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Sziasztok!
 Boldog új évet kívánunk mindenkinek! Ismét itt az Ani-
Magazin januári száma, amiben szokás szerint értékeltük 
az előző évi anime felhozatalt, kiválasztottuk a kedvenc 
k-pop dalokat, és elhoztuk nektek a legjobb cosplayeseket.
 Címlapunkon most egy animefilm díszeleg, Yuasa Ma-
saaki legújabb gyöngyszeme, az Inu-Oh, amit novem-
berben az Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál 

keretében tekinthettünk meg. Szintén a fesztivál programjából hoztuk nektek a Gyokou no 
Nikuko-chan ajánlót is, és bár nem cikkeztünk a Summer Ghostról, az Ikuta no Kitáról és a Han-
tou no Toriról, de érdemes megtekinteni őket, ha színesíteni akarjuk animés listáinkat.
 Ha már filmek: meglepetésként érkezett a hír, hogy a tavaly szintén rendkívül sikeres 
One Piece: Red itthon is vetítésre kerül a Cinema City mozikban, pont ezen a - magazin meg-
jelenős - héten. Bár ez a franchise sokadik darabja, reméljük, minél többen elmegyünk a vetí-
tésre, hátha ez más anime movie-t is idecsábít majd.
 Mostani lapszámunk a tavalyi emlékezések és további ajánlók (Kingdom II, Romantic  
Killer stb.) mellett szokásosan nosztalgiázik is: megünnepeljük a Naruto franchise 1000. 
epizódját, visszaemlékezünk az itthon is vetített Hello, Sandybell! sorozatra, és áttekintjük 
a Mario Kart történelmét. De neves mangakák, Nihei Tsutomu és Urasawa Naoki egy-egy 
mangájával is találkozhattok. Mecha fanként pedig külön ajánlom specifikus „mecha kisokos” 
cikkünket, amiben főként a nagyobb franchise-ok között igyekszünk eligazítani titeket, és 
segíteni az esetleges műfaj-ismerkedésben.
 Idénről egyelőre téli szezonajánló rovatunkkal jelentkeztünk, de márciusban már bő-
vebben is olvashattok egy-egy most indult animéről. Addig is mindenkinek jó szórakozást kí-
vánunk az új szezonhoz és kitartást a hideg-esős időhöz. Nagyon köszönjük kedves cikkíróink, 
szerkesztőink és olvasóink kitartó munkáját és figyelmét. Jó olvasgatást!

- Catrin
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 A megbízottak sok pénzt kínálnak apának 
és fiúnak, miközben csupán annyit kérnek, hogy 
egyvalamit hozzanak fel a mélyből: egy jól be-
csomagolt kardot. Bár a kincskeresők teljesítik a 
megrendelők óhaját, súlyos árat fizetnek érte: a 
megtalált Kusanagi fénye kettévágja az apát, míg 
gyermeke elveszíti szeme világát.
 Tomona – már ahogyan tud – útnak indul, 
hogy megkeresse azokat, akik miatt atyja életét 
vesztette, ő pedig megvakult. Vándorlása során 
eljut a híres itsukushimai szentélyhez (tetszenek 
tudni, amelyiknek a fő torii bejárata a vízben áll). 
Itt találkozik egy biwa hoshival. Ők általában va-
kok voltak, és a hajukat is leborotválták. Abból 
éltek, hogy gazdagoknak történeteket meséltek, 
és ezeket biwán kísérték. Többek közt hozzájuk 
kapcsolódik a Heike monotagari hősi eposz meg-
formálása és idővel kanonizálása is. Az ifjú vándor 
is csatlakozik a biwa hoshikhoz, és a nevét is meg-
változtatja Tomoichire.

volt. Bár a mai napig is használnak egy kardot az 
uralkodó beiktatásán, nehéz minden kétséget ki-
záróan igazolni annak eredetét.

Kutya élet

 Háromszáz évet előre ugorva a kiskamasz 
Tomona apjával abból él, hogy a Dan-no-ura csata 
helyén búvárkodnak, és a talált kincseket eladják. 
Halottfosztogatás, szegény halászfalu, kemény és 
veszélyes fizikai munka. Nem így képzeli az ember 
az ideális gyermekkort.
 De egy nap finom, – és ami még fontosabb: 
– gazdag urak érkeznek a faluba. A jövevények Ki-
otóból utaztak ide, méghozzá Ashikaga Yoshimi-
tsu sógun (1368-1394) akaratából. A bakufu ve-
zetőjének célkitűzése volt, hogy lezárja a császári 
udvar különválása folytán kialakult politikai zűr-
zavart – ezt később Nanboku-chou periódusnak 
(1335-1392) nevezték el. Ehhez pedig fontosnak 
tartotta, hogy a legjelentősebb császári hatalmi 
jelvények nála legyenek.

 Yuasa Masaaki új filmmel jelentkezett, ahol 
a zenék gigantikusok, keményen ütnek és minde-
nen túláradnak. Egy kontrollálatlan tűzijátékot ka-
punk ajándékba a vásznon.

 A film a XIV. században játszódik, valamikor 
a Muromachi-korszakban (1336-1573). Főszerep-
lői az egyedi fizikai testi adottságokkal rendelkező 
táncos/énekes: Inu-Oh és a vak zenész: Tomona. 
Az ő barátságukra összpontosít a mű. A fiatalok 
fizikai és gazdasági kitaszítottságukból építkezve 
sztárokká válnak, és a nép rajong értük. De egy 
rocker páros meddig juthat el a barátság, az elvek 
és a jólét fáján? Mikor kell eldönteni, hogy ki, mi-
kor, melyik ágat választja, és azért milyen árat kell 
fizetnie neki, no meg a barátjának?
  

Eposzi előzmények

 A történet magja egészen a Taira-Minamo-
to háború/Gempei kassen (1180-1185) lezárásáig 
nyúlik vissza. A döntő csata a két szembenálló fél 
között a Dan-no-ura-i (1185.04.25.) tengeri ütkö-
zetben dőlt el. A harc végső részében a fiatal Anto-
ku császárt és nagyanyját az uralkodói kincsekkel 
együtt a tengerbe fullasztották hű szolgáik. Bár a 
győzedelmes Minamoto klán sokáig kutatott a kin-
csek után – és a mai napig sokan keresik arrafelé 
–, a legjobban keresett kincset nem találták meg. 
Ez nem más volt, mint a híres kard: a Kusanagi. A 
kard nemcsak félelmetes erővel bírt, de egyben a 
császári legitimáció egyik legfontosabb kelléke is 

 Yuasa Masaaki stúdiója, a Science SARU nem először kalauzol minket ebbe az érába. A 2022-
es Heike Monogatari a Tairák és a Minamotók közti rivalizálást és harcokat mutatja be. Készült róla 
egy remek cikk a 65. számban. A Heike Monogatari története a biwa művészek elbeszéléseiből író-
dott, az Inu-Oh-ban láthatjuk, miként is ment ez. Az animesorozat a tavalyi év egyik legjobb animéje 
volt, a KyoAnitól elköszönő Yamada Naoko (K-On!!) rendezésében. A grafikai stílus kvázi ugyanaz, 
a történetvezetés egy színházi darabhoz hasonlítható. A Heike Monogatari gyakorlatilag az Inu-Oh 
nem hivatalos előzményeként is felfogható, történelmileg viszont mindenképpen az.  
 A harcokat és a korszakot lezáró Dan-no-ura-i csata a Heike Monogatariban részletesen sze-
repel, az Inu-Oh prológusa pedig ezt foglalja össze.

Minamoto no Yoshitsune 
és Taira no Tomomori szobra

https://animagazin.hu/magazin/65/
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nem undorodik tőle, hiszen nem látja, mitől is len-
ne ő félelmetes – ráadásul még a zenéje is jó. A 
biwa-művész pedig boldog, mert újfajta hangzású 
zenéje végre értő fülekre talál.

 A két kamasz egymást inspirálva jut előbb-
re az életben. Együtt dacolnak a világgal, és a kö-
zös cél összekovácsolja őket. Tomoari (aki nevet 
változtatott) Inu-Oh hatására otthagyja a biwa 
hoshik egyre fojtogatóbb, művészi, konzervatív 
világát, hogy neki tetsző zenét játszhasson. Inu-
Oh pedig biztatást és támogatást kap barátjától, 
hogy tánctudományát/előadását a nagyközönség 
elé merje vinni, és színpadra is merje azt állítani.
 A stílus, amit Inu-Oh kialakít, vagy inkább 
annak egy extrém változatát képviseli, az a saru-
gaku. A korszak legfőbb szórakoztató előadás-
módja. Ez leginkább zsonglőrködésből, akroba-
tikából, pantomimból álló, 
dobszólókkal tarkított előa-
dás volt. De belefértek tréfás 
jelenetek és táncos betétek is.  

dik, ellenben jobb karja több méter hosszú, púpos 
hátát pikkelyek fedik, arca pedig olyan torz, hogy 
egész életében tök-maszkot kell viselnie.
 A megszületett gyermektől családja elfor-
dul. Kutyák kosztját eszi, vagy amit a többi ember 
odavet neki. Apja pedig semmilyen körülmények 
közt nem engedi, hogy az ördögnek eladott fia 
(akinek még nevet sem adott) akár csak távolból 
figyelhesse a nó társulat próbáit.

Underground ebek

 Egy nap a pária fiú, aki – ha csak teheti – min-
dennap azt lesi, hogy apja és növendékei hogyan 
gyakorolnak, maga is előad egy táncot. Nem kö-
zönségnek, senkinek sem, csak a maga örömére. 
Ekkor csoda történik: hirtelen mindkét lába kinő. 
A torz kis lény örömében egész Kiotót körbefutja, 
míg este az egyik hídon bele nem botlik egy vak 
fiúba, aki egy biwát hordoz magával. Tomoichi és 
új ismerőse hamar elfogadják egymást. A hosszú 

karú fiú végre egy olyan társra lel, aki 

Míg a fiatal biwa-művész a helyét keresi a világ-
ban, addig Kiotóban híre megy, hogy sorra gyilkol-
ják a biwa hoshikat. Az elkövető nem más, mint 
a kor nagy nó előadója, aki így tudja megszerezni 
a meggyilkolt énekes történeteit, melyeket aztán 
később nagy sikerrel előad. Ebben egy Maszk se-
gíti. Az Álarc egy nap alkut kínál a nó-mesternek: 
adja oda neki még meg sem született gyermekét, 
és cserébe olyan történeteket fog kapni, melyek 
garantálják majd a sikerét. A telhetetlen művész 
elfogadja a fausti alkut. Hírnevéért gyermeke fize-
ti meg az árat: három végtagja szinte ki sem fejlő-

A krónikák úgy tartják, hogy 1374-ben Yoshimitsu 
sógun látta vendégül Noh Yuzakit és társulatát. 
Az előadás olyannyira jól sikerült, hogy a legjobb 
előadók utána már csak a nemességnek léptek 
fel, és a sarugaku is új nevet kapott: ez lett a nó. 
Részben ez a történelmi esemény elevenedik meg 
a filmben.
 Tomoari biwa-koncertjei és előadási stílusa 
inkább idéz egy féktelen rockkoncertet: a hosszú 
haj, a tűznyelő mester, a hatalmas dob, és ahogyan 
a biwával játszik. Inu-Oh pedig minden egyes esti 
koncertjével hatalmas sikert arat. Performanszai 
sokkolóak, drámaiak és lehengerlőek, de minden 
egyes előadással egyre kifinomultabb. Nyugod-
tan lehet itt gondolni a Levágott karok nyílt szexu-
alitására, melyből az utolsó előadására már eléri a 
balett epifániáját. A két előadó-zseni végül magá-
nak a sógunnak is bemutathatja művészetét.

 A film utolsó zenés-táncos szekvenciája To-
moari és Inu-Oh első és egyben utolsó közös fellé-
pése. Az egész egy fantazmagórikus előadás. Míg 
a többi szám rögtön ráront az emberre, addig itt 
némán indul a tánc. De hát hogyan is kezdődne 
egy megváltástörténet? Hiszen szemtanúi lehe-
tünk Inu-Oh megváltásának. Ahogyan halad előre 
a tánc, a zene úgy lesz egyre élénkebb és felhá-
borítóbb, hard-rock riffek sora váltja egymást. A 
kezdeti himnikus hangzást felváltja egy Freddie  
Mercury-féle epikus jajgatás (korábbi dalai-
kat szintén tekinthetjük egyfajta Queen előtti  
tisztelgésnek). 
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múlt embereit, mert ez segít formálni azt, hogy 
miképpen látjuk egymást, akik a jelenben élünk. 
Mint egy interjúja során elmondta, mindig is érde-
kelte, milyen lehetett volna egy (rock)sztár élete 
a régmúltban, és úgy tűnt, számára ez egy jó le-
hetőség ennek bemutatására. A japán kritikusok 
is elismerik, hogy a film jó érzékkel szemlélteti, 
miként emelkedik egy idegen, szokatlan, underg-
roundból származó forma művészeti kánonná, és 
hogyan zár ki mindenki mást a szórakozásból.
 
 Sokan megjegyzik, hogy a filmben irreális 
táncjelenetek és zenék tűnnek fel, amelyek akko-
riban még nem voltak jellemzőek. Yuasa erre há-
romfajta választ is ad. Egyrészt szerinte mindent, 
amit ma el tudunk képzelni a testünkkel kapcso-
latban, az valamikor valakinek már eszébe jutott. 
Másrészt a tánc régen áldozat volt az istenek és 
ősök irányában, melynek során alkalmanként akár 
több órán is táncoltak a kiválasztottak. Lehetet-
len, hogy egy-egy break táncmozdulatot ne muta-
tott volna be már valaki a múltban. Harmadrészt 

szelleme végül 600 évig keresi egymást, míg vé-
gül újra élvezhetik egymás művészetét. 
 A film 98 perces és ebből közel 30 percet a 
zenés betétek foglalják el. Ezek alatt végigkövet-
hetjük, ahogy minden egyes előadás után Inu-Oh 
fizikálisan változik.
 

Megalkotása

 A film készüléséről első ízben 2019 nyarán 
szerzett tudomást a nagyközönség, amikor Yua-
sa bejelentette, hogy Furukawa Hideo 2017-ben 
megjelent regényét, a Heike monogatari: Inu-oh 
no-t fogja feldolgozni. A regény egy valós sze-
mély körül forog, aki sarugaku/nó előadóként, 
drámaíróként a 14. században nagyon népszerű 
volt. De mára már teljesen ismeretlen lett, rész-
ben azért, mert életéről nagyon kevés információ 
maradt hátra. A film világpremierje a 92. Velencei 
Filmfesztiválon volt.
 Miért nyúlt ehhez a témához a direktor? 
Elmondása szerint fontos, hogy megismerjük a 

A táncos keresi a választ arra, ami addigi életé-
nek minden egyes percét uralta: miért néz ki úgy, 
ahogy? Most miért nem segítenek neki az elhunyt 
Heike bushik szellemei, akik eddig segítették őt? 
Rá kell döbbennie, hogy túlvilági kísérőit a szá-
mukra legszomorúbb helyre hozta el: legyőzőjük 
fényes palotájába. Totális megaláztatás. De Inu-
Oh segíteni akarja őket fájdalmuk elengedésében, 
hogy át tudjanak lépni a megváltásba. A szellemek 
ugyanakkor egy másik történetet mesélnek el az 
ifjú táncosnak arról, hogy miért lett ilyen, és ezt ki-
nek köszönheti. A Kutyakirálynak szembe kell néz-
nie a valósággal és legnagyobb félelmével: le kell 
vennie a maszkját, és vállalnia kell annak minden 
következményét.
 Az előadás után a két barát döntés elé ke-
rül: az igazságot vagy tehetségüket választják. To-
moari nem tudja elengedni a gondolatot, hogy a 
művészet maga az igazságkeresés, Inu-Oh pedig 
úgy gondolja: tánctehetsége nagyobb adomány 
annál, mintsem hogy bármilyen elvért cserébe le-
mondjon róla. Lelkeik itt különválnak. A két barát 

pedig minden dallamot eljátszottak már, de egy 
idő után mindegyik elfárad és elfelejtődik, hogy 
aztán pár száz évvel később újult erővel jöjjön  
vissza.

 Sokaknak beugorhat a filmről Tezuka örök 
klasszikusa, a Dororo is. Yuasa sem tagadja, hogy 
vannak hasonlóságok a két alkotás között. De arra 
is felhívja a figyelmet, hogy Inu-Oh alapvetően 
boldog, nem célja normálissá válni, azt csupán égi 
adománynak éli meg, ő a tánc öröméért táncol és 
nem jutalomért.
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Hokusai. Mindkét moziban egy valós történelmi 
személy körül forog a cselekmény, ami szorosan 
reflektál a történelmi eseményekre. Az természe-
tesen a rendezők stílusbéli különbsége, hogy Hara 
egy szolidabb történetet mesél el, míg Yuasa egy 
extravagáns sztorival szórakoztat minket.

 Az animáció – ahogyan várható egy Yua-
sa-film esetében – kirobbanó és lehengerlő. Ter-
mészetesen már távol vagyunk a Mind Game zajos 
őrületétől, de nem is olyan konzumfilm készült, 
mint amilyen a Kimi to, Nami ni Noretara volt. 

ban királynői hangon énekel, de a filmben – aho-
gyan ő fogalmazott – végre királyként tehette ezt 
(érdekesség, hogy az új Dororo anime openingjét 
is ő énekelte). Társát, Morit a legtöbben a Saint 
Oniisan-ból ismerhetik, amelyben Jézust alakítot-
ta, de a 20th Century Boys live actionben is lát-
ható volt. Ráadásul a két művész már dolgozott  
együtt a Moteki című romkom élőszereplős  
változatában.

