós, ennél szebb he-
lyet elképzelni sem lehet. Természetesen a ro-
mantika sem hiányozhat, a babákat pedig speci-
ális eljárással, mesterséges megtermékenyítéssel 
oldják meg, a párok legnagyobb örömére.
 Bár természetesen ez csak a felszín, ami 
alatt valami nagyon rohad. Hiszen a szomszéd 
fűje mindig zöldebb, és ez tarthatatlan. 

 A nemek harca. Bár a téma talán egyidős az 
emberiséggel, de sosem volt annyira aktuális, mint 
a jelenkorban, ahol ezt a „problémát” már-már 
politikai szintre emelték egyesek. A Vandread so-
rozat viszont jóval túlmegy ezen, olyannyira, hogy 
a harcot „véresen komolyan” veszi, avagy amikor 
a Nők és a Férfiak nem csak szájkaratéznak egy-
mással, hanem bolygóközi háborút vívnak egymás 
ellen.

 A Vandread TV sorozat 2000-ben jelent 
meg, és lényegében a (szebb napokat is megélt) 
GONZO stúdió második TV sorozata is egyben. 
Amikor megjelent elég nagyot robbant, emlék-
szem is, hogy annak idején szájtátva néztük a fan-
tasztikus CGI harcokat és hatalmasakat nevettünk 
a poénokon, de valahogy más nem nagyon ma-
radt meg belőle. Egészen pár évvel későbbig, ami-
kor is újra felfedeztem magamnak a sorozatot, 
kicsit érettebb fejjel újranézve már sokkal inkább 
elgondolkodtatott, hiszen valami egészen furcsa 

jövőképet festett fel. És most, közel 20 évvel a 
megjelenése után, a mondanivalója relevánsabb, 
mint valaha. 
 Hiszen a „metoo” korszakot éljük, az inter-
neten tombol a nemek harca, mindenki mondja 
a magáét, meg sem hallgatva a másik oldalt, vélt 
vagy valós sérelmekkel rohangálnak bíróságra, 
vagy szimplán karaktergyilkolnak ismertebb em-
bereket, amolyan jó kis középkori boszorkányé-
getés formájában. A Vandread ennek a mostani 
világnak festette fel a sötét jövőjét, ahol a metoo 
egy olyan szakaszba lépett, ami már az egész em-
beriségre kihat.

 Férfiak és Nők, az örök Ádám és Éva, ami-
óta csak létezik az emberiség, állandó téma, hogy 
nem értjük meg egymást. A férfiak nem értik a 
nőket, a nők nem értik a férfiakat, mégsem tu-
dunk meglenni egymás nélkül. De mi van akkor, 
ha a férfiak és a nők csatája odáig fajulna, hogy 
nemhogy egy fedél alatt, de azonos bolygón sem 
lennének képesek elviselni egymást. A Vandread 
pedig pontosan így kezdődik.

Taraak és Mejere

 Valamikor a távoli jövőben az emberiség 
már meghódította a galaxis egy részét. A Föld 
lakhatatlanná vált, ezért kolonizációs űrhajókat 
indítottak más naprendszerek felé, hogy lakha-
tó bolygókat keressenek. Szerteszét szóródtak a 
világban, ám két bolygón biztosan sikerült meg-

telepedniük. Ám valamiért nem ment minden si-
mán. Az egyik bolygóra, Taraakra csak férfiak, míg 
a másikra, Mejerére csak a nők kerültek. Sok-sok 
év telt el azóta, hogy letelepedtek távol egymás-
tól, és már arra sem emlékeznek, hogy hogyan is 
néz ki a másik „faj”, csupán az egymás iránt érzett 
„gyűlöletük” vezérli őket egy végtelen háborúba.

 Taraakon a férfiak amolyan militarista kaszt-
rendszert hoztak létre, ahol az emberek életük 
végéig egy adott csoport tagjai maradnak. Kato-
nák, munkások stb. Nincs nagyon átjárás. A gyere-
kek gyárakban „készülnek”, valami klónozós tech-
nikával. A bolygót pedig benépesítik a hatalmas 

„Az egyik bolygóra, Taraakra csak férfiak, míg a másikra, Meje-
rére csak a nők kerültek. Sok- sok év telt el azóta, hogy letele-

pedtek távol egymástól, és már arra sem emlékeznek,
hogy hogyan is néz ki a másik „faj”...”
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A mosolyok mögött gyilkos szándékok húzódnak, 
a média pedig természetesen csak a szépet mu-
tatja, de még csak véletlenül sem említi a lecsú-
szott és a társadalomból kirekesztettek tömegét. 
A nincstelenek pedig gyakorta űrkalózoknak áll-
nak, hogy fosztogassák a Taraak (vagy akár a Me-
jere) hajókat.