Szem-pontok

 Ha az Inu-Oh elődjét keressük az animék 
közt, akkor az 1973-as Belladonna szomorúsága 
lenne az, amelyik leginkább hasonlít erre a műre. 
Mindkét alkotás egyfajta hipnotikus, pszichedeli-
kus képet fest le az általa bemutatott korról. A 
különbség kettőjük közt, hogy míg a Belladonna 
egy különböző színekkel selyempapírra írt törté-
net, addig az Inu-Oh egy graffiti spray-jel írt rege, 
amit egy tusfestményre fújtak rá. A másik alkotás, 
amelyet még ide lehet hozni, az a 2015-ös Miss 

 A regényből Nogi Akiko írta a forgatóköny-
vet. Noha ez volt az első animéhez írt forgató-
könyve, korábban olyan mangák élőszereplős 
változatainak forgatókönyvein dolgozott, mint az 
Ore Monogatari, a Juuhan Shuttai! vagy az I am a 
hero és a Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu.

 A karakterdizájnért Matsumoto Taiyou 
mangaka volt a felelős. Ő leginkább az itthon is 
bemutatott Tekkon Kinkreet mozi karakterdizáj-
nereként és a manga alkotójaként lehet ismerős. 
De Yuasával is dolgozott már együtt: saját man-
gájából, a Ping Pongból készült sorozat kapcsán. 
Egyedi formanyelvét leginkább a film elején  
lehet érezni, a Tomona gyerekkorát bemutató  
jelenetekben.

 A két főszereplő hangja Avu-chan és Mo-
riyama Mirai. Avu-chan Inu-Oh szerepére szinte 
predesztinálva volt. Bőrszíne miatt erősen kilóg a 
japán átlagból, valamint saját magát nem bináris 
neműként határozza meg. A Queen Bee zenekar-

 Bár a történet egy 600 éves barátságot 
mutat be, sajnos a filmben drámaian kevés olyan 
jelenet van, ahol a két fiatal ténylegesen egymás 
mellett van, és ezek többsége is lapos. De nem ez 
a legnagyobb probléma a filmmel, hanem a zené-
je. Sajnos alapvetően nincsen kapcsolat a harsány 
zeneszámok és a vizuális energiák között – nem 
alkotnak egységes erőt. A probléma abban gyöke-
rezik, hogy Yuasa előbb találta ki a jeleneteket és 
koreográfiát, mintsem hogy a zene meg lett volna 
komponálva. Zeneszerzőjének olykor csak gyenge 
minőségű animációkat mutatott be a filmből.
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kább Inu-Oh megjelenésére igaz. Tomona keveset 
változik, ő – mondhatni – mindvégig megmarad a 
nyers, zsigeri rocknál – kinézetben is.

Tehát

 Yuasa ismételten egy nagyon erős és egye-
di filmet tett le az asztalra. Története és monda-
nivalója szokás szerint elgondolkodtató. Mozija 
nagyon erősen magával tudja ragadni a nézőjét. 
Lehengerlő zenéket és olykor bámulatos animáci-
ót kapunk a filmhez. Sajnos van benne pár művé-
szileg kevésbé átgondolt megoldás. A film egyér-
telműen belefér az év top 10-es termésébe, de 
hogy helye lesz-e az évtized legjobb filmjei közt? 
Hát az eléggé kérdéses.
 Akinek nem elég a film vagy épp a regény, 
annak tudom ajánlani Mihara Kazuto mangáját, a 
World is Dancing-et.

spektrumát öleli fel. Otomo hangzása ugyanakkor 
leuralja a képernyőt – nagyképűen nem foglalko-
zik az animével. Talán legigazabb ez a Bálna című 
számnál, ahol elveszünk a lüktető rockhangok 
közt, és alig jut erőnk befogadni a vizuális élményt 
(a szövegről nem is beszélve).
 Szerencsére a művészi világ megalkotá-
sában mások is közreműködtek. Olyan neves nó 
szakértők, mint Miyamoto Keizou és Kamei Hiro-
tada. Gotou Yukihiro pedig biwa specialistaként 
segítette a film elkészültét. Az ő hozzájárulásaik 
által érzékelhető, hogy némi vizuális költészet is 
megjelenik a moziban.
 A rendező által megálmodott koreográfi-
ákkal is akad néhány probléma. Nehéz eldönteni, 
hogy egyes ismert táncmozdulatok előtt a rende-
ző tisztelegni akart, vagy inkább ki akarta őket pa-
rodizálni. Olyan elemek is megjelennek a filmben, 
mint a vintage glam-rock hatások, bár ez legin-

 A komponista Otomo Yosihide volt, aki már 
több filmhez, valamint sorozathoz is szerzett ze-
nét. Otomo elmondása szerint gyakran azt sem  
tudta eldönteni, hogy a direktor valamit kép-
letesen vagy szó szerint ért. Nehéz volt vele a  
közös munka.
 Otomo többek közt a Boku wa Imouto ni 
Koi wo Suru live action zenéjét szerezte. Legna-
gyobb sikerét a 2013-as Amachanhoz írt művével 
aratta. Annyira sikeres volt, hogy még a 2013-as, 
NHK által rendezett hagyományos óévbúcsúztató 
koncertre: a Kouhaku uta gassenre is meghívást 
kapott.
 Otomo zenéje nem igazán javítja az ani-
mét. Sajnos több esetben nem is nagyon egyezik 
a képi világgal, amihez felhasználják. A nó színház 
megköveteli nézőitől, hogy figyelemmel kísérjék 
az előadásokat – szemben a kabukival. A nó egy 
koreografált költészet, mely az érzelmek széles 

Rendezte: Yuasa Masaaki

Stúdió: Science SARU

Forgatókönyv: Nogi Akiko

Zene: Otomo Yosihide

Eredeti történet: 

Furukawa Hideo: Heike történetek: INU-OH

Műfaj: rock-opera, musical,  
hair-metal, dráma

https://myanimelist.net/anime/39938/Inu-Ou
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https://www.imdb.com/title/tt10540510/
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hogy bosszút álljon a szeretteiért, és hogy elfog-
lalja az őt megillető trónt. A második célját ugyan 
megvalósította, de a bosszú esetében még hosszú 
az idő ahhoz, hogy végleg meg tudjon szabadulni 
az özvegy császárné befolyásától, és elcsituljon a 
gyásza. Ezt ráadásul tovább nehezítik a szellemek 
jelenlétei… Ugyanakkor mégsem a császár ennek 
a történetnek a főszereplője. Bár kétségtelenül 
fontos szerepet kap, hiszen neki is megismerjük a 
múltját, a motivációit, illetve Shouxue segítségé-
vel az emberi oldalával is találkozhatunk.  

 De ki is az a Shouxue? Egy legenda szól arról, 
hogy a császár belső udvarában él egy olyan csá-
szári hitves, akivel az uralkodó sosem érintkezik 
éjszakánként. Ő a hollófekete hitves, akit varázse-
reje tett a császár feleségévé. Számos pletyka ke-
ring a személyéről, egyesek szerint már 100 éves 
is elmúlt és hatalmas varázserővel rendelkezik. 
A valóságban ugyanakkor a jelenlegi hollófekete 
hitves egy fiatal lány, Shouxue. Ő tényleg jelentős 
varázserő birtokosa: képes embereket elátkozni, 

 A 2022-es őszi szezon egyik nagyon várt 
sorozata volt számomra a Koukyuu no Karasu. Az 
első két részt egyszerűen imádtam, úgyhogy már 
akkor eldöntöttem, hogy írni fogok róla. De arra 
jutottam, hogy inkább kivárom a befejezését, és 
egyben fogom megnézni. Ugyanakkor elnézve 
a többi általam követett szezonos animét, kissé 
aggódtam, hogy vajon ez a sorozat képes lesz-e 
felérni az elvárásaimhoz. Elvégre a Mushikabu-
ri-himéről és az Akuyaku Reijou-ról is terveztem 
eredetileg írni… Viszont ebben az animében sze-
rencsére nem kellett csalódnom: ugyanis az ele-
jétől a végéig ugyanazt a színvonalat nyújtotta  
számomra.
 

Történet
 
 Maga a sorozat az ókori Kínában játszódik 
a Xia-dinasztia idején. Bár elméletileg létezett 
ilyen nevű dinasztia, valószínűleg csak inspiráció, 
és maga a sorozat egy fiktív történelmi korszakba 
enged bepillantást (vagyis igazából kettőbe). És 
ha már Kína, úgy inkább a karakterek neveinek a 
kínai átírását használom a cikkben. Egyébként az 
anime alapjául szolgáló light novel ennek ellenére 
japán alkotás. Shirakawa Kouko írta és Ayuko raj-
zolta a történetet, amit 7 kötetben adtak ki.

 Az anime rögtön egy történelmi sorozathoz 
illő fordulattal nyit, mégpedig egy trónbitorlással. 
A kitagadott koronaherceg támogatókat gyűjtött, 
és behatolt az özvegy császárné lakosztályába, 

szellemeket elűzni és elveszett tárgyakat megta-
lálni. Ennek ellenére – vagy éppen emiatt – magá-
nyosan éldegél palotájában számtalan szóbeszéd-
del és előítélettel körülvéve egészen addig, amíg 
az új császár felkeresi őt, hogy derítse ki egy jáde 
fülbevaló tulajdonosának a személyét. Bár a lány 
eleinte nem akar segíteni neki, végül mégis meg-
teszi, és hirtelen az egész világa felfordul.

 Egészen eddig megelégedett azzal, hogy 
egyedül él a palotában minden emberi kapcsolat 
nélkül, teljesítve a felé intézett kéréseket. Azon-
ban az új császár egyre gyakoribb látogatásai és 
kérései egyre inkább áttörik a körülötte lévő fala-
kat. Shouxue a különböző tragikus sorsú szellemek 
iránti nyomozások közben egyre több emberrel 
kezd el törődni, és ez fordítva is így történik. A so-
rozat főszereplője tehát egyértelműen Shouxue, 
az ő életébe és érzelmeibe nyerhet a néző legin-
kább bepillantást. Kissé tsundere, de ez amiatt 
van, mert igyekszik ellökni magától az embereket, 
pedig valójában nagyon is örül a társaságuknak.
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megszerettem, és szerintem nagyon is illik a törté-
nethez is. Magának az openeningnek a története 
is furának és oda nem illőnek tűnt első nézésre, de 
aztán a sorozat közepén kapcsoltam, hogy mégis 
kit látunk benne repülni. Érdekesség még, hogy a 
banda énekese, Avu-chan kölcsönzi a hangját az 
Inu-Oh című film főszereplőjének is (4. oldal). De a 
legtöbben onnan ismerhetik a bandát, hogy szin-
tén az ő nevükhöz fűződik még a Dororo első ope-
ningje (ami az egyik kedvenc anime openingem), 
illetve a Chainsaw Man 11. endingje is.
 Az endinget (Krage – Natsu no Yuki) viszont 
már első hallásra megszerettem: ez a nyugodt, 
elegáns hangzás szintén jellemző a sorozatra. Rá-
adásul maga a szám címe, vagyis a Natsu no Yuki 
(nyári hó) motívum szintén olyasmi, ami illeszkedik 
a Koukyuu no Karasu világában megjelenő császár 
és hollófekete hitves kapcsolatának „mitológiájá-
hoz”. A képi világa is nagyon szép, itt már inkább a 
két főszereplő van a fókuszban. Eddig még nem is 
hallottam az énekesnőről, de azóta már több szá-
mát is meghallgattam.

Azonban a hollófekete hitves végzete az, hogy 
egyedül éljen és ne vágyjon semmire. Ez vajon 
csak egy tradíció? Vagy van egy sokkal tragikusabb 
tapasztalat mögötte? Mi lesz akkor, ha a Shouxue 
képtelen parancsolni az érzelmeinek, és letér a 
neki meghatározott útról?
 Nos, mindez kiderül, ha valaki megnézi az ani-
mét, de ennél sokkal több is. A sorozat alapvetően 
epizodikus történetekből áll, melyekben egy-egy, 
tragikus halála vagy lezáratlan dolga miatt szel-
lemmé vált illetővel kapcsolatos esetre derítenek 
fényt, majd segítenek neki átkelni a túlvilágra. Ezt 
fogja közre a hollófekete hitves legendája utáni 
nyomozás, illetve néhány ellenség felbukkanása.

Megvalósítás
 
 Az animációt a Bandai Namco Pictures ké-
szítette. Hozzájuk köthető például a Gintama 
életre keltése a 3. évadtól kezdődően, valamint a 
Welcome to Demon School! Iruma-kun is. Szerin-
tem nagyon kellemes az anime megrajzolása, bár 
elismerem, hogy a női karakterekre sokkal több 
figyelmet fordítanak. Shouxue ruhái, kiegészítői, 
arckifejezései és a mágia megvalósítása is nagyon 
gyönyörű lett. Valamint mind az OP, mind pedig 
az ED is szépen nézett ki.
 Az openinget a Queen Bee nevű japán rock 
banda énekli. Bevallom, nekem először nem iga-
zán tetszett a Mysterious című szám, az énekes 
valahogy túlságosan fejhangon énekelt benne. 
De aztán minél többször hallottam, annál jobban 
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győzzenek, még sok időnek kell eltelnie. Főleg, ha 
azt vesszük, hogy a sorozat meddig adaptálta a 
történetet.
 A light novel angol fordítását éppen a má-
sodik kötet végénél értem be. Ez alapján elmond-
ható, hogy viszonylag pontosan adaptálják a tör-
ténetet, ugyanakkor a fordítás éppen felöleli az 
egész évadot. Tehát az anime csak az első két kö-
tetet dolgozza fel a hétből. Úgyhogy én nagyon 
reménykedem a folytatásban. Nincsen hatalmas 
függővége, de azért még messze van a befejezés-
től, és maximálisan megérdemelné.

 Talán kicsit elfogult vagyok, de nagyon meg-
szerettem a sorozat zenéit és rajzolását. Ráadá-
sul a karakterek is kedvelhetőek, és a történet is 
izgalmas. Nagyon szeretem az epizodikus fantasy 
történeteket, ráadásul a kis nyomozós beütés csak 
még nagyobb kedvencemmé tette. Összességében 
elmondható, hogy a Spy x Family után egy újabb 
anime került a kedvenc listámra. Remélem, nektek 
is tetszeni fog, ha tesztek vele egy próbát!

Vélemény
 
 A myanimelist szerint a sorozat josei, és én 
hajlok arra, hogy higgyek nekik. Szeretem a josei 
animéknek ezt a fajtáját, mert általában a shoujo 
társaikkal ellentétben nem rakják tele őket szerel-
mi sokszögekkel, exekkel, újabb meg újabb hódo-
lókkal, akik akadályozzák a főpáros összeborulását 
romantika címszóval. Helyette inkább elsősorban 
a főpárosoknak a saját maguk által állított men-
tális korlátokkal és egyéb külső akadályokkal kell 
megküzdeniük, de a történet nem csak erre az 
aspektusra fókuszál egyedül.

 Összességében a Koukyuu no Karasu egy 
lassan kibontakozó szerelem történetét meséli el, 
amelynek rengeteg külső és belső akadálya van 
ugyan, de mégsem a két főszereplő indokolatlan 
szenvedésére megy el a képernyőidő nagy része. 
A középpontban inkább az egyes esetek állnak, és 
ezek alatt kerülnek a főszereplők egyre közelebb 
egymáshoz. De ahhoz, hogy minden akadályt le-

Cím: Raven of the Inner Palace 
/ Koukyuu no Karasu

Év: 2022
Hossz: 13 x 23 perc
Értékelés: MAL: 7,4

https://anilist.co/anime/142701/Koukyuu-no-Karasu/
https://myanimelist.net/anime/50590/Koukyuu_no_Karasu
https://animegun.hu/Searching?handler=CreationUnderTitle&title=Koukyuu%20no%20Karasu


Írta: Balu
ROMANTIC KILLER

anime



< Tartalomjegyzék AniMagazin / 016

anime ajánló

fel is tűnik egy helyes srác, akinek a kezéből Anzu 
sikeresen kiveri a telefont, ami tönkremegy, a 
lány pedig elmenekül a helyszínről. Elvégre elha-
tározta, hogy márpedig azért sem fog behódolni 
Ririnek, és beleesni valamelyik srácba. Mert jön-
nek ám egymás után, az egyiknek beázik a lakása 
(egyedül az az egy lakás az egész panelházban), és 
kénytelen Anzuékhoz költözni, a másik gyakorla-
tilag elgázolja a lányt, a harmadikat meg az anyja 
küldi rá szegényre. Ezeken kívül pedig további va-
rázslatos fordulatok várnak még a főhősünkre.

A srácok

 Kazuki az első számú helyes srác, aki ezt a 
pozícióját nálam végig megőrizte. Szőke és rend-
kívül helyes, így megvannak a rajongói az iskolá-
ban is, noha kerüli a lányokat. De Anzu más, hiszen 

eszébe sem jut romantikusan megközelíteni a 
fiút (nehogy Riri nyerjen), így 
nyitottabb a barátkozásra. 
Kazuki az egyetlen a házban, 

siet haza videójátékozni. Ezúttal egy olyan otome 
game-et szerzett be, amiben négy pasinak kell el-
nyernie a szívét a különböző játékbeli eseménye-
ken keresztül. Akkor jönnek a komplikációk, amikor 
a képernyőből kibújik egy önmagát varázslónak 
valló kalapos tojásnak kinéző valami, és azt állítja, 
hogy Anzu ezután élőben fogja megtapasztalni a 
szépfiúk románcát. Választási lehetőség nincs, a 
cég őt választotta, mert egy romantikára abszo-
lút alkalmatlan lányra volt szükség a programhoz.
 Rögtön összeakasztják a bajszukat, mert 
Riri, a varázsló első lépése, hogy megfosztja Anzut 
a három létszükségletétől: a játékoktól, a csokitól 
és a macskáktól. Ezt a természetes reakció követi, 
szerintem én is legalább annyira kiakadnék, mint 
Anzu, ha elvennék ezeket tőlem, főleg a macskát 
meg a csokit. És – hasonlóan az 
otome game forgatóköny-
véhez – szinte azonnal 

 Október végén kijött egy újabb netflixes 
animeadaptáció. Amikor még csak a címét hallot-
tam, akkor elég szkeptikus voltam, mert valami 
olyasmi történetre számítottam, mint a Koroshi Ai: 
avagy romantikus bérgyilkosok, akik esetleg vala-
mi fura fétissel rendelkeznek, aminek köze van a 
vérhez vagy a kínzáshoz. Ám amikor megnéztem a  
teasert, elég hamar átjött, hogy egészen másról 
van szó.

Paródia

 Nem újdonság a reverse hárem műfaja, 
amiben helyes pasik veszik körül a lány főszerep-
lőnket, még ha nem is feltétlen romantikus szán-
dékkal. Volt már szerencsém a Fruits Baskethez, 
az Akatsuki no Yonához, az Ouran Koukou Host 
Clubhoz, a Bishounen Tanteidanhoz, illetve jó pár 
társukhoz. És sajnos olyan borzalmakhoz is, mint 
az Amnesia meg az UtaPri. Mostanában pedig az 
otome game is népszerű kategória, gyak-
ran egybekötve azzal, hogy a főszereplő 
villainessként, tehát ellenséges főszereplő-
ként reinkarnálódik a játékban, hiszen egyre 
több ilyen adaptáció készül (az őszi szezonban 
is itt volt az Akuyaku Reijou Last Boss, meg a téli 
szezonban is fut egy, a Tsundere Akuyaku Reijou). 
A Romantic Killer ezeket a műfajokat ötvözi, hogy 
aztán minden észszerűséget félretéve ki is paro-
dizálja őket.
 Anzu nem egy társasági lány, aki minden 
délutánt klubokban tölt, hanem suli után mindig 

aki nem fél megszabadulni a néha felbukkanó csó-
tányoktól – amiket a cenzúra miatt futkározó tor-
taszeletként ábrázolnak. Valamint Kazuki próbál-
ja néha kicsit divatra nevelni a lányt, aki már csak 
azért is rondán öltözik, hogy kevésbé legyen vonzó.

 Junta bukkan fel másodiknak, a gyerekkori 
barát. (Vagy csak Riri ültette az emlékeibe az egé-
szet?) Sportoló, tehát mi mást játszhatna Japán- 
ban, mint baseballt? A csapat ásza létére mégis  
visszafogott, kicsit esetlen tud lenni. Elég egyér-
telmű, hogy szerelmes Anzuba, sokat rivalizál Ka-
zukival.
 
 A harmadik pasi Hijiri, a gazdag tsundere 
srác, akit a személyi testőre visz mindennap isko-
lába. Egyszer, amikor Anzu késésben van, gyakor-
latilag elütik a kocsival, és Hijiri felajánlja a randit 
kompenzációként. Ott rontja el a dolgot, hogy azt 
feltételezi, hogy Anzu direkt ugrott a kocsi elé, 
hogy a közelébe kerülhessen. (Ezek szerint már 
történt ilyen?) 
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ingjei Yuuki Aoi előadásában. Itt Riri szinkronszí-
nésze énekli, rappeli, hadarja a szöveget, többek 
között a fizetéséről. Miközben az ikemenek feszí-
tenek a képernyőn, ha nem éppen a ronda 3D-s 
figurák ropják a zenére. És a mémjellege ellenére 
fülbemászó is a dal. (Kár, hogy az opening ehhez 
képest felejthető.)

Személyes vélemény

 Nagyon megfogott az anime humora, rég 
volt, hogy ilyen jól szórakoztam egy animén. Rá-
adásul mindezt úgy, hogy mellette egy reverse 
háremről van szó, és a srácok is helyesek. Lehetett 
várni, hogy ki lesz főszerepben a következő rész-
ben, Riri éppen hogyan tesz keresztbe Anzunak 
(vagy fordítva), vagy hogy felbukkan-e egy új sze-
replő. A végére pedig egy egész komoly drámába 
torkollik a sorozat, amire nem számítottam, de 
ezzel sem rontották el, sőt… Úgyhogy én megad-
tam neki a 9,5 pontot, amit azért nem osztogatok 
olyan sűrűn.

pont beleesik az egyetlen kutyakakiba az utcán, 
ezzel hatástalanítva annak varázserejét.
 A dizájn szerintem tökéletes, az animáció 
pedig többnyire jó, néhol örültem volna kicsit ke-
vesebb CGI-nak a „való életben”. Azt nagyon kre-
atívan megoldották, hogy mennyire ronda 3D az 
animén belüli otome game videójáték.

 Szokás szerint nagyot alakítottak a seiyuuk, 
főleg Takahashi Rie (Anzu, illetve máshonnan pél-
dául Megumin vagy Emilia) és Komatsu Mikako 
(Riri, illetve Gamo-chan a Nagatoróból). A srácok 
is olyan szinkronszínészeket kaptak, akiknek annyi 
szerepük volt már, hogy nem is tudok válogatni, 
kiket soroljak fel ikonikus szereplőként, szóval ma-
radunk a neveknél: Umehara Yuuichirou, Hanae 
Natsuki, Kajiwara Gakuto, illetve mellékszerep-
lőként előkerül még Tsuda Kenjirou is, valamint 
Shimono Hiro is.

 Külön kiemelném az endinget, ami legalább 
olyan epikus, mint a Kumo Desu Ga, Nani ka? end-

A lány vérig sértve visszautasítja az ajánlatot, ami-
től a nárcisztikus tsunderének leesik az álla, és 
Anzu után megy. Az elején tényleg nem egy szim-
patikus karakter, de aztán megtanul kicsit embe-
ribb lenni.
 A negyedik srácot pedig nem spoilerezem le 
inkább, igaz, hogy nem volt túl meglepő fordulat.

Megvalósítás

 Az alapsztori is érdekes, de azért igazán 
zseniális az anime, ahogy megcsinálták. Az eltúl-
zott reakciók, torzított arcok, a JoJo-féle bevágá-
sok mind hozzájárulnak a humorhoz. Annyira szür-
reális, de mégis valószerű az egész, hogy vicces. 
Például amikor Riri elkobozza Anzutól a három 
létszükségleti cikkét és minden boltban hirtelen 
kifogy a csoki; vagy amikor Kazuki ki akar lépni az 
ajtón, de épp akkor hoz a szélvihar egy akkora fa-
tuskót, hogy majd’ leszakítja az ajtót, ezért úgy 
dönt, hogy inkább marad éjszakára. Vagy amikor 
Anzu kihajítja Riri varázspálcáját az utcára, ami 

Stúdió: Domerica
Év: 2022

Hossz: 12×26 perc
Műfaj: vígjáték, romantika, természetfeletti

Értékelés: AL 81%, MAL 8,17

https://anilist.co/anime/153930/Romantic-Killer/
https://myanimelist.net/anime/52865/Romantic_Killer?q=romantic%20killer&cat=anime


Írta: Iskariotes

GYOKOU NO NIKUKO-CHAN
anime

Kikuko leány balszerencséje
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szédével –, hogy mennyire kínosan éli meg anyja 
jellemét. A párbeszédek zökkenőmentesek és ter-
mészetesek, senki nem kezd el idézgetni sohasem 
hallott 18. századi norvég drámaírók szövegeiből. 
A kiváló karakterdizájnt Konishi Kenichinek lehet 
megköszönni, ő többek közt olyan rendezőkkel 
dolgozott együtt, mint Kon Satoshi, Miyazaki 
Hayao, Anno Hideaki, Takahata Isao vagy Oshii 
Mamoru.
 Szegény Nikukónak a film elején jól bemu-
tatják addigi élettörténetét, és akkor még hihet-
jük, hogy ez a film róla fog szólni. Vidéki lány, aki 
felmegy a nagyvárosba, ott munkát vállal, majd 
beleszeret egy pasiba, aki – miután minden pén-
zét kiszivattyúzza a nőből – otthagyja, és ez a 
történet újra és újra és újra megismétlődik Niku-
kóval. Lényegében ahogyan Komatsu Nanával tör-
tént volna a valóságban. De a nyitány után Niku-
ko teljesen egysíkúvá válik, sőt ki is lép a filmből, 
majdhogynem szó szerint. Rajta kívül az összes 
szereplőt finoman és lágyan ábrázolják, ő pedig 
mintha egy másik anime másik dizájnjából szaba-
dult volna ide. Ez leginkább Akimoto Kenichiro ér-

kában, Hokurikuban élnek egy lakóhajón, nagyon 
szerény körülmények között. Kikuko az utolsó 
általános iskolás évét járja, anyja pedig egy kis ja-
kiniku grilléteremben dolgozik mint felszolgáló/
takarító/mosogató. A szülő-gyerek dinamika itt 
megfordul. Kikuko az, akinek össze kell fognia a 
családot, pénzügyi fegyelmet és rendet tartania 
otthon. Így karaktere felelősségteljes és racioná-
lis, aki próbálja reménytelenül naiv anyját a pályán 
tartani. Az iskolában is ezeket a viselkedésjegye-
ket mutatja, de ott ezek inkább az éretlenségéről 
és ártatlanságáról tesznek tanúbizonyságot.
 A mozi legjobban kidolgozott jelenetei, 
amikor Kikuko a kortársaival lép interakcióba. A 
legjobb barátnőjével, Mariával (seiyuu: Ishii Izumi) 
történő beszélgetései sokak számára lehetnek 
ismerősek. Ahogyan a „ki kosarazik kivel és kivel 
nem” osztálykonfliktus is erősen valóságos lett. 
Ninomiyával (seiyuu: Hanae Natsuki) való „még 
épp nem szerelme” pedig nagyon aranyos. A fiú 
arcvágásai és a két fiatal egymáshoz közeledése 
nagyon életszerűen lett ábrázolva. Ahogyan Kiku-
ko szenvedése is jól lett bemutatva – akár testbe-

 Watanabe Ayumu (Ace Attorney, Uchuu 
Kyoudai) a Kaijuu no Kodomo (2019) után újabb 
filmmel jelentkezett. Ahogyan az előző moziját, 
úgy ezt is a Studio 4°C kötelékében készítette el. 
A film Nishi Kanako iráni-egyiptomi-japán írónő 
azonos című regényén alapul. 2015-ben Nishi meg-
kapta a japán irodalmi élet egyik legfontosabb el-
ismerését, a Naoki-díjat. A forgatókönyvet Ooshi-
ma Satomi írta, aki animesorozaton már dolgozott 
(Koukjuu no Karasu), és bár több élőszereplős film 
létrejöttéhez volt már köze, ez volt az első alka-
lom, hogy anime movie-hoz írt forgatókönyvet.

 Aki egy pillanatra megijedne, hogy a Ten-
ger gyermekeihez hasonlóan itt is egy kicsit elvon-
tabb, komolyabb cselekménnyel kell megküzde-
nie, gyorsan megnyugtatom: a Nikuko egyáltalán 
nem ilyen film. Nem olyan, mert gyakorlatilag alig 
van összefüggő, koherens története. Az alkotás 
történetvezetése inkább emlékeztet minket egy 
sorozat összefoglaló movie-jára, semmint egy ön-
álló alkotásra. Ha pedig a karaktereket nézzük, ak-
kor inkább egy pilot filmre hajaz, ami bemutatja a 
főbb karaktereket, akiket majd a közelgő sorozat-
ban jobban ki fognak bontani. A serdülőkor kapuja 
előtt álldogáló kis tinilány ábrázolása tűpontosra 
sikeredett, de más téren a film nem hagy túl ma-
radandó emléket.
 A címből kiindulva azt hihetnénk, hogy a 
főszerepben Nikuko (seiyuu: Ootake Shinobu) 
van, de ezt a tisztséget lánya, Kikuko (seiyuu: Co-
comi) tölti be. Ők ketten egy tengerparti kis város-

deme, aki mint segédrendező olyan alkotásoknál 
mutatta meg tehetségét, mint a Berserk: Golden 
Age. Nikuko karaktere akkor is idegenül hat, ami-
kor egy történetvezetési megoldás miatt az egész 
film grafikai világa megváltozik. Jogosan felme-
rülhet a kérdés, hogy akkor miért ő van a címben 
említve? Hát mert az sem róla szól. A cím ennyi: 
„Nikuko asszony szerencséje”, ami pedig egyene-
sen Kikukóra utal, hiszen az asszony legnagyobb 
szerencséje maga a lánya.

Angol cím: Fortune Favors Lady Nikuko

Premier: 2021. június 11.

Studió: Studio 4°C

Forrás: regény

Műfaj: dráma

Hossz: 96 perc

https://myanimelist.net/anime/45620/Gyokou_no_Nikuko-chan
https://anilist.co/anime/127958/Gyokou-no-Nikukochan/


Írta: GentleRain

HELLÓ, SANDYBELL!
anime
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irreálisan kicsinek rajzolt gyerekek – sem chibi 
karakterek -, sem pedig más, ami elárulná, hogy 
japán rajzfilmmel van dolgunk. Egyébként a Toei 
Animation készítette, amely stúdió számtalan, 
jobbnál-jobb animéért felel. Én nagyon szeretem 
őket, mert megbízhatóak, és általában korrekt, él-
vezhető munkát adnak ki a kezükből.

 Az anime összesen negyvenhét epizód, van 
eleje-közepe-vége, szépen lezárt, minden meg-

tetéz még egy igazi dráma is: apja váratlanul meg-
hal egy betegségben. A lánynak Londonba kell 
mennie, apja régi barátjához, aki meglepően sok 
mindent tud a lány múltjáról, de valamiért nem 
hajlandó beszélni róla. A lány beilleszkedését nem 
könnyíti meg apja barátjának felesége és a lánya, 
Eva, de idővel sikerül elhelyezkednie az apró újság-
nál, amelyet apja barátja, Kankan Ronwood vezet. 
És az igazi kalandok még csak most kezdődnek.

 Nos, ez sem egy új anime, ugyanis az 1980-
as években készült. Hozzánk először 1994-ben 
érkezett az azóta már régen megszűnt Szív TV-
re, majd később, 1998-ban az RTL Klub is vetítet-
te – természetesen francia rajzfilmsorozatként, 
francia openinggel és endinggel – a délutáni ma-
tinéban hétköznaponként. Én többször láttam, és 
nagyon jó élményeket szerzett nekem. 

 A történet Európában játszódik az 1970-es 
években, és sok szempontból reális a környezet. 
Gondolok itt az épületekre, ruházatra, járművek-
re, vagy a háztartási berendezésekre. Mind egé-
szen korhűre sikerült, ami nekem nagyon tetszett. 
Ebben az animében nincsenek nagy harcok, nem 
kell megmenteni a világot, nincs háború, de van 
romantika, dráma, humor, hétköznapi élet. És sok-
szor bizony izgalom is egy-egy epizódban. Minden, 
ami egy klasszikus shoujo animéhez kell. 
 Meglepő módon, a grafikán nem is látszik, 
hogy az embernek animével van dolga, pedig az. 
A szemek nem foglalják el a fél arcot, nincsenek 

 Folytatódjon retró shoujo anime sorozatom 
egy olyan animével, amit ugyan anno kétszer is 
leadtak nálunk, de az utóbbi években már elfelej-
tődött. Igaz, nehéz is lett volna számára nagyon 
sikeressé válni. 

Tartalom

 Sandybell Christie Skóciában él apjával. 
Mindenki nagyon szereti kedvessége és végtelen 
vidámsága miatt. A legjobb barátja Olivér, a meg-
termett skót juhászkutya. Egy napon találkozik 
a jóképű és előkelő, ám leszegényedett, nemesi 
családból származó Mark Brunch Wellingtonnal – 
a fiú festőnek készül -, akibe természetesen bele 
is szeret. Az érzései pedig viszonzásra is találnak. 
Ráadásul Mark anyja, Wellington grófnő is támo-
gatja a kapcsolatukat. Persze ezzel azonnal szerez 
magának egy ellenséget is, a gazdag és gonosz 
Kitty Shearer személyében. Szegény Sandybell ed-
digi vidám élete szertefoszlani látszik, amit meg-

oldódik benne. A karakterek szerethetőek, még 
azok is, akik eleinte undoknak tűnnek. Pl. Kitty és 
Eva is sokat változnak, részben Sandybellnek kö-
szönhetően. Kitty például rájön, hogy nem utál-
hatja örökre Sandybellt, és a saját útját kell járnia, 
ha valakivé akar válni. Ráadásul, idővel körülötte is 
legyeskedni kezd valaki.

 Sandybell pont olyan, mint a legtöbb klasz-
szikus shoujo hősnő, árva, kedves, csintalan, hatal-
mas szíve van, segítőkész és szeretni való. Sosem 
adja fel, pedig az élet ide-oda dobálja, mégis a 
barátai és befogadó családja mellett mindig meg-
találja az élet apró örömeit. Tetszett a kapcsolata 
Markkal, akivel szerintem nagyon jól összeillet-
tek. Mindketten megértették a másikat, egyikük 
sem akarta a másikra erőltetni magát, hanem el-
fogadták egymás életstílusát. Közvetlenül viszo-
nyultak egymáshoz, és egymásból merítenek erőt 
a továbblépéshez. 
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az eredeti hangokra is. Az opening nálunk maradt 
a francia, ami szerintem nem baj, kellemes, fülbe-
mászó, bár a japán azért a BEST! 

 Egy szó, mint száz, aki szeretne nosztalgiáz-
ni, vagy még nem látta ezt a kedves kis animét, ne 
habozzon, nézze meg! Szerintem a néhol fellelhető 
drámai hangulat ellenére mindenkinek vidám, kel-
lemes perceket fog okozni.