 Történetünk kezdetén egy fiatal srác, Hi-
biki, a szerelők kasztjának elég rebellis tagja, egy 
frissen útjára indított csatahajón ragad, egy rosz-
szul átgondolt fogadás miatt. A hajó, amiről ha-
marosan kiderül, hogy az egyik eredeti kolonizá-
ciós bárka alapjaira épült, szinte perceken belül a 
kalózok célpontjává válik. Hibiki pedig szinte egyik 
pillanatról a másikra egy űrcsata közepén találja 
magát. A női kalózok a meglepetés erejét kihasz-
nálva szinte teljesen szétverik a zavart és felké-
születlen férfiak védelmét, és a csatahajót telje-
sen elfoglalják. A legénységet mentőkabinokkal 
kidobálják az űrbe, a győzelmük pedig teljes. Ám 
valami mégsem megy simán.

 Miután a férfiak úgy döntenek, hogy inkább 
megsemmisítik a hajót, mintsem hagyják azt a go-
nosz nők kezére jutni, valami nem várt dolog tör-
ténik. A hajó „szíve”, ami egy Paksis Pragma nevű 
furcsa, élő (és talán tudattal is rendelkező) isme-
retlen eredetű energiaforrás, a megsemmisülés 
ellen az egész hajót egy féregjáraton keresztül 
a galaxis egy másik pontjára teleportálja. Eköz-
ben a kalózok hajóját valami ismeretlen kristályos 

anyaggal „egybeolvasztja” a csatahajóval, létre-
hozva ezzel egy teljesen új csillaghajót. 
 A kalózok kénytelenek szembesülni azzal a 
ténnyel, hogy nemcsak fényévekre kerültek a kiin-
dulási pontjuktól, de a hajójuk is alapjaiban meg-
változott és a fedélzeten három férfit is találnak. 
Duelo, a félelmet nem ismerő és szuper jóképű 
orvos, Bart a gyáva és szerencsétlen pilóta és ter-
mészetesen a harcias, „tsundere” Hibiki. 
 A nők vezetője az öreg és bölcs Magno Vi-
van, első tisztje pedig az egyszerre félelmetes és 
gyönyörű BC. Első dolguk, hogy felmérjék a ká-
rokat és rendezzék a helyzetüket, főleg a férfiak 
kapcsán. Hibikiék pedig egy olyan helyzetbe ke-
rülnek, ami elsőre maga a rémálom, főleg neki, 
ugyanis az egyik kiscsaj, Dita, aki fanatikus „alien” 

rajongó olyan szinten „beleszeret” a srácba (akit 
csak „Mr. Alien”-nek hív), hogy nem győz mene-
külni előle. Dita persze sosem adja fel, hiszen itt 
van élete nagy lehetősége, megismerhet végre 
egy igazi „földönkívülit”. Az összefúzionált hajó 
viszont tele van rejtélyekkel, a vadászgépek meg-
változtak, a hajó hídja átalakult, mindenhol kris-
tályok, ismeretlen szobák, termek és eszközök 
vannak. A kapitány legnagyobb bánatára gyorsan 
kiderül az is, hogy képtelenek irányítani a hajót a 
férfiak nélkül, ugyanis valami okból, csak és kizá-
rólag Bart képes mozgásra bírni. A férfiak és nők 
között gyorsan kialakul egy kényszerű szövetség, 
mert mindannyian haza akarnak jutni, ezért bár-
mennyire is gyűlölik egymást, de együtt kell dol-
gozniuk.