Személyes értékelés: 8/10

 Tetszett Mark elszántsága is, aki ahelyett, 
hogy elvenné Kittyt, és ezzel kényelmes, előkelő 
és gazdag életet élhetne, inkább választja az ál-
mait, amelyek nélkülözéssel és sok-sok utazással, 
lemondással járnak. Még arra is képes, hogy ne ta-
lálkozzon Sandybellel, amíg híres festő nem válik 
belőle. Tipikus jófiú, de nem a nyálas, elviselhetet-
len fajtából. Vannak elvei, amiket követ, és akkor 
sem adja fel, ha a helyzet reménytelen. 
 Meglepő módon az anime nem egy manga 
vagy regény adaptációja, hanem teljesen original 
mű. Ráadásul Japánon kívül nem igen ismert, Eu-
rópában is csak Franciaországban, Spanyolország-
ban és nálunk vetítették. Valamint nagy megle-
petés lehet, de a Közel-Keleten is adásba került, 
ezenkívül leadták Mexikóban és Portugáliában is. 
De a legtöbb, akár klasszikus, akár modern shoujo 
animével ellentétben az USA-ban például teljesen 
ismeretlen ez a sorozat.
 Az anime végére természetesen kiderül Sa-
ndybell múltja, minden megoldódik, és borítékol-
hatóan happy enddel zárul a történet. Kiderül, mi 
történt Sandybell anyukájával, bár annyira azért 
nem árulnak zsákbamacskát. De mindenképpen 
nagyon megható a vége, és szépen lezárták. 
 A magyar szinkron szerintem roppant él-
vezhetőre sikerült, pedig franciából fordították a 
szöveget. De ennek ellenére nem elkapkodott, a 
hangok illenek a karakterekhez, és a fordítás is re-
mek lett. Itt még a minőség volt a fontos a meny-
nyiség ellenében. Sajnos eredeti nyelven nem ta-
láltam meg az animét, pedig kíváncsi lettem volna 

Cím: ハロー!サンディベル / Hello! Sandybell
Angol cím: Hello! Sandybell

Magyar cím: Helló, Sandybell!
Hossz: 47 epizód

Műfaj: shoujo, dráma, romantikus, kaland, 
slice of life

Stúdió: Toei Animation
Japán TV-adó: TV Asahi

Magyar TV-adó: Szív TV (megszűnt), RTL Klub
Japán sugárzás: 1981. 03. 6. - 1982. 02. 26.

Magyar sugárzás: 
1994 (Szív TV), 1998 (RTL Klub)

Opening: Horie Mitsuko and The Champs – 
Hello! Sandybell

Ending: 
Horie Mitsuko and Koorogi ’73 – Shiroi Suisen

Rendezte: Shidara Hiroshi

https://myanimelist.net/anime/2799/Hello_Sandybell?q=Hello!%20Sandybell%20
https://anilist.co/anime/2799/Hello-Sandybell/
https://www.imdb.com/title/tt0294099/


Összeállította: Hirotaka

TÉLI SZEZON 2023
anime
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 A kardok, hősők és mítoszok kora. Hatalmas szörnyek alkották e 
földet, amit az emberek elvettek, ezért a szörnyek elkezdték enni őket. 
Hogy visszavágjanak, az emberek életre hívják az isteneket. A harcok so-
rán az emberiség jár jól, mivel fel tudják használni a levágott, kyojuuknak 
nevezett szörnyek darabjait. 
 Jiiro, aki kyojuukra vadászik, hogy megéljen, találkozik Kuumival, 
akit üldöz valaki. Jiiro és barátai elkezdik felfedezni a világ mögött rejlő 
titkokat.

Rendező korábbi munkái: Namu Amida Butsu!: Rendai Utena
Stúdió korábbi munkái: Dolls’ Frontline, Peach Boy Riverside

 Japánban hemzseghetnek az ayakashinak nevezett rejtélyes ször-
nyek, de van egy különleges ördögűző ninja, aki megoldja a gondokat. 
A fiatal Matsuri harccal tölti napjait, hogy megvédje gyerekkori barátját, 
Suzut. De amikor egy ayakashi macska, Shirogane megjelenik, minden a 
feje tetejére áll.

Rendező korábbi munkái: Bakuman., Joukamachi no Dandelion
Stúdió korábbi munkái: Slow Loop, Strike the Blood, Senryuu Shoujo

Ars no Kyojuu Ayakashi Triangle

Benriya Saitou-san, Isekai ni Iku

fantasy, kaland, akció
Ogura Akira Asahi Production original

akció, vígjáték, ecchi, romantika, shounen
Akitaya Noriaki Connect manga

kaland, vígjáték, fantasy, isekai
Kubooka Toshiyuki C2C manga

 Saitou egy hétköznapi ezermester, aki egy másik világba kerül, és 
képességei nagyon hasznosnak bizonyulnak. Elkezdi megérteni, mit is je-
lent az, ha igazán szükség van rá

Rendező korábbi munkái: Majo no Tabitabi, Harukana Receive
Stúdió korábbi munkái: Tensei shitara Ken Deshita, Tsuki ga Michibiku 
Isekai Douchuu

 Kurusu Kazuki bűnügyi vállalkozó/koordinátor, aki a legjobb ba-
rátjával él. Ő Suwa Rei, a profi bérgyilkos. Kazuki extrovertált, szereti 
a szerencsejátékot és a nőket, Rei pont az ellentéte, és inkább otthon 
játszik. Egy nap új szerepbe kerülnek: a négy éves Unasaka Mirire kell 
vigyázniuk, akinek mafia főnök az apja, és egy tűzharcba keveredett egy 
hotelben, miközben apját kereste.

Rendező korábbi munkái: Charlotte, Kamisama ni Natta Hi
Stúdió korábbi munkái: Paripi Koumei, Shiroi Suna no Aquatope

Buddy Daddies

vígjáték, szervezett bűnözés
Asai Yoshiyuki P.A. Works original
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 Miután életét a hazája szolgálatának szentelte, Inglis kívánsága, 
hogy felszabaduljon a királyi terhek alól, és edzhessen, de mint egy 
szép lány! Újjászületve a távoli jövőben, egy neves lovag lányaként, Ing-
lis koncentrálhat a harcművészetekre. Egy kívánság teljesült, és Inglis a 
frontvonalra kerül, hogy beteljesítse az álmát, hogy a legerősebb lovag 
legyen.

Rendező korábbi munkái: Bikini Warriors, Saiyuuki Gaiden
Stúdió korábbi munkái: Binan Koukou Chikyuu Boueibu LOVE! LOVE! 
LOVE!, RobiHachi

 A világot fekete erdő borítja, és az embereket olyan patogének 
támadják meg, amik miatt természetes tűz mellett felgyulladnak. Az 
egyetlen biztonságos tűzforrás, a lángszellemek, amik az erdő mélyén 
laknak. Egy pletyka terjeng a Tűzvadászok Királyáról, aki képes egyedül 
begyűjteni az ember alkotta csillagot, az ezeréves üstököst, amely egy-
kor az űrt járta. 
 A történet középpontjában Touko, egy falusi lány és Koushi, egy 
korábbi diák állnak. Kettejük találkozása megváltoztatja a világ sorsát.

Rendező korábbi munkái: Glasslip, Samurai Deeper Kyou
Stúdió korábbi munkái: Platinum End, Dragon, Ie wo Kau.

Eiyuuou, Bu wo Kiwameru Tame Tenseisu. Soshite, Sekai Saikyou no Minarai Kishi♀

Hikari no Ou

akció, fantasy
Kuzuya Naoyuki Studio Comet light novel

fantasy, történelmi
Nishimura Junji Signal.MD regény

 Finn az utcán él, miután az árvaház bezárásra kényszerült. A ka-
szinóba tart, hogy megcsinálja szerencséjét. Ám a helyszínen autósül-
dözésbe és véres lövöldözésbe keveredik. Megtudja, hogy a világot egy 
52 lapos kártyakészlettel lehet irányítani a bennük lévő szupererő miatt. 
Ezekkel a kártyákkal hozzáférhetővé válik a „buddy” erejük. 
 Van egy titkos játékos csoport, nevük High Card, kiknek feladata 
összegyűjteni a kártyákat. Finn csatlakozik a csoporthoz. A kártyák iránt 
áhítozó mafiacsoportok között kitör a háború. Eljött a leszámolás ideje!

Rendező korábbi munkái: Ragnastrike Angels, Caligula (TV)
Stúdió korábbi munkái: Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi 
no Kyoushitsu e, Radiant

HIGH CARD

akció, természetfeletti
Wada Junichi Studio Hibari vegyes média projekt

 A jégpenge varázslót a világ legerősebbjeként tartják számon. E 
cím örökösének Ray White-nak saját erejével is meg kell küzdeni. A tá-
vol-keleti háborúban eltűnt a csatatérről. Három évvel később Ray be-
iratkozik az Arnold Mágia Akadémiára, ahol a legjobb varázslók tanulnak. 
Társai lenézik származása miatt, ennek ellenére Ray barátokra lel, és fe-
lejthetelen élményekben lesz része.

Rendező korábbi munkái: Super Seisyun Brothers, Tenkuu Shinpan
Stúdió korábbi munkái: -

Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu
akció, fantasy, iskola

Takata Masahiro Cloudhearts light novel
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 Főszereplőnk egy kiskutyává változott, akinek neve Pochita, és 
egy menő gyönyörű osztálytárs, Inukai Karen a gazdája.

Rendező korábbi munkái: -
Stúdió korábbi munkái: Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san

 Miután Hiraku meghalt egy komoly betegségben, Isten ad neki 
még egy esélyt. Kap jó egészséget, fiatalságot és az általa választott 
fantasy világba kerül. Ezenfelül kap még egy mindenható mezőgazda-
sági eszközt is. Nézd, ahogy Hiraku ás, aprít, szánt a farmolós fantasy 
világban.

Rendező korábbi munkái: Tsugumomo
Stúdió korábbi munkái: Grand Blue, Rikei ga Koi ni Ochita no de 
Shoumei shitemita. Heart

 Dariel, a démonkirály egyik katonája, aki nem tud mágiát hasz-
nálni, tehetségével mégis a négy tábornok asszisztensének pozíciójáig 
küzdötte fel magát. Ám a tábornokok cseréje után Darielt kirúgják és 
száműzik. Amikor egy emberi faluba érkezik, kiderül, hogy képességei 
aranyat érnek. Dariel elhatározza, hogy a faluban marad, és eleget tesz 
a különféle kéréseknek.

Rendező korábbi munkái: Deaimon, Ao no Kanata no Four Rhythm
Stúdió korábbi munkái: Isekai Cheat Magician, Gochuumon wa Usagi 
Desu ka? Bloom

Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. Isekai Nonbiri Nouka

Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life

vígjáték, ecchi
Andou Takashi Quad manga

fantasy, isekai, slice of life
Kuraya Ryouichi Zero-G light novel

fantasy
Oizaki Fumitoshi Encourage Films light novel

 Himuro-kun a japán mondákból ismerős Yuki-onna leszármazott-
ja. De amikor a különc és kedves kollégája, Fuyutsuki-san a közelben van, 
teljesen lefagy. A szívében tomboló szerelem hóvihara és a lány teljes 
tanácstalansága ellenére, képes lesz előrelépni?

Rendező korábbi munkái: Tono to Issho: Gantai no Yabou, 
Cinderella Girls Gekijou
Stúdió korábbi munkái:  Tenkuu Shinpan, Tsugumomo

Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi
vígjáték, romantika, slice of life, természetfeletti

Mankyuu Zero-G, Liber manga
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 Amikor Kubo a középiskolába Shiraishi mellé ül, Shiraishi nem léte-
ző társadalmi képességei megtáltosodnak. Az osztályban való beszélés 
csak a kezdet, utána Kubo eléri, hogy észrevegyék az iskolában, a köny-
vesboltban és mindenhol a városban. Shiraishi unalmas élete már nem 
lesz ugyanolyan.

Rendező korábbi munkái: Kanojo, Okarishimasu, Ganbare Douki-chan
Stúdió korábbi munkái:  Gamers! Gleipnir

 Amikor egy lélek átjön az emberi világba, képes megszállni tárgya-
kat, ezzel fizikai formát öltve. Ezek a tsukumogamik, lehetnek kedvesek, 
aggresszívak vagy a kettő között. A Saenome klán segít nekik visszake-
rülni a saját világukba. 
 Hyouma Kunato e klán tagja, ám meglehetősen orrol a szelle-
mekre, egy korábbi incidens miatt. Nagyapja elküldi Kiotóba Nagatsuki 
Botanhoz, egy szokatlan nőhöz, aki a tsukumogami családjával él. Vajon 
Hyouma megtanulja uralni az érzelmeit, vagy a saját lelke örökre a düh 
fogságában marad?
 
Rendező korábbi munkái: Aikatsu!, Kemono Friends 2
Stúdió korábbi munkái: Koukyuu no Karasu, Mairimashita! Iruma-kun

Kubo-san wa Mob wo Yurusanai Mononogatari
vígjáték, romantika, iskola, seinen

Koga Kazuomi Pine Jam manga
akció, seinen, természetfeletti

Kimura Ryuuichi BN Pictures manga

 Michi és Sanae egy utolsó judoversennyel búcsúztak az alsó kö-
zépiskolától. Most pedig Michi utolsó ellenfelével együtt harcol, hogy 
megmentsék a felső középiskolás judo klubot.

Rendező korábbi munkái: Subete ga F ni Naru (fényképészeti rendező)
Stúdió korábbi munkái: Jouran: The Princess of Snow and Blood, 
Pandora to Akubi

Mou Ippon!
harcművészet, shounen, slice of life, sport

Ogiwara Takeru Bakken Record manga

 A NieR: Automata egy történetet mesél el 2B, 9S és A2 androidok 
harcáról, hogy visszaszerezzék a gépek vezérelte disztópiájukat, amit 
erős gépek uralnak. 
 Az emberiséget a másik világból érkező gépek elűzték a Földről. 
Utolsó erőfeszítésükkel az emberi ellenállás egy android hadsereget 
küld a Földre, hogy elpusztítsák a behatolókat. Most háború dúl, ami fel-
fed egy rég elfelejtett igazságot a világról.

Rendező korábbi munkái: Blend S, Hello WeGo!
Stúdió korábbi munkái: Sword Art Online: Progressive Movie, Lycoris 
Recoil

NieR:Automata Ver1.1a

akció, sci-fi
Masuyama Ryouji A-1 Pictures játék
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 Nick egy veterán kalandor parti tagja, mindig segített a többiek-
nek, és mi lett a hála? Sikkasztás vádjával kirúgta az általa tisztelt veze-
tő. Nem sokkal később rátalált néhány igazi és kedves kalandorra, majd 
együtt megalapították a saját, megállíthatatlan partijukat.

Rendező korábbi munkái: Fushigi na Somera-chan, Recorder to Rando-
seru Mi☆
Stúdió korábbi munkái: Date A Live IV, Plunderer

Ningen Fushin no Boukensha-tachi ga Sekai wo Sukuu You Desu
akció, kaland, fantasy

Izamaki Itsuki Geektoys light novel

 A démon az oldalán, a megváltása. A lány az oldalán, az időtöltése.
Találkozásuk a kései XIX. századi Brit birodalomban elindít egy mesét 
egy hely kereséséről, ahová tartoznak. Kiközösített társaiknak, a démon 
és a lány elsuttogja meséjét a sötét éjszakába.

Rendező korábbi munkái: Noblesse, Aharen-san wa Hakarenai
Stúdió korábbi munkái:  Jewelpet: Attack Travel!, Offside (TV)

Nokemono-tachi no Yoru
fantasy, shounen

Yamamoto Yasutaka Ashi Production manga

 Oyama Mahiro egy átlagos, erotikus játékokat kedvelő srác… egé-
szen addig, amíg lányként nem ébred. Kiderült, hogy az őrült tudós kishu-
ga, Mihari kipróbálta egy új kísérletét. Amennyire Mihari tanulmányozni 
akarja kísérlete eredményét, úgy Mahiro is minél előbb vissza szeretne 
térni a gamer életéhez. Ami biztos, az élet innentől sokkal furcsább lesz.

Rendező korábbi munkái: Ga-Rei: Zero (kulcs animátor)
Stúdió korábbi munkái: Mushoku Tensei: Isekai Ittara

Oniichan wa Oshimai!

vígjáték, slice of life
Fujii Shingo Studio Bind manga

 Egy másik világban, ahol az egyre növekvő hótenger beborította az 
egész bolygót, az emberek egy hatalmas Fa mentén élnek, amelynek ágai 
magasan az égi membránig terjednek. Változás kezdődik, amikor egy, a 
membránból érkező fiú, Kaina és egy lány a felszínről, Ririha találkoznak.

Rendező korábbi munkái: Ajin, Listeners
Stúdió korábbi munkái:  Estab-Life: Great Escape, Sidonia no Kishi

Ooyukiumi no Kaina

kaland, fantasy, sci-fi
Andou Hiroaki Polygon Pictures original
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 Mahiru egy gyönyörű lány, még az osztálytársai is „angyalnak” hív-
ják. Jó a sportban, remek tanuló is egyben. Amane egy átlagos srác, kissé 
slampos külsővel. Minden megváltozik, amikor meglátja Mahirut egye-
dül ülni egy parkban, szakadó esőben. Így kezdődik ez a furcsa kapcsolat, 
eme szokatlan pár között.

Rendező korábbi munkái: -
Stúdió korábbi munkái: Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta, 
Jaku-Chara Tomozaki-kun

Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken
vígjáték, romantika

Wang Lihua project No.9 light novel

 Usui Yuen képzett bérgyilkos, aki a Satsuma klán elleni gyilkossági 
sorozatot vizsgálja. Találkozik Kurima Raizóval, az egyik támadás túlélő-
jével. Közös erővel derítik fel a gyilkosságok mögötti sötét titkokat, ami 
sokkal komolyabb, mint képzelték. Vajon sikerül élve megúszniuk?

Rendező korábbi munkái: -
Stúdió korábbi munkái:  -

Revenger
akció, történelmi

 ? ? original

 Egy nap Mitsuha lezuhan egy sziklaszirtről, és egy középkori Euró-
pához hasonló világba kerül. Egy csapat farkas megtámadja, és halálkö-
zeli élménye során rájön, hogy tud közlekedni a két világ között. Elhatá-
rozza, hogy mindkét világban élni fog, és kiszámolja, hogy 80000 arany 
érmére van szüksége, hogy nyugdíjba mehessen. Mitsuha így különféle 
módszereket keres az érmék gyűjtésére.

Rendező korábbi munkái:  Strike Witches (epizód rendező)
Stúdió korábbi munkái: Aharen-san wa Hakarenai, Ura Sekai Picni

Rougo ni Sonaete Isekai de 8-manmai no Kinka wo Tamemasu

fantasy, isekai
Tamada Hiroshi FelixFilm light novel

 Kuga Haruyoshi varázslót zseninek tartják, de a Császári udvar el-
árulja, és meghal. Elhatározza, hogy boldog lesz a következő életében, 
ezért egy titkos reinkarnációs technikát alkalmaz, hogy egy másik világ-
ba kerüljön. Új neve Seika. A legerősebb varázsló technikákkal és erős 
démonokkal az oldalán, mi vár rá? Egy békés élet, amit akart, vagy…

Rendező korábbi munkái:  Uramichi Oniisan, Happy Sugar Life
Stúdió korábbi munkái: Uramichi Oniisan, Boku no Kanojo ga 
Majimesugiru Sho-bitch na Ken

Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki

akció, kaland, fantasy, isekai, természetfeletti
Nagayama Nobuyoshi Studio Blanc. webregény
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 A pusztító katonai konfliktus után az országok a háttérben foly-
tatják a háborút. Egy nem mindennapi kém, Klaus még sosem hibázott, 
viszont most egy csapatot verbuvál egy lehetetlen küldetésre, aminél 
90% a kudarc esélye. A választottaknak még használható tapasztalata 
sincs. Minden lehetséges trükköt be kell vetniük, ami a nagykönyvben 
meg van írva, hogy igazolják, alkalmasak a feladatra.

Rendező korábbi munkái: SKET Dance, Hayate no Gotoku!
Stúdió korábbi munkái: Bokutachi no Remake, Oregairu

Spy Kyoushitsu
akció, vígjáték, rejtély, romantika

Kawaguchi Keiichirou feel. light novel

 A világban, ahol tündéreket adnak-vesznek, az embereket nem 
igazán tekintik barátnak. De Anna Halford éppen barátságra törekszik 
Challe-val, új tündér testőrével, aki nem örül az ötletnek. Anna azt a fel-
adatot adja neki, hogy kísérje el egy veszélyes területre. De egy olyan 
testőrrel, aki menekülni akar a rabszolgaságból, Annának sokkal több 
mindennel kell szembenéznie, mint amire számított.

Rendező korábbi munkái: Shimoneta to Iu Gainen…,Urara Meirochou
Stúdió korábbi munkái:  Danmachi, Baraou no Souretsu

Sugar Apple Fairy Tale
kaland, fantasy, romantika

Suzuki Youhei J.C.Staff light novel

 A „nyomorult és gyönyörű andoridok” története a Babel nevű 
szórakoztató toronyban játszódik, ami a remény új forrása az emberiség 
számára, miután a klímaváltozás miatt a világ víz alá került. Sok zenei 
formáció versenyez, hogy feljusson a Babel tetejére, megmozgatva az 
emberek és androidok szívét az előadásukkal.

Rendező korábbi munkái:  Gundam Build Divers (epizód rendező)
Stúdió korábbi munkái: Selection Project, Maou-jou de Oyasumi

Technoroid OVERMIND

zene
Im Ga-Hee Doga Kobo vegyes média projekt

 Anisphia hercegnő egy nap szemtanúja lesz, hogy a nemes Euphyl-
liát megfosztják titulusától mint a következő uralkodó. Anisphia tervet 
eszel ki, hogy segítsen Euphylliának visszaszerezni a hírnevét. A terv ré-
sze az együttélés és a mágia kutatása. Kettejük találkozása végül nem-
csak a saját jövőjüket változtatja meg, de az ország és a világ sorsát is.

Rendező korábbi munkái:  Ahiru no Sora, Aho Girl
Stúdió korábbi munkái: Isekai Yakkyoku, Domestic na Kanojo

Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei
vígjáték, fantasy, isekai, yuri

Tamaki Shingo diomedéa light novel
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A meglehetősen fiús, gimis lány, Aizawa Tomo (Tomo-chan), szeretné, 
hogy a gyerekkori barátja, Kubota Junichiro lányként tekintsen rá, de 
minden próbálkozása hiábavalónak tűnik. Vajon Junichiro észre fogja 
valaha venni Tomo romantikus érzéseit? 

Rendező korábbi munkái: Golden Kamuy, Fate/Grand Order: First Order
Stúdió korábbi munkái: Gunjou no Fanfare, Magi: Sinbad no Bouken

Tomo-chan wa Onnanoko!
vígjáték, romantika, iskola

Nanba Hitoshi Lay-duce manga

 Mukouda Tsuyoshi átlagos ember volt a modern Japánban, de 
megidézték egy fantasy világba, és felkészült a kalandos életre. Viszont 
véletlenül idézték meg, így nincs benne a három megidézett hősben, és 
a képességei is nevetségesek a többiekéhez képest. Inkább saját útját 
járja, és az egyetlen, amihez ért, az online szupermarket, amivel modern 
dolgokat vásárolhat a fantasy világba. A kényelmes élet helyett felfede-
zi, hogy a modern ételeknek abszurd hatásuk van. Mi történik, amikor 
Mukouda megismerteti másokkal a modern gasztronómiát?

Rendező korábbi munkái: Re-Main, Kuma Miko
Stúdió korábbi munkái:  Chainsaw Man, Dance Dance Danseur

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
akció, fantasy, isekai

Matsuda Kiyoshi MAPPA light novel

 A Trigun című animét talán senkinek nem kell bemutatni, hiszen 
Magyarországon is nagy sikerrel futott. Az 1998-as Madhouse által ké-
szített klasszikust most az Orange stúdió éleszti fel egy teljesen új ani-
mében.

Rendező korábbi munkái:  Houseki no Kuni (epizódrendező) 
Stúdió korábbi munkái: Beastars, Houseki no Kuni

TRIGUN STAMPEDE

akció, kaland, vígjáték, dráma, sci-fi, shounen
Mutou Kenji Orange manga

 Egy nap Sieg koronaherceg meghallja Isten hangját. Úgy tűnik, 
hogy menyasszonya, Lieselotte egy „tsun de rais” gonosz, és végzete, 
hogy meghaljon, éles nyelve pedig csak egy eszköz, hogy elfedje zava-
rát. A herceg alig tudja visszatartani magát, miután felfedezte Lieselotte 
cuki, rejtett oldalát. Viszont, akiktől ezt megtudta, azok középiskolások. 
Fel tudja majd használni az isteni próféciát, hogy megmentse jegyesét, 
és elkerülje a bad endet?

Rendező korábbi munkái:  Boku no Son Gokuu, Kacchikenee!
Stúdió korábbi munkái: Mahoutsukai Reimeiki, Kanojo mo Kanojo

Tsundere Akuyaku Reijou Lieselotte to Jikkyou no Endou-kun to Kaisetsu no Kobayashi-san

vígjáték, fantasy, romantika
Yoshimura Fumihiro Tezuka Productions light novel
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Folytatások az téli szezonban

Bungo Stray Dogs 4 D4DJ All Mix

Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen VINLAND SAGA SEASON 2DanMachi IV/2 Ijiranaide, Nagatoro-san 2nd Attack

 
Rendező korábbi munkái:  Kimi no Suizou wo Tabetai 
Stúdió korábbi munkái: Bocchi the Rock!, Spy x Family

UniteUp!

zene
Ushijima Shinichirou CloverWorks egyéb

https://myanimelist.net/anime/42994
https://anilist.co/anime/141249/Bungou-Stray-Dogs-4th-Season/
https://myanimelist.net/anime/50330
https://anilist.co/anime/147216/D4DJ-All-Mix/
https://myanimelist.net/anime/51586
https://anilist.co/anime/142853/Tokyo-Revengers-Seiya-Kessenhen/
https://myanimelist.net/anime/50608
https://anilist.co/anime/136430/Vinland-Saga-SEASON-2/
https://myanimelist.net/anime/49387
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pedig az év folytatása címre biztos esélyes volt. 
Így ezt a címet most a Vanitas no Carte kapta, az 
ezüstérem pedig a Bleachnek megy. Tekintve, 
hogy nagyjából 6 éve várok rá, viszont azért szét-
tagolva fogjuk kapni – úgyhogy még csak most 
fognak felpörögni a dolgok. Remélhetőleg nem 
annyira azért, mint a mangában, hanem majd tény-
leg kapunk egy jobban kibontott végkifejletet.
 

Téli szezon
 
 Ebből a szezonból egyértelműen kiemelke-
dik számomra a Sasaki to Miyano című BL sorozat. 
Catrin is írt róla egy remek cikket (AniMagazin 60.). 
Sikeresen elkerülték benne a legidegesítőbb klisék 
jó részét, aminek köszönhetően egy lassan kibon-
takozó, kellemes románcot láthattunk. Mindkét 
főszereplő kedvelhető volt, ráadásul a melléksze-
replők sem voltak olyan egydimenziósak. Minden-
képpen nemcsak a tavalyi év, hanem úgy az egész 
japán BL-felhozatal egyik jobban sikerült darabja.
 A Slow Loop egy kellemes, szívet melen-
gető slice of life sorozat, amit csak ajánlani tu-
dok azoknak, akik szeretik ezt a műfajt. Ez egy 
aranyos, olykor megható történet, aminek a 
középpontjában két lány áll, akik szüleik házas-
sága révén testvérek lesznek. Meg persze a hor-
gászat, hiszen Hiyori édesapja horgász volt, és 
a lány is szorgalmasan űzi ezt a tevékenységet, 
illetve Koharu is teljes lelkesedéssel – bár vál-
tozó szerencsével – veti bele magát a fortélyok 
megtanulásába. Kell hozzá egy bizonyos han-

vártam. Szerencsére közülük sok hozta a korábbi 
évad(ok) színvonalát: többek között a Vanitas no 
Carte, a Spy x Family és a Demon Girl Next Door 
folytatásai is felértek az előző évadukhoz szeren-
csére. És igaz, hogy az Ascendance of a Bookworm 
3. évada kicsit laposabb volt, mint vártam, de még 
így is elégedett voltam vele. Ez viszont nem mond-
ható el a The Rising of the Shield Hero 2. évadá-
ról, ami pályázhat akár az év csalódása címére is. 
Ha a címhez hozzácsapnánk egy hárem kifejezést, 
akkor talán jobban leírná, miről is szólt inkább ez 
az évad… Ha lesz folytatás, én nem fogom néz-
ni. Illetve sajnos a Golden Kamuy jövőre csúszott, 

 Yuuko értékelése

 2022 kissé megterhelő volt számomra men-
tálisan, úgyhogy nem meglepő, hogy még kevesebb 
animét néztem, mint előtte. 2021-et 46 animével 
zártam, míg 2022-ben ez a szám 41-re csökkent. 
De tekintve, hogy ebből a téli szezonban kezdtem 
el csak 15-öt (vizsgaidőszak közeledtével szeretek 
a tagadásba menekülni), ez nem túl sok. Ráadásul 
ha úgy nézzük, hogy hány olyan animét láttam, 
amit akár újra is tudnék nézni, ez a szám mindjárt 
drasztikusan lecsökken. Úgyhogy míg tavaly az 
okozott nehézséget, hogy melyiket hagyjam le az 
évértékelőből, most pont az ellenkezője történt.

 Tehát mik voltak tavaly azok az animék, ami-
ket bizonyos szempontból kiemelkedőnek tartok? 
Őszintén szólva nem túl sok jutott az eszembe, 
de azért igyekszem röviden bemutatni azt a pár 
animét, ami számomra valamilyen módon kitűnik 
a tavalyi év címei közül. Mármint a folytatásokon 
kívül, mert azokból rengeteg volt tavaly, amit alig 

gulat és egyben nem feltétlenül érdemes meg-
nézni, mert úgy kissé ellaposodhat, de fokoza-
tosan „adagolva” egy remek történetről van szó.
 Ha valaki egy többféle értelemben szívfáj-
dító slice of life sorozatot szeretne nézni, annak 
ajánlom esetleg a Kotaro Lives Alone című soro-
zatot. Ebben egy 4 éves kisfiú önálló életét követ-
hetjük nyomon, akit gyakorlatilag a társasházban 
élő furábbnál furább alakok próbálnak segíteni – 
még ha néha ők úgy tűnnek, mintha jobban rászo-
rulnának a kissrác segítségére. Egyszerre szomorú 
és aranyos is a sorozat, úgyhogy gyengébb lelkű-
ek azért készüljenek fel rá.

https://animagazin.hu/magazin/66/
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a történetét, valamint felbukkan valaki Nagomu 
múltjából is. Kellemes slice of life, de azért marad-
nak benne nyitott kérdések is, úgyhogy egy eset-
leges folytatás nem jönne neki rosszul.

Nyári szezon
 
 A The Yakuza’s Guide to Babysitting tör-
ténete elég érdekesnek tűnt (egy maffiatagnak 
kell a főnök kislányára vigyáznia), de ha valamire 
az Usagi Drop megtanított, az az, hogy ne bízzak 
meg egy hasonló történetben sem. Szerencsére 
az itteni főnök gyorsan eltüntetné főszereplőn-
ket, ha olyasmit tervezne… Kirishima Tooru a Sa-
kuragi család leghírhedtebb végrehajtója, azon-
ban egy nap a főnök új feladatot ad neki. Ez pedig 
nem más, mint a főnök kislányának, a hétéves 
Yaekának a felügyelete. És hát ki ne szeretné az 
olyan történeteket, ahol a mogorva magányos 
farkas főszereplők új életcélt találnak maguknak 
egy kisgyerek védelmezése közben? Hát, igazából 
a cím kissé becsapós, mert nem feltétlen erre van 

kényelmetlenül érzi magát a lányok közelében. 
Hogyan fogják így megtartani a népszerűségüket? 
A sorozat pont jól egyensúlyoz a slice of life iskolai 
és az idolos részek között (bár ez azt is magával 
hozza, hogy ugyan felvetnek pár fontosabb kér-
dést az idol-létről, nagy konklúziókat végül nem 
vonnak le). A zenéi sem rosszak, elvégre a Honey-
Works szolgáltatja azok nagy részét, sőt, az egyik 
számukon alapul maga az anime is.  Ráadásul nem 
is vitték el a sorozatot a hárem felé, úgyhogy min-
denképpen helyet érdemel a cikkben. 
 A Deaimont hangulatban leginkább a Slow 
Loophoz tudnám hasonlítani: egy kellemes slice of 
life sorozat egy wagashi bolttal a középpontban. 
Főszereplőnk, Nagomu bandája feloszlott, ezért 
10 év után hazatér átvenni a nagyszülei üzletét. 
Ám távollétében a nagyiék már találtak maguknak 
egy új örököst a tízéves Yukihira Itsuka személyé-
ben. Főhősünknek tehát nemcsak a saját techni-
káját kell leporolnia, de még egy kislányt is „men-
torálnia” kellene. Először ugyan inkább ő szorul 
segítségre… Megismerhetjük Itsuka családjának 

Tavaszi szezon
 
 Ebből a szezonból a legemlékezetesebb 
anime a Spy x Family első évada volt (nem vélet-
len írtam is róla korábban) (AniMagazin 68.). Na-
gyon betalált nálam ennek a cseppet sem minden-
napi álcsaládnak a története, jókat szórakoztam 
az egyes szituációkon, amikbe belekerültek. Az 
őszi szezonban futó második évada szintén kel-
lemes kikapcsolódás, igaz, egy kicsit gyengébb-
nek érzem, mint az első évadot. De lehet csak 
azért, mert már elmúlt az újdonság varázsa. Min-
denesetre egyértelműen az újra tudnám nézni  
kategóriába tartozik.
 A To Become a Real Heroine! egy aranyos 
történet a vidékről Tokióba költözött Hiyoriról, aki 
a megélhetésének biztosítására munkát vállal egy 
kiadónál. Nem is másnak lesz a helyettes mene-
dzsere, mint az osztályába járó idol duónak, vagy-
is a LIPxLIP-nek. Azonban a látszattal ellentétben 
a két srác ki nem állhatja egymást, ráadásul Yuu-
jirounak elég pocsék természete van, Aizou pedig 

kihegyezve a történet. Sokkal inkább Kirishima is-
tenítése a cél, amit a gyakori múltidézések is csak 
hangsúlyoznak. Ennek ellenére első ránézésre 
mindenképpen egy aranyos anime – de azért sen-
ki se mondja nekem, hogy a valódi maffia tagjai is 
ilyen törődő és cuki emberek… 
 És igazából szinte ez az egyetlen „rendes” 
sorozat, amit ebből a szezonból ki tudnék emel-
ni. Számomra borzasztóan gyenge volt a nyári 
felhozatal, belekezdtem pár másik sorozatba is, 
de egyszerűen sajnáltam rájuk az időt. A leadási 
határidőig pedig nem jutottam el a Lycoris Recoil 
végére, de annak ismerete nélkül nem merem itt 
részletezni. Viszont a The Tatami Galaxy visszatért 
egy 6 részes ONA-val, ami a Tatami Time Machi-
ne Blues címet viseli. Magáról a Tatami Galaxyról 
csak azért nem írtam még cikket, mert egyszerű-
en nem tudom jól megfogalmazni, hogy miről is 
szól, és miért is szeretem ennyire. Végig kell nézni, 
hogy az ember meg tudja érteni, hogyan függe-
nek össze az események. Viszont azt elismerem, 
hogy egyértelműen réteganime. 

https://animagazin.hu/magazin/68/
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ben írtam egy külön cikkben, úgyhogy inkább nem 
ismétlem magam. (11. oldal)
 Már írtam a korábbi szezonértékelőben, 
hogy mennyire élvezem a The Little Lies We All 
Tell humorát. Nagyon jó szórakozás volt végig-
követni a földönkívüli harcos (cuki loli), a renegát 
ninja (ojou-sama), a crossdresser srác (androgün 
szépség) és a gondolatolvasó Sekine mindennapi 
életét egy lányiskolában. Mivel epizodikus törté-
netről van szó, ezért vannak kiemelkedő és kevés-
bé humoros részek is, de szerintem abszolút a sze-
zon rejtett gyöngyszeméről van szó. Bár a vége 
sajnos elég befejezettlennek tűnt.