„A férfiak és nők között gyorsan kialakul egy kényszerű szövetség, 
mert mindannyian haza akarnak jutni, ezért bármennyire is

gyűlölik egymást, de együtt kell dolgozniuk.”
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telmeit, és bizony fokozatosan kibontakozik Tara-
ak és Mejere hazugságokkal teli múltja. Mi pedig 
megismerjük a szereplőket, akikből csak párat 
soroltam fel eddig, akik közül nem egy szerintem 
örökre emlékezetes marad (BC és Dita biztosan). 
Természetesen az alapszituációból adódóan az 
LMBT témák is érintve vannak, hiszen ebben a vi-
lágban pl. teljesen megszokott a nők közötti há-
zasság.
 És akkor ott vannak a harcok, amik 2000 
környékén valami elképesztően jól néztek ki. A 
vadászgépek, mechák és űrhajók mind-mind 3D 
CGI, és olyan látványos akció parádékat hoztak 
össze, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Lesz itt az-
tán mindenféle harc a sivatagtól a világűrön át az 
űrbázisok rozsdás folyosójáig mindenhol.
 A zene szintén nagyon emlékezetes, főleg, 
hogy több betétdal is elhangzik, méghozzá ango-
lul, a Metal Gear Solid-okból ismert Donna Burke 
előadásában, köztük a klasszikus What a Wonder-
ful World feldolgozása is. 

 A feszültségektől és ellenségeskedésektől 
nem mentes szövetség gyorsan próba elé kerül, 
ugyanis valami ismeretlen ellenség támadja meg 
a hajót. Meia, a komoly és harcias vadászpilóta 
azonnal csatába küldi csapatát, köztük Jurát, a 
csapat gyönyörű szőke hercegnőjét és annak ba-
rátnőjét/szerelmét a fegyvermániás Barnettet, 
na meg persze a dilis Ditát, hogy megállítsák a tá-
madást. Bár a vadászgépeik valahogy megváltoz-
tak, de azért harca képesek, ugyanakkor a bizarr 
ellenség ellen kezdetben kevésnek bizonyulnak. 
Hibiki, aki megtalálja az egyik olyan harci mechát a 
hangárban, amit ő épített korábban, szintén csat-
lakozik a harcolókhoz vele. Aztán a csata hevében 
valami olyan történik, ami mindenkit meglep, Hi-
biki mechája és Dita vadászgépe egy látványos 
fényeffekt kíséretében egyesül és létrejön valami 
új harci gép, amivel visszaverik az idegen támadó-
kat.
 Paksis Pragma nem csak elteleportálta 
őket, de mindenüket felruházta valami ismeret-

len, új erővel. Innentől a furcsa csapatnak közös 
a célja, hazatalálni, megismerni egymást, kideríte-
ni mi történt a hajóval, mi történt sok évvel ko-
rábban, ami miatt kirobbant a háború és elvinni 
a hírét annak mindenhova, hogy egy új és látszó-
lag megállíthatatlan ellenség közeleg, a „Harves-
terek” vagy a begyűjtők. Hosszú útjuk során per-
sze összecsiszolódnak és rájönnek, hogy minden, 
amiben eddig hittek, az hazugság, a férfiak és nők 
talán nem is ellenségek, sőt, összetartoznak, de 
vajon ki miatt tört ki a háború és mi célt szolgál? 

CGI, fanservice és szatíra

 A Vandread egy nagyon furcsa sorozat, 
mert a történetét és a szereplőit tekintve egy iga-
zi mestermű, valódi science fiction, annak a leg-
jobb értelmében. A világa nagyon szépen és tuda-
tosan kigondolt, kínosan realisztikusan reflektál a 
modern korunk problémáira, a nemek közti elté-
résekre. Nem áll egyik oldalra sem, sosem mond-
ja ki, hogy a férfiak vagy a nők a jobbak, sem azt, 

hogy melyik félnek van igaza. Hiszen pontosan 
tudjuk, hogy nincs erre jó válasz. Mindenki más-
ban jó és rossz. És szerintem ebben rejlik valahol 
a sorozat nagyon pozitív üzenete, hogy fogadjuk 
el a másikat olyannak amilyen. A szereplők pedig 
rettenetesen szerethetők, minden hibájuk ellené-
re is, elvégre itt nincsenek jók és rosszak, itt min-
denki valahol egy kicsit simlis vagy dilis, elvégre 
kalózokról van szó. A nők arrogánsak, kicsinyesek 
és nagyon előítéletesek… akárcsak a férfiak. A 
szövetségük meg kezdetben minden csak nem 
barátságos (kivéve Ditát, de az egy másik eset), de 
ahogy telik az idő, szépen apránként összecsiszo-
lódnak. 