 A Romantic Killer (15. oldal) címe elég meg-
tévesztő, de valójában egy nagyon vicces, kény-
szer otome game történetről van szó. Főszereplő 
hölgyeményünket, vagyis Anzut cseppet sem ér-
dekli a romantika, de egy furcsa varázsló – vagyis 
pontosabban a cég, aminek dolgozik –, eltökéli, 
hogy bizony egy tipikus otome game történetté 
változtatja Anzu életét. Hiába tehát a számtalan 
jóképűbbnél jóképűbb bishounen, a lány eltökéli, 
hogy ő ugyan nem hagyja magát! Nagyon jól szó-
rakoztam rajta, mindenképpen a tavalyi év üde 
színfoltja volt a sorozat.
 Őszintén szólva nem is terveztem megnéz-
ni a My Master Has No Tailt – már csak a címe 
miatt sem –, pedig a szezon egyik legjobbja volt 
számomra. Tanuki főszereplőnk, Mameda éppen 
a Taisho korban dönt úgy, hogy Oszakába megy, 
hogy átverhesse az embereket. De hamarosan be 

Hiába szeretem nagyon, nem tudom hibáztatni 
azokat, akik unalmasnak gondolják. Én viszont na-
gyon jól szórakozom a főszereplő végeláthatatlan 
szómenésein, és ez az ONA tökéletesen vissza-
hozta a korábbi részek hangulatát, ráadásul adott 
neki egyfajta lezárást is. Előismeret nélkül is meg 
lehet nézni, de szerintem nem érdemes.

Őszi szezon
 
 Talán ez a szezon volt a legerősebb az év-
ben, ami a – számomra elég gyengén sikerült nyári 
szezon után – pont jókor jött. A másik háromnál 
néha gondolkodnom kellett, hogy melyik három 
sorozatot említsem meg, és mint látszik, az elő-
zőnél csak kettőt sikerült kiemelnem, de itt azért 
már több számomra emlékezes történetet talál-
tam a folytatásokon kívül is.
 A Raven of the Inner Palace-t már a múlt-
kori szezonos cikkben is dicsértem, és szerencsére 
nem is csalódtam benne (ellentétben néhány má-
sik animével, amikkel szemben az első részek után 
szintén nagy elvárásaim voltak).  De erről bőveb-

 Összességében elég váltakozó minőségű 
volt ez az év, de ahogy ez a lista is mutatja, azért 
voltak kiemelkedő címek köztük. A nyári szezon 
például számomra nagyon gyenge volt, ezzel szem-
ben így őszre rengeteg erős címet sikerült hozni. 
A másik két szezonban viszonylag egyenlő arány-
ban voltak a megérte megnézni – bárcsak sosem 
néztem volna meg – és a sosem fogom megnézni 
címek. Ugyanakkor mostanában ha valami az első 
részekben nem fog meg, azokat már végig sem né-
zem, ami mindenképpen változás, mivel eddig azo-
kon is végigszenvedtem magam.
 A jövőre vonatkozóan azért még van pár ta-
valyi anime, amiket csak tervezek megnézni: ezek 
a szezonban nem fogtak meg vagy még vártam 
velük a megfelelő időre/hangulatra. Ezeket szeret-
ném idén bepótolni.
 Illetve tavaly szánalmasan kevés donghuát 
láttam (de azért nagyban zajlik a Douluo Dalu fel-
zárkózásom), amin idén mindenképpen szeretnék 
változtatni. Már van egy „kis” listám, hogy miket 
tervezek megnézni.

kell látnia, hogy a modernizáció hajnalán már sok-
kal nehezebb dolga van, mint a régieknek. Aztán 
egyszer betéved egy rakugo előadásra, és rájön, 
hogy a fellépő hölgy csak az előadása segítségé-
vel sokkal hatásosabban hatott az emberekre, 
mint ő az összes trükkjével. Így hát eldönti, hogy 
kitanulja ezt a mesterséget. Kár, hogy a hölgy 
nem szeretne a mestere lenni…  A karakterek hát-
tértörténetei érdekesek, a főszereplő tanukink 
pedig kedvelhető. Egy kis hiányérzetem talán van 
az egyik szál miatt, de mindenképp érdemes meg-
nézni akit érdekel egy kicsit is a rakugo (vagy csak 
egy aranyos slice of life fantasyt szeretne nézni).



< Tartalomjegyzék AniMagazin / 037

anime szubjektív

ban szórakoztatott, troll vége máig nagy kedven-
cem -bár sok helyen azt is untam-, vagy a gunplás 
Build Fighter is jobban tetszett ennél. Persze ez 
még csak az évad fele volt, idén jön a folytatás, 
de ahhoz sem fűzök sok reményt. Aki Gundamre 
vágyik, inkább lessen bele a mostani, „mecha kiso-
kos” cikkünkbe. (46. oldal)

Hantou no Tori: A tavalyi Anilogue fesztiválra 
hozták el ezt az eléggé elvont 15 perces szössze-
netet. Végül is jókat nevettem rajta…

Koroshi Ai: Sajnos gagyi volt akár a fejvadászos 
sztori, akár romantika szempontjából. Ha lett vol-
na benne határozottabb kémia a két főszereplő 
között, akkor talán egy fokkal jobban tetszett vol-
na… Bár a manga még fut, az évadban bemutatott 
történetív és zárás nem hagyott nagy hiányérzetet.

Koukyuu no Karasu: Ezt a címet majdnem a kö-
vetkező kategóriába soroltam, mert kellemes 
sorozat, szimpatikus főszereplőkkel, de valahogy 

A film első fele egyébként aranyos, a sok mesés, 
gyerekes túlzása mellett tetszett 1-2 reálisabb sé-
rülés, reakció és téma is. Viszont később az egész 
vihar, dráma vagy az óriáskerék jelenetek már na-
gyon feleslegesek voltak nekem. Persze értem, 
hogy kellett az izgalom ennyi játékidőbe, de akkor 
azt lehetett volna néhány téma komolyabb tálalá-
sára vagy egy-két karakter mélyítésére fordítani.

Gundam: Suisei no Majo: Fárasztóan sulis, párba-
jozós lett, persze szokásos utalásokkal, de a karak-
ter fanservice itt most egyáltalán nem érdekelt. 
Ha már Gundam párbajok, anno a Fighter G job-

 Catrin értékelése

 2022-ben egész sok animét néztem magam-
hoz (legalábbis az előző évek átlagaihoz) képest, 
és meg is lepődtem, mennyit pontoztam közülük 7 
fölé, hmmm. Danmei viszont sajnálatos módon most 
nem volt, a várt folytatásokat tologatják... így nem 
örülhettem ősszel sem Qian Qiu (AniMagazin 62.), 
sem Tian Guan Ci Fu (AniMagazin 59.) folytatásnak.
 Végül, mivel évközben a magazin szezonos 
rovatában nem nyilatkoztam egyik animéről sem, 
így mindegyikről hoztam most pár rövid gondo-
latot. A felsorolást a kevésbé tetszetős címekkel 
kezdtem, haladva a számomra legjobbak felé, az 
egyes felsorolásokon belül azonban az abc-rendet 
követtem priorizálás helyett.

Csalódást okoztak vagy untattak

Akuyaku Reijou: Később lesz itt-ott romantika pa-
naszom, nos ez a része a dolognak itt egész ara-
nyosan alakult, és tényleg lett belőle valami! Így 
az eleje és a vége egészen tetszett a sorozatnak, 
minden más szokásosan -VillainessVagyokAFan-
tasyOtomeGameben- sablonos és unalmas volt. 
Az OP/ED-et viszont imádtam.

Ame wo Tsugeru Hyouryuu Danchi: Egy kedves 
kis netflixes film, néhány gyerekről, akik egy le-
bontásra ítélt lakóházzal együtt átkerülnek egy 
másik világba… Többet nem is árulnék el ebből, 
sajnos nekem hosszú és fárasztó történet lett. 

nem érdekeltek az epizód-sztorik, hiába haladt a 
főhősök múltja is. De legjobban ennél is azt saj-
náltam, amit az ilyen japán sztorik nagy részé-
nél: vagy nincs jól működő románc bennük, vagy  
naaaaagyon laaaassssúúúúú! 
 Bár ez jóval tágabb téma, de most komo-
lyan: nekem jó ez a trend, hogy nem a romantikán, 
hanem mondjuk az erős, független női jellemeken 
van a fókusz (lásd később, egyik tavalyi kedven-
cem sem romantikus, leszámítva azt az egy boys’ 
love címet), de hogy jól működő, főszereplők köz-
ti(!), értelmes (hetero!!!!!) románcot animékben 
alig találni, az nonszensz. 

https://animagazin.hu/magazin/62/
https://animagazin.hu/magazin/59/
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így kevés, ha a sztori haladna, és ha alakulna va-
lami nem csak viccnek szánt kémia az egyébként 
cuki karakterek között, mindjárt másképp feste-
ne… De ne csak keseregjünk, volt egy remek cím-
lap cikkünk is róla, amit szerencsére nem én írtam. 
(AniMagazin 68.)

Amiken többnyire elszórakoztam 
és/vagy 1-2 elemük különösen 

tetszett

Baraou: Teljesen befejezett mangaadaptáció a 
rózsák háborújáról, persze érdekes újításokkal, 
de így is szívesen néztem. Valahol guilty plea-
sure, mert a megvalósítása borzalmasan olcsó 
lett, de kedveltem, ahogy a mangaka reflektált 
Shakespeare drámáira és a történelmi tényekre. 
Szórakoztatott a karakterek szappanoperás háló-
ja, mondhatni sokszínűsége, és a (túltolt?) dráma 
sem bosszantott annyira, mint máshol.

Chainsaw Man: Nagyjából a feléig eléggé untam, 
és csak a MAPPA látványvilága meg a mindig várt 
új endingek tartották bennem a lelket, hogy eb-
ből nem csak n-edik szörnygyakás és shounen so-
rozat lesz... (Hogy a stúdiót is kritizáljam: legna-
gyobb problémáim közé tartozott amúgy, hogy 
a láncfűrész miért pirosan véres még akkor is, ha 
a szörnyek többségéből lila záporozik rá… költői 
kérdés.) A sorozat második felében volt pár hatá-
sosabb epizód, és a karakterek is elkezdtek szó-
rakoztatni, érdekelni. De leginkább engem ez a 

Nyilván nem kell ezek mellett a danmei és a BL 
népszerűségén csodálkozni... És nyilván nekem 
sem kellene reménykedni, hogy az ilyen Karasu-
hoz hasonló, epizodikus cuccokban bármi komo-
lyabbat is várjak barátságon, és kedves/pirulós 
egymásra nézésen túl, de pont ezektől is több 
lehetne egy ilyen sorozat. Persze itt egy adaptá-
cióról van szó, aminél örülhetünk, ha hűséges az 
alapműhöz, így az is érthető, miért olyan, amilyen, 
az itteni főhősök kapcsolata. 
 Nyilván ez az eredeti regény csak egy rövid-
ke szelete, emiatt nem túl jogos ezt az egészet 
pont a Karasunak felrónom. De nekem emiatt sem 
volt most elég ez a misztikus epizodikusság, amit 
már jó pár sorozatban láthattunk. Azért az OP-
ED párost itt is imádtam, és voltak nagyon szép 
részei, jelenetei. Yuuko pedig alapos cikket készí-
tett róla, amit szintén ajánlok, hogy árnyalódjon a 
megjegyzésem. (11. oldal) 

Shingeki Final 2: Szerintem a MAPPA stúdió jó 
munkát végez vele, érdemes volt átadni nekik, de 
továbbra sem vagyok lelkes… Mondjuk nehéz is 
lenne megmondanom, melyik arc tetszett jobban, 
de a manga vége nem a kedvencem. Bár lehet, 
csak egységesen érzek egyfajta kedvelem is meg 
nem is hatást az egész SnK felé. Lassan jön a tény-
leges zárás, szerencsére.

Spy x Family: Már az első évada sem szórakozta-
tott eléggé, de a második... ez egy kodomo soro-
zatnak nagyon jó, és kb. ennyi. Nekem a humora 

filmes tálalás (!!!! mennyi animével tenne hasonló 
hangulat jót!) és a zenéi vettek meg.

Cyberpunk: Ezt majdnem az előző felsoroláshoz 
írtam, mert itt-ott untam, és egyik karakter sem ér-
dekelt belőle, de szumma a látványa, menete, mű-
faji sajátosságai kellően elszórakoztattak. Bemu-
tató róla az AniMagazin 70. számában olvasható. 

DBS Movie 2: Superhero: Ismét anime filmmel 
töröm meg a sorozatok felsorolását, amiről akár 
külön cikket is érdemes lenne írni. 

https://animagazin.hu/magazin/68/
https://animagazin.hu/magazin/70/
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szereplők is egész szimpatikusak voltak, és a meg-
valósításra sincs panaszom. A sorozat tetszetősen 
hajaz a Shiki és a Steins;Gate ötleteire (ahogy azt 
már Hirotaka is említette címlapcikkében (AniMa-
gazin 69.), csak kár, hogy nem éri el azt a hatást, 
azt a szintet, ahol azok mozognak. Útközben el-
veszti a nézők aggodalmát. De egy izgalmas, ke-
rek egész manga adaptációt kaptunk! A végfight-
ban 1-2 megoldás nekem már fárasztó volt, de a 
zárás úgy alakult, ahogy reméltem.

Amiket már 8/10-re értékeltem
 
 Persze ezt a pontot is itt-ott kicsit túlzásnak 
érzem, de a most következők szinte mind hangula-
tos/vidám animék, amikre jó érzés visszagondolni.

Dance Dance Danseur: Egy aranyos, balettos 
mangaadaptáció. A dizájnt szokni kellett kicsit, 
Yuki openingjét viszont imádtam. A főszereplő, 
Junpei karaktere fogott meg igazán, akár a lel-
kesedése, akár a reális tini dolgai. De a balett ne-

Liang Bu Yi 2. évad: Végre egy kínai cím, amit ta-
valyról követek, bár ez nem danmei, és még hátra 
van az évad második fele. Ami a történetet illeti, 
már nincs testcsere a császár és felesége között, 
mint az előző évadban, de figyelem: aranyos ben-
ne a romantika! Na meg persze hozza a szokásos 
mókás dolgait is. A sztorija és a tálalása tovább-
ra sem nagy szám, de remélhetőleg végig fogja 
adaptálni a befejezett manhuát.

Shika no Ou: A DBS movie-hoz hasonlóan ez a film 
is külön cikket érdemelne. Többnyire persze egy-
szernézős fantasy- és kalanddráma, kicsit ghibli 
hatású, de érdemes megnézni. Engem részben 
azért is csábított, mert az egyik főszereplő dizájn-
ja Xie Lianre (TGCF) hajaz, de ami fontosabb, hogy 
Uehashi Nahoko (Moribito, Erin) újabb regényét 
adaptálták vele.

Summertime Render: Majdnem előrébb sorol-
tam, mert végig fenntartotta az ember érdeklődé-
sét, mi hogy kerekedik ki / oldódik meg benne. A 

Nem vagyok elégedett a Dragon Ball Super cuc-
cokkal, pláne, hogy így az egész franchise a ko-
rábbinál is gyerekesebb lett, ennek ellenére még 
mindig követem a mangáját. A movie persze nem 
azt adaptálja, inkább csak kiegészítője, ahogy 
az előző Broly film is, de egészen szórakozta-
tott. Örülök, hogy végre nem Goku mentette 
meg a világot, hanem Gohanon és Piccolón volt 
a hangsúly, de a többiek is hozták a szokásos  
szeretnivaló és/vagy röhejes jeleneteiket.
 Bár gyerekes, de korrekt film, aranyos és 
mókás fanservice-zel, és a 3D látványt is hamar 
megszoktam.

Fumetsu 2. évad: Még fut, és még kerülhet elő-
rébb is a rangsorolásban, mert bár az első évad is 
egészen érdekes volt, ez nekem jobban tetszik az 
összefüggő sztorijával. Fushi sokkal jobban kezdi 
kihasználni „mindenhatóságát”, Bon érdekes ka-
rakter - és ez a lényeg: kevesebb itt az unszimpati-
kus arc és a fájdalmas dráma. Az első évadról Hiro-
taka már írt címlapcikket. (AniMagazin 64.)

hézségei és tálalása is tetszetős volt. A többi fiatal 
már kicsit fárasztóbb lett, de jól hozták ezt a kiska-
masz hangulatot. Bár a manga még fut, az anime 
változat önmagában is működik, persze jó lenne, 
ha kapna folytatást.

Kingdom 4. évad: Szóval… az előbb említett vi-
dám sort ez kicsit megtöri, mert bár szeretem a la-
zaságát és mókáját is, ez még mindig egy háborús 
cucc!! Viszont ez az évada tetszett eddig a legjob-
ban! Végre nem 90%-ban voltunk a csatamezőn, 
Ei Seit epichatásosan megkoronázták!!! 

https://animagazin.hu/magazin/69/
https://animagazin.hu/magazin/69/
https://animagazin.hu/magazin/64/
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Yuru Camp Movie: Hm, erről lehet, tényleg írni 
kéne egy ajánló cikket is. Nagyon tetszett az idő-
ugrás, hogy a főszereplők most már dolgozó fel-
nőttek (érdekes, ki hová került), és így fognak 
nekünk a yamano-lányokhoz hasonlóan további 
csodás helyeket bemutatni. A film viszont nem 
erről szól! Rinék összeállnak, és egy saját kempin-
gező helyet alapítanak! Végigkövethetjük, ahogy 
munkájuk mellett, szabadidejükben szépítik-épí-
tik azt az eleinte romos-gazos, de gyönyörű kilá-
tással rendelkező kirándulóhelyet. És persze most 
sem maradhat el a chillezés sem. Az az onsen 
kád jelenet a hegy közepén az egyik kedvencem. 

lönböző onsenekbe látogatott el! Tényleg jó, hogy 
készítettek egy szebb, hosszabb netflix feldolgo-
zást. Valahol persze durván önfényezős egy szto-
ri, hogy az ókori római fürdőépítész időközönként 
a modern Japán fürdőszobáiban és onsenjeiben 
találja magát, majd az összes felfedezett prakti-
kát hasznosítja odahaza, mert az egy dolog, hogy 
modern megoldásokra talál ókori alternatívát, de 
naná, hogy ezt a japánoknak köszönheti... De ne le-
gyek ennyire szigorú, ez egy végtelenül mókás, ara-
nyos és imádnivalóan kulturális hangulatbomba.

Yama no Susume: Next Summit: Pontosabban 
negyedik évad, amire kicsit haragudhatnék, mert 
12-ből vagy 4 összefoglaló epizóddal nyitott az 
előző évadokról. De nem tudok haragudni, mert 
egész jó volt feleleveníteni a 2013-’14-’18-as so-
rozatokat, másrészt spoiler! Aoinak mostmár sike-
rült megmásznia a Fujit! BANZAI! És még mindig 
imádom azt a sok gyönyörű helyszínt és kirándu-
lóötletet, amit bemutatnak benne. Korábbi cik-
künk róla: AniMagazin 34. 

 Testvérét, Sei Kyout sikerült teljesen meg-
kedvelnem, de az anyja karaktere és drámája is ér-
dekes volt. Persze Shinék is megkapták a maguk 
fókuszát, de az előbb kiemelt elemek egészen 
meghatottak ennyi Kingdom rész után. (A tava-
lyi élőszereplős feldolgozásáról itt olvashattok: 
65. oldal)

Sasaki to Miyano: Valójában ezt eléggé felpon-
toztam 9/10-re, amit néha kicsit soknak érzek, 
ezért sem emelem ki jobban, de „shouganai”, na-
gyon aranyos középsulis romantika, bájos boys’ 
love fansággal. A főszereplő fiúk és barátaik is 
mind hozzák ezt a vidám hangulatot. Az pedig 
külön tetszett, hogy Sasamiya kémiája kicsit hajaz 
a Hualian pároséra. Erről is készült korábban cím-
lapcikk. (AniMagazin 66.)

Thermae Romae Novae: Már az előző szösszene-
teket is imádtam belőle, de ez az adaptáció még 
jobban működött, ráadásul ajándék jeleneteket is 
kaptunk az epizódok végén, ahol a mangaka kü-

Ismét valós helyszínek alapján csodálhattuk a 
szebbnél szebb jeleneteket. A cuki lányok cukin 
építkeznek dolog persze erősen meg van szépítve, 
de azért igyekeztek a munka súlyát is bemutatni. 
Várhatóan a következő évadban a már itt felbuk-
kanó fiatalabb csajszik fognak kempingezni, így az 
eddigi társaságnak jól állt „zárásként” ez a film. De 
biztosan látni fogjuk még őket is.

Kiemelt kedvencem 2022-ből

Inu-Ou: Bár Iskariotes részletes címlapcikket írt 
róla (4. oldal), álljon itt a saját élményem is, mert 
tényleg egészen katartikusan hatott rám a tavalyi 
felhozatalból. Yuasa múltkori Kimi to… sorscsa-
pás filmje (AniMagazin 53.) után most teljes elé-
gedettséggel távoztam a moziból! Nagyon örü-
lök, hogy elhozták ezt a filmet az Anilogue-ra. A 
rendező jól ismert szeretem-nemszeretem stílusa 
mellett elrettentő lehet még, hogy kvázi musical-
lel van dolgunk. Viszont a zenés megoldások most 
szerintem zseniálisan működnek! 

https://animagazin.hu/magazin/34/
https://animagazin.hu/magazin/66/
https://animagazin.hu/magazin/53/
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Yuasáék, ugyanazt a ritmust/dallamot ismételve, 
pláne a film közepén, hogy itt-ott már sok volt, 
fárasztó volt, zajos volt! Bizonyára szándékosan 
húzták ennyire túl, de ott faraghattak volna rajta 
még. Mindenesetre ezeket annyira ellensúlyozta 
minden más, hogy el tudtam nézni neki. A film 
szinte végig pörög, így az is külön áldás, mikor épp 
csend van benne. A hatásosabb, drámaibb jelene-
tek pedig engem már a Heike sorozatban is meg-
vettek, és itt is hasonlóan működtek.
 Tényleg egy kihagyhatatlan anime-filmél-
ménynek tartom.

Monogatari. A csavar a dologban, hogy főhőseink 
előadásai kvázi itt az „apokrif iratok”, azok a heike 
sztorik, amik végül nem kerülnek bele a gyűjte-
ménybe; és elég érdekes motívum, ahogy ezeket 
lázadva, hatalmas népszerűséget szerezve előad-
ják! (A modern zenei megoldás egyszerre troll és 
találó, engem teljesen megvettek vele.)
 A sztori tehát részben aranyos, részben ér-
dekes, hol halál laza, hol hatásosan történelmi. Az 
egyik kedvencem volt, ahogy záródik, a dráma és 
a karakterek döntése katartikus! A feloldás meg-
nyugtató. Az ismert Queen dalokat idéző zenék 
sorrendje és szövege mesés és elmés! A látvány 
szokásosan egyedi és imádat!
 Szerintem annak, aki előtte látta a stúdió 
Heike Monogatari sorozatát (AniMagazin 65.) 
vagy képben van a történelmi/kulturális háttér-
rel, annak sokkal nagyobbat szól a film, de ezektől 
függetlenül is szórakoztató.
 A zenék nekem különösen tetszettek, de 
negatívumként is egyértelműen az előadásokat 
lehet felhozni. Egy-két dalt olyan szinten túltoltak 

 Pontosabban a zenei betétek itt a történe-
ten belül is főként tényleges előadások... mert hát 
két fiúról, az ő barátságukról, az egyikük átkának 
legyőzéséről szól a sztori, amit középkori rockkon-
certekkel elevenítenek meg! Igen, ez egy nagyon 
nagy spoiler, de muszáj beszélni róla! Ahogy Avu-
chan (az új Dororo nyitózenéje miatt ismerhetjük, 
de jó volt a Karasu openingnél is hallani) és Mo-
riyama Mirai megidézik (főként) a Queent!!! (vagy 
Jacksont), az egyrészt nagyon szép tisztelgés, 
másrészt a történetben jelentős metafora.
 Jött ugyanis nekünk 2021-ben a Science Sa-
rutól egy Heike Monogatari, amiről pont a tavaly 
januári évértékelős cikkünkben írtam, hogy min-
den hibája ellenére az is az év kedvencei között 
végezte. (AniMagazin 65.) Bár sehol sem jelölik, 
és független egymástól a két mű, de az Inu-Ou-
val a stúdió egyfajta folytatást készített hozzá. A 
történet az után játszódik, ahol a HeikeMono ani-
me véget ért, és az Inu-Ou szereplői lényegében 
azok a biwa törtenetmesélők, akiknek dalaiból 
később összeállt a tényleges, eredeti mű, a Heike 

https://animagazin.hu/magazin/65/
https://animagazin.hu/magazin/65/
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csak azért nem néztem, mert a korábbi évadokat 
sem pótoltam be (és nem tudom, hogy akarom-e), 
mint a Bleach, a BNHA vagy a Mob Psycho.
 De szerintem eleget írtam arról, hogy mit 
nem néztem, térjünk rá arra, amit igen! Úgy dön-
töttem, hogy most az Anilist népszerűségi rangso-
ra szerint fogok haladni, avagy hogy mit néztek a 
legtöbben.

1. SPY×FAMILY Part 2

 Nem véletlen kapott a sorozat címlapot, 
meg már két szezonos cikkben én is áradoztam 
róla, úgyhogy nem fogom még egyszer részle-
tezni. Habár kis visszaesést éreztem a folytatás-
nál, ettől még mindig szeretem a karaktereket, 
az érdekes interakcióikat, a sorozat humorát és a 
wholesome pillanatokat. Megérkezett most már 
a kutya is a családba és együtt próbálják túlélni a 
mindennapokat, miközben még a háborút is meg 
kell akadályozni. Azt hittem, hogy ezzel be is lesz 
fejezve a történet, és az évad végére valami nagy 

 A viszonylag gyenge nyári szezon után egy 
valamivel jobb őszi szezon érkezett év végére. 
Vagy legalábbis több animét találtam, amit él-
vezni is tudtam. És a legjobbak talán még csak 
ezután jönnek. Ugyanis a legjobban várt animéim 
közül három kétcourös és csak márciusban fog vé-
get érni, ezeket majd egyben szeretném ledarálni: 
ezek pedig a Fumetsu no Anata e 2. évada, a Mairi-
mashita! Iruma-kun 3. évada és a Blue Lock.

 Ősszel egyáltalán nem volt tucatisekaiok-
hoz kellő hangulatom, úgyhogy mindössze kettő-
vel sikerült lépést tartanom, ami újként érkezett. 
Viszonylag jókat hallottam például a Tensei Shi-
tara Ken Deshitáról, amiben valaki egy kardként 
reinkarnálódik, de nem tudtam rávenni magam. A 
Bocchi the Rock!-ról is jókat csiripeltek a madarak 
(mondhatni egy egész szekta alakult ki körülötte), 
de ehhez sem volt éppen hangulatom. A Chain-
saw Man vérességéből nekem már a borítón elég 
volt, illetve a legtöbb klasszikus shounen folyta-
tást, amik másoknak feldobták a szezont, már 

leleplezésre, győzelemre, világbékére kell számí-
tanunk, de ehelyett bejelentettek egy második 
évadot. Nem panaszkodom, szívesen nézem még 
a Forger családot.

2. Kage no Jitsuryokusha 
ni Naritakute!

 Az egyetlen klasszikus isekai (értsd: nem 
otome game), amibe belenéztem és folytattam is. 
Őszintén szólva azért néztem bele, mert azt hit-
tem, hogy nem isekai, hanem simán chuunibyou 
lesz a téma, és a srác azt képzeli magáról a való 
életben, hogy ő valami háttérhatalom. Aztán ami-
kor az első rész végén meghalt, akkor rendesen 
fogtam a fejem. De úgy voltam vele, hogy adok 
neki még esélyt. Amit végül nem bántam meg. 
Sok minden van benne, lehet válogatni. Piros 
pont, amiért nemcsak a lányokra figyeltek, hanem 
a főszereplő is helyes. Aztán ott vannak a nagyon 
minimálisan ecchi jelenetek, a majdnem hárem, 
akik istenítik Cidet, de tulajdonképpen nem is ta-
lálkoznak vele. Ehhez jön az a rész, hogy hihetetle-
nül OP a főszereplő és szinte bárkit le tud győzni. 
Van, amikor ezt meg is teszi, ezt is lehet élvezni, de 
a legtöbbször inkább csak szív, mert el kell hitet-
nie mindenkivel, hogy ő csak egy mob. Néha mű-
fajt váltott, és átment például romcomba pár rész 
erejéig, Cid pedig próbált a legmobosabb marad-
ni. Tetszik a humora meg az öniróniája az animé-
nek. Összességében sokkal jobban élvezem, mint 
vártam, úgyhogy elégedett vagyok vele.
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szépfiúk veszik körül. Ehhez képest ez lett a sze-
zon legnagyobb csalódása. Olvastam, hogy az az 
adaptáció hibája, hogy a mellékszereplőket alig is-
merjük meg, és keveset mutatnak a történtekből, 
ehelyett csak elmesélik, hogy mit képzeljünk el. 
De sajnos nem csak ennyi volt a problémám. Nem 
tetszett a főszereplő páros. A hercegnő annyira 
bizonytalan, hogy már idegesített, hogy nem akar-
ja elhinni, hogy a herceg tényleg szerelmes belé. 
A hercegnek pedig olyan birtoklási vágya volt, 
ami már nekem túl soknak hatott. Néhány jelenet 
miatt érdemes volt megnézni (ahol a hercegnő a 
könyvekből szedett tudásával mindenkit lealáz), 
de nem tudom ajánlani.

a negyedik résznek. Ugyanis az anime az otome 
game két évadát és egy spin-offját is feldolgozza 
4-4-4 részben. Teljesen más történet mindhárom, 
úgyhogy érdekes lépés volt az egészet egy évad-
ba sűríteni. Aileen személyiségét eléggé szeret-
tem, de több mellékszereplő nem tetszett, illetve 
a történetnek néhány húzása is csalódás volt (pél-
dául az emlékezettörlés). Mindenesetre az end-
ing az egyik legjobb a szezonban a varjúrappel.

5. Koukyuu no Karasu

 Erről pedig Yuuko írt cikket (11. oldal). Ne-
kem kevésbé a szívem csücskei a történelmi ani-
mék, mint neki, de ez végül megfogott. Kicsit ér-
dekes a kapcsolatom az animével, mert valahogy 
sosem volt kedvem megnézni az új részt, de mi-
után végre megnéztem, akkor meg mindig tet-
szett. Nagyon megszerettem a szereplőket, fő-
leg a főszereplő Shouxue ragadott magával (aki 
egyébként kicsit tsundere). Érdekes volt a fantasy 
része a sorozatnak, illetve az epizodikusság is tet-
szett, hogy különböző emberek segítése közben 
ismertük meg a karaktereket. Mellesleg nagyon 
szép is a rajzolása, illetve a zenéket is megszeret-
tem. Remélem, kap egyszer folytatást.

6. Mushikaburi-hime

 Imádom a Honzukit. Szóval alig vártam, 
hogy nézhessek egy hasonló animét, ami egy 
könyvmoly főszereplővel dolgozik, ráadásul 

3. Romantic Killer

 Ezt meg azért nem részletezem, mert 
pont ebben a számban jelent meg a cikkem 
róla. (15. oldal) Összességében rég láttam már 
olyan romcomot, ráadásul egyben reverse háre-
met, amit ennyire élveztem volna, úgyhogy nagy  
kedvencem lett.

4. Akuyaku Reijou na no de Last 
Boss wo Kattemimashta

 Miután Bakarina jól teljesített, jönnek most 
már az ilyen típusanimék, amikben a főszereplő egy 
otome game főgonoszaként reinkarnálódik. Elég-
gé szimpi a műfaj, úgyhogy nem bánom. Ezúttal a 
főgonoszunk a szőke herceg jegyese, aki tulajdon-
képpen megcsalja őt a játék főszereplőjével, aztán 
fel van háborodva, hogy Aileen szakít vele hama-
rabb, mint ő megtehetné. Ezután elmegy meghó-
dítani a démonlord szívét, mivel a játékban ő öli 
meg Aileent. Sikerrel jár, hepiend, végére értünk 

7. Cool Doji Danshi

 A Cool Doji Danshi egy imádnivaló short, 
amiben cuki srácok bénáznak. Egy középsulis, két 
egyetemista és egy dolgozó felnőtt a négy fősze-
replő, akik hol egyedül egy-egy rész főszereplői, 
hol pedig éppen egymással kerülnek interakcióba. 
Nagyon jól meg vannak oldva az átkötések, a kap-
csolatok, hogy hogyan találkozik össze teljesen 
véletlen a négy srác. Például az egyik a másik nő-
vérének a kajáldájában dolgozik az egyetem mel-
lett. Az egyik kedvencem a szezonból, hiába csak 
12 percesek a részek. Cserébe két courön át fut és 
így olyan hosszú lesz, mint egy 12 részes anime.
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re számítottam, mint a Chuubyou Gekihatsu Boy 
vagy a BokuHaka, csak lányokkal. De ők nem csak 
beképzelik. Gondoljunk bele! Egy űrlény, egy nin-
ja, egy gondolatolvasó és egy srác leül egy asztal-
hoz. Ez nem egy vicc, hanem kb. minden részében 
megtörténik az animének. Nekem végig nagyon 
hullámzott az anime, mindig voltak viccesebb pil-
lanatok, de egy idő után már kicsit ismétlőnek is 
hatott.

10. IDOLiSH7: Third BEAT! Part 2

 Aki olvasta a cikkemet (AniMagazain 64.) 
róla, tudhatja, mennyire szeretem ezt az animét. 
Ez nem változott, azonban úgy érzem, mintha a 
3. évad második felére kicsit megtorpant volna. 
Lehet, csak azért érzem így, mert a korábbinál jó-
val nagyobb szerepet kapott a Trigger, és így ke-
vésbé a fő bandánkon van a hangsúly. Kevésbé 
derültek ki újabb titkok, nem kerültünk különö-
sebben közelebb semelyik rejtélyes személyhez, 
valószínűleg ezért van bennem egy hiányérzet. 

meg is menti a pusztulástól. Többször is. Ennek az 
animének is van egy érdekes humora, de a nagy 
részét inkább a cute girls doing cute things és a 
fanservice teszi ki. Egy nagyon átlagos anime volt 
számomra, de annyira pont lekötött, hogy végig-
nézzem.