 Maga a történet a klasszikus „Star Trek” for-
mulát követi, van egy csillaghajó és annak teljes 
legénysége, akik minden epizódban újabb kalan-
dokba csöppennek, ahol próbára kell tenniük tu-
dásukat. Megismernek más kolóniákat, harcolnak 
a harvesterekkel, felfedezik a Paksis Pragma rej-

„A világa nagyon szépen és tuda-
tosan kigondolt, kínosan realiszti-
kusan reflektál a modern korunk 

problémáira, a nemek közti el-
térésekre. Nem áll egyik oldalra 

sem, sosem mondja ki, hogy a 
férfiak vagy a nők a jobbak...” 
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 A szinkron pedig egyenesen fenomenális, 
rengeteg karakter, kiváló szereposztással, talán 
csak egyetlen aprócska hibával.

 És ha már hibák, akkor térjünk is át arra, 
ami sajnos nem öregedett túl jól az elmúlt kö-
zel 20 évben. Első a vizualitás, ami akármennyire 
is formabontó és egyedi volt akkoriban, ma már 
megmosolyogtatóan egyszerű vagy akár kínosan 
primitív is lehet helyenként. A CGI alig szebb, mint 
pár PS2-es játék grafikája, nagyon érződik rajta, 
hogy akkoriban még elég gyerekcipőben járt a 
technika. Bár az akciók látványa még mindig na-
gyon erős, de a technika mögötte sajnos nagyon 
elavult és bántóan régimódi. A 2D-s részekkel sem 
vagyok kibékülve, amik sajnos már megjelenésük-
kor sem voltak igazán kiemelkedőek, de most már 
helyenként fájdalmasan rondának tűnik. A karak-
terek sokszor elnagyoltak, rosszul animáltak, sőt 
néha annyira amorf fejek vannak, hogy az ember 
már azon röhög, hogy mennyire gázul néz ki. És 

ezeken az sem segít, hogy azóta sem kapott a so-
rozat HD remastert, csak egy elég közepes minő-
ségű dvd verzió kering forgalomban, ami ma már 
nem igazán üti meg a szintet, főleg ha valaki 4K-s 
TV-n szeretné nézni, az készüljön a legrosszabbra. 
A másik legnagyobb hiba a folyamatos fanservi-
ce, főleg az első szezonban (szerencsére a máso-
dikat már komolyabban vették). Ugráló mellek, 
domborodó fenekek, pucér pasik mindenhol és 
persze minden kínos vicc, ami ezekhez köthető. 
Nem mondom, hogy nem mosolyodtam el néha 
rajtuk, mert akkor hazudnék, de azért így közeleg-
ve a 40. szülinapomhoz már kissé kínosan feszen-
gek néha, amikor a főhős srác ordítva menekül az 
ugráló mellek elől… komolytalan nah!

 És már csak mellékesen jegyzem meg, hogy 
van egy szokásos kötelező „mascotja” is a sorozat-
nak, egy pici, repülő, nagydumás robot, Pyoro, aki 
annyira idegesítő, hogy az ember azt várná, hogy 
valaki puskával lövi szitává. De sajnos nem. 

 Természetesen mindezek ellenére a Vand-
read továbbra is az egyik legjobb sci-fi anime, bár 
kétségkívül megosztó egy darab. Én imádtam ré-
gen, imádom most is, mert valahogy örökre aktu-
ális marad. A karakterek szerethetőek, a harcok 
minden ellenére még mindig izgalmasak, a férfi-
női adok-kapok továbbra is humoros és elgondol-
kodtató, a történet pedig egy nagyon epikus finá-
léval lett lezárva, ami szerintem mindenki szívét 
picit megdobogtatja.

 Készült egy manga adaptáció is belőle, amit 
viszont nem igazán ajánlok senkinek, mert szinte 
csontig lefaragták az egészet és a maradékból egy 
felejthető hárem sztorit hánytak össze. A két sze-
zon kapott egy-egy összefoglaló ova-t, amit szin-
tén simán ki lehet hagyni. A sorozatot viszont to-
vábbra is ajánlom mindenkinek és reménykedjünk, 
hogy hátha kap végre egy rendes HD-s ráncfelvar-
rást, mert nagyon megérdemelné!
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