9. 4-nin wa Sorezore 
Uso wo Tsuku

 Ebben a szezonban is volt egy anime, ami 
lehetett volna hidden gem comedy. Kár, hogy 
nem lett, pedig ígéretesnek tűnt. Valami olyasmi-

8. Shinmai Renkinjutsushi 
no Tenpo Keiei

 Yuuko egyik kedvenc műfaja a fantasy és a 
slice of life kombinációja, most pedig én is adtam 
egy esélyt egy ilyen animének. Sarasa, az árva kis-
lány, akinek a szülei egy alkimista boltot vezettek, 
szintén alkimista szeretne lenni. Minden össze-
jön neki, szorgosan tanul, tehetséges, és végre 
eljut oda, hogy saját boltot nyithat. Igaz, egy ci-
vilizációtól messze lévő apró faluban. Láthatjuk, 
ahogy összebarátkozik a falu lakóival, és egyben 
lenyűgözi őket, hiszen ilyen fiatalon az egész falut 

Meg talán mert nem tudtam várni, és most először 
bevállaltam, hogy hétről hétre nézem. Ugyanak-
kor mindennek ellenére továbbra is élvezem, sze-
retem, és többször bebizonyította a Third Beat 
Part 2 alatt is, hogy igenis megérdemli az imáda-
tomat. Kíváncsi leszek, mi fog még a maradék 4 
részben történni, ami a cikk írásakor még nem jött 
ki. (És mivel elhalasztották 29 nappal, nem is fog 
egy darabig…) Jó eséllyel valamikor az egész har-
madik évadot újra fogom nézni egyben.

 Márciusban majd lesz időm bepótolni azt a 
három animét, amivel még el vagyok maradva, il-
letve itt az egész téli szezon, amiből túlságosan is 
sok animével szemezek. (Szám szerint 21.) Lehet, 
hogy a felének az első részét sem fogom tudni vé-
gignézni. Majd a márciusi számban jelentkezem az 
eredménnyel.

https://animagazin.hu/magazin/64/
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ajánlat lehetett volna egy Macross Frontier vagy 
Delta, ahol az idolság keveredik bele. Esetleg a 
már említett Full Metal Panic is jó választás. Ettől 
függetlenül érdemes meghallgatnunk barátunk 
ajánlatát, de vegyük számításba, hogy lehet, nem 
az lesz a nyerő, legalábbis elsőre.
 A második módszer, ha magunk kezdünk 
el keresni. Választunk egy ismert klasszikust. Az 
ilyen keresések végződnek a fent említett NGE 
sorozattal, de ide már bejön a Ghost in the Shell 
vagy a Tengen Toppa Gurren Lagann, esetleg az 
Escaflowne is. Igazából mindegyik különbözik 
egymástól, az elsőről már volt szó. A GitS inkább 
erősebb sci-fi vonalon, és bemutatja azt a cyber-
punk közeget, amit manapság a Blade Runner 
vagy Cyberpunk Edgerunners képviselnek. A TTGL 
egyértelműen paródia, kissé őrült stílusban. Az 
Escaflowne pedig isekai fantasy. Közös pont tehát 
ezekben a mecha, és itt megint csak azt számít, 
milyen egyéb téma iránt érdeklődünk.
 A harmadik módszer, hogy a listázó oldalak 
népszerűségi listáiból találunk egyet. Ez alapvető-
en jó módszer, de ugyanúgy belefutunk az előbbi 
címekbe, kiegészülve például második évadokkal. 
A MAL és AniList ezen listájának tetején pont két 
folytatás trónol: a Code Geass, valamint a 86 máso-
dik évada. Ebben az esetben viszont nagyon nem 
lövünk mellé, ha ezen címek első évadát kezdjük 
el, mint első mecha. Itt viszont már üdvözölhetjük 
a következő csapdát: a nagy franchise-ok átkát. A 
Code Geass 2008 óta a köztudatban van, és időről 
időre érkezik hozzá valami kiegészítő. 

ma a GitS-ből vagy a Kiddy Grade mechái. Az óriás-
robotos animék csak a mecha műfaj szegmensei, 
de talán a legismertebbek. Akik nézték anno az 
A+, később Animax műsorát, azok biztos láttak 
már mechát, a Full Metal Panic vagy a Kiddy Grade 
képviseletében.    

Választási procedúra

 Számos módon lehet az első címet kiválasz-
tani, amiből négyet emelnék ki.
 Kezdjük azzal, ha egy ismerősünk ajánl 
egyet, ami neki tetszett. Ez gyors és hatékony, 
ugyanakkor nem biztos, hogy célravezető, mivel 
minden mechában lehet valami plusz toposz, ami 
nem jön majd be, és inkább dobjuk az egészet. 
Lássunk erre egy példát: A barátunk ajánlja a Neon 
Genesis Evangeliont, mert „az aztán huha, és lete-
szed a hajad tőle”, de ez egy depressziós pszicho-
lógiai dráma, mi viszont tegyük fel, a könyedebb 
témákhoz vagyunk szokva, és szórakozni szeret-
nénk, vagy menő csatákra vágyunk. Szóval jobb 

 Animésként a mecha műfajba sokszor be-
lefutunk, elvégre meglehetősen közkedvelt típus. 
Még sok laikusnak is az animékre gondolva, elsők 
között jutnának eszébe az óriási, mindent is legyő-
ző robotok. Ugyanakkor, ha ismerkedni szeretnénk 
a mecha animék világával, ugyanúgy szembetalál-
juk magunkat a különféle franchise-ok megszám-
lálhatatlannak tűnő címeivel, és azok kesze-kusza 
viszonyaival. Legalább annyira nehéz belekezdeni 
első mecha animénkbe, mint megtalálni a Fate 
univerzum kezdő fonalát. Amiről egyébként egy 
remek cikk született nálunk (AniMagazin 53.).
 A következő oldalakon szeretném kicsit 
helyretenni az egyes franchise-okat, bevezetni 
mindenkit a mecha műfajba, és segítséget nyújtani 
az első(k) kiválasztásában.
 

Mi is a mecha?

 Mindenek előtt tegyük helyre a műfajt. A 
legegyszerűbben megfogalmazva a mecha ani-
mében óriás robotok harcolnak egymás ellen. Ez-
zel a „definícióval” csak az a baj, hogy nem telje-
sen igaz. A lényeg, hogy a mecha humanoid vagy 
valamilyen élőlényszerűségre hasonlító harci esz-
köz/jármű. Lábakkal, karokkal, szárnyakkal stb., és 
ember irányítja. A mérete mindegy, lehet kicsivel 
nagyobb, mint egy ember, vagy akkora, mint egy 
galaxis (bár ez szélsőséges eset). Maradjunk a kb. 
társasház méreteknél. Lehet bennük MI, hogy 
tudjon önállóan is létezni, de mindig van lehető-
ség emberi irányításra is. Ilyen például a Tachiko-

https://animagazin.hu/magazin/53/
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 A Gundam recept teljesen kukázta az ad-
dig bevett klisét, a másfajú lények támadását az 
emberek ellen, és kvázi minden misztikumot. A 
csatákat reálisabb talajra helyezte, így ember har-
colt ember ellen, mechákban. A szuperhős toposz 
ugyan megmaradt, de csorbult. A Gundam mint 
a szuperfegyver, a mechák egy típusa, mindenből 
a legmenőbb felszerelést kapja. De nem csak egy 
van belőle, és nem feltétlenül elpusztíthatalan. A 
karakterek egy része sem egyértelműen jó vagy 
rossz. Behozott politikai és céges történetívet, 
többféle mechát, amibe gyakorlatilag a katona 
úgy ült bele, mint bármelyik tankba vagy vadász-
gépbe. Emellett az első Mobil Suit Gundam ani-
me grafikája és animációja korának kiemelkedő 
darabja, ami érvényes folytatásaira, a Zeta-ra 
és a ZZ-re is. Ma már ez kevésbé mondható 
el új címeiről. Mechaharcok zajlottak a Föl-
dön, az űrben és űrállomáson is, de történe-
tei alatt sosem hagytuk el a Naprendszert. 
Dinamikusabb lett a mechák mozgása, így 
látványosabbak, és intenzívebbek lettek a harcok is. 
 Viszont meg kell említeni, hogy a Gundam 
animékre is érvényes: ha egyet láttad, mindet lát-
tad. A neveket és karaktereket cserélgetik, és új 
mechadizájnt is kap egy újabb cím, de az alapkon-
cepció nem, vagy csak ritkán változik. 
 A lényeg, hogy az emberiség két frakcióra 
szakadt. Az egyik a Földön, a másik az űrben, hol-
dakon és űrállomásokon él. Ez utóbbi emberek 
többször genetikailag és/vagy technológiailag 
fejlettebbek a földi frakciónál. 

gát az anime történelembe. A készítő Sunrise 
stúdió tudja is ezt, és épp ezért nem rest minden 
évben legalább egy Gundam animét elénk rakni, 
legyen az sorozat, film vagy OVA/special. A Sunri-
se - sok más mecha franchise alkotója - a téma ko-
ronázatlan királya, nemcsak megreformálta a me-
cha műfajt, hanem lehozta a „Földre”. Az előtte 
készült szuper robotos animékben a mechák kvázi 
a szuperhős tisztjét töltötték be, az örökös jó és 
különleges képességekkel rendelkező robot és pi-
lótája, esetenként pilótái (kivétel: Transformers) 
megmentik a világot az ellenségtől vagy ellensé-
ges mecháktól. 
 A Gundam habár nem találta fel a spanyolvi-
aszt, pont ott és pont úgy eszközölt változtatáso-
kat, hogy populárisabbá tegye a műfajt, és az addig 
szűk (gyerekesebb) réteget kitágítsa, amennyire 
csak lehet. A terv tagadhatatlanul sikerült, és lét-
rejött a „real robot” műfaj. Bár ehhez kellett Tomi-
no Yoshiyuki, a Gundam univerzum megalkotója, 
aki korábban több mecha animét is készített már. 

Habár a sztori lezárult a 2019-es filmmel, napja-
inkban is készül valami, így elsőre ember legyen a 
talpán, aki kiigazodik a spin-offokon és alternatív 
folytatásokon. 
 A negyedik módszer pedig, hogy az aktuális 
szezonból kiválasztunk egy mechát. Ez talán a leg-
egyszerűbb metódus, de itt is belefuthatunk so-
kadik évadba. Akad persze különálló sorozat, így 
lett népszerű a 86 is, bár van egy sanda gyanúm, 
hogy az nem feltétlen a mecha műfaj iránti nagy 
érdeklődés eredménye. Ahogy a legújabb Gund-
am sem a presztizs miatt nyeri a szezont, hanem 
a leszbikus vonal okán, mellékesen megjegyzem, 
mint Gundam elég gyenge és gyermeteg.
 Bónusz lehetőségként maradt a retro me-
chák választása, például a 60-as 70-es évekből, 
de ezt elsősorban retro fanoknak ajánlanám vagy 
azoknak, akik nagyon sok modern mechát láttak.   
 A továbbiakban nem szándékom mecha-
történelmet írni, inkább szeretnék végigmenni a 
nagyobb franchise-okon és ismertebb címeken, 
hogy egyrészt el tudjatok igazodni a műfaj indák-
kal benőtt erdejében, másrészt megkönnyítsem 
a választást, akár az első, akár a következő anime 
kiválasztásához. Röviden, legyen ez a cikk egy me-
cha nagykisokos.

Gundamizmus

 A műfajban a Mobil Suit Gundam gigaf-
ranchise megkerülhetetlen. Az 1979 óta létező 
Gundam univerzum tagadhatalanul beleírta ma-
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Macross

 A Macross univerzum nem sokkal a Gundam 
után 1982-ben indult hódító útjára. És annak elle-
nére, hogy az első sorozat minősége bőven hagy 
kívánnivalót maga után, kimondottan sikeres lett, 
még úgy is, hogy maga a franchise nem hízott 
akkorára, mint a testvére. A Macross azt a végét 
fogta meg a szuper robotos animéknek, amit a 
Gundam kidobott: a földönkívülieket, ugyanakkor 
maradt a real robot vonalon. Viszont felkavarta 
egy teljesen érdekes elemmel, az idol jelenség-
gel és a zene/dal rejtélyes erejével, valamint a 
protoculture-nak nevezett elveszett civilizációval. 
Ezenkívül a Macross animék kronológiailag is kö-
vetik egymást. A Macross Zero-tól eltekintve (ami 
előzmény) a kiadási dátum az időbeli sorrend is. 
Az animék egymástól függetlenül is érthetőek, 
ám mindegyikben van utalás valamelyik korábbi 
címre, többnyire egy-egy cameo szintjén. 

felépítés, mint a Yu-Gi-Oh! vagy Bayblade eseté-
ben. Kapunk egy online arénát, amiben a gunplák 
digitális másai harcolnak, de a tulajdonos irányítja 
őket az arénán kívül. Erre épült a Gundam Build 
Fighter és a Build Divers is. A kövezkező újítás a 
Tekketsu no Orphans, ahol egy csoport genetikai-
lag tuningolt srác kezd szabadságharcba. Emellett 
megjelent a Mars mint kolonizált bolygó. Mindhá-
rom újító volt abban, hogy elengedte a Föld vs. 
kolóniák szembenállását. A Build animék eseté-
ben inkább gyerekek, míg az Orphansnál a fiatal 
felnőttek lett a célközönség, utóbbinál megjele-
nik a homoszexualitás témája is. 
 Általánosan elmondható, hogy a Gund-
am sorozatok leggyakrabban 52 részesek. Az 
OVA-k többnyire egyszerű csatázós történetek 
a fősodor mellett, kiegészítve a világot. A filmek 
pedig a sorozathoz köthető spin-offok vagy re-
capok, alternatív történetek, ritkán folytatások.

 Ennyi Gundamből tényleg ne-
héz megmondani, mivel is kezdjünk 
neki. Újabbak közül a komolyabb tör-
ténet kedvelői biztosan nem lőnek 
mellé a Tekketsu no Orphans-szal, 
a Gundam Unicornnal, a 00-val, 
vagy az egyik legnépszerűbbel, a 
Gundam Seed-del, ami egyébként 
a legelső Gundam sorozat kvázi re-
make-je. Ezek többnyire a shounen 
műfajba sorolandók. A retro ked-
velőknek mindenképp az első Gund-
am sorozatot (trilógiát) ajánlom.

Fontos még, hogy nem mindegyik Gundam játszó-
dik ugyanabban az univerzumban. Az egyes törté-
neteinek saját idővonala van, erről egy részletes 
cikk született még régebben, így ebbe most nem 
mennék bele. (AniMagazin 6. és 7.) 
 A Gundam, ha lecsupaszítunk mindent, 
nem sokkal több, mint egy háborús anime. Csak 
itt a fegyver egy óriási, ember által irányított hu-
manoid harci eszköz. A főbb karaktereké termé-
szetesen színesebb és táposabb is. 
 A Sunrise azért néha igyekezett drasztikus 
változásokat eszközölni a történeten. Erre példa 
a Fighter G Gundam, ahol béke van, és kvázi ful-
lextrás gundam „VR-ban” irányítják a mechákat, és 
így rendeznek viadalokat. Ezeket a párviadalokat 
használták újra most a Gundam: Witch from the 
Mercury animében. Egy másik újítás (vagy csak 
félújítás), amikor a Gunplákra (AniMagazin 47.) 
hegyezték ki a sztorit. Itt gyakorlatilag hasonló a 

 A történet szerint egy rejtélyes űrhajó lan-
dolt a Földön, így kiderült: nem vagyunk egyedül 
az univerzumban. A közös cél által egyesült nem-
zetek helyrepofozták az űrjárgányt, és elkeresz-
telték SDF-1 Macross-ra (SDF: Super Dimensional 
Fortress), ami egy veszett nagy mecha, és úgy át 
tud alakulni, mint az Űrgolyhó 1-es. Az indulás nap-
ján megjelenik az új ellenséges faj, a Zentradi, és a 
Macross gyakorlatilag magától a másvilágra küldi 
az ellenséget. Majd hőseink véletlenül a Naprend-
szer szélére ugranak az űrhajóval. Az innen való 
visszatérésüket követhetjük. Karaktereink folya-
matosan harcba keverednek a Zentradiakkal, de a 
remek pilóták vadászgép-mecha átalakuló gépeik-
kel (Valkyrie) küzdenek ellenük a dal és zene erejé-
nek segítségével. Persze az űrhajónak, a daloknak 
és a Zentradiaknak mind közük van egymáshoz, és 
az ismeretlen protoculture-hoz. A folytatásokban, 
a technológiát felhasználva, több generációs, ön-
ellátó Macross űrhajók épültek. 

https://animagazin.hu/magazin/6/
https://animagazin.hu/magazin/7/
https://animagazin.hu/magazin/47/
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 A grafikai színvonal is a népszerűséggel 
együtt növekedett. Az első sorozat szájhúzós ani-
mációja után a többi már a kornak megfelelő szín-
vonalon készült. A Frontier és a Delta már kimon-
dottan szépnek mondhatók, bár kicsit megbotlik 
a táncok alatt használt CG.   
 Összegezve a Macross univerzum egy köny-
nyedebb történetvezetést választott, amit na-
gyobb réteg képes befogadni, mint a Gundam 
címek többségét. Visszavett a harcok mennyisé-
géből, hogy a karakterekre koncentráljon, a zené-
vel való ötvözés pedig a mai napig egyedivé teszi. 
Így, akinek ez elsőre jobban felkeltette az érdek-
lődését, javaslom kezdésnek a Macross Frontier 
sorozatát, nem fog csalódni. 
 Trivia: A Macross az egyetlen a cikkben ki-
emelt nagyobb mecha franchise-ok közül, amiből 
hivatalos kiadás jelent meg Magyarországon (nem 
kiemeltek közül megjelent pl. az FMP is DVD-n). 
Még a középkorban, VHS-en adták ki Az űrcsata-
hajó címmel fémjelzett filmet, csapnivaló szink-
ronnal, ami az első Macross sorozat zanzásított, 
alternatív változata.

Code Geass

 Amíg a Gundam 2006-ban a Seed sikereiben 
és folytatásának, a Destiny-nek negatívabb fogad-
tatásában fürdött, a Sunrise úgy döntött, indít 
még egy mecha univerzumot, hátha a készülő 00 
sem nyeri el sok rajongó tetszését. Félig-meddig 
így is lett, mert bár a 00 és folytatásai elég jól vitték 

Ezek indultak el a galaxis különböző irányaiba. 
Így láthatjuk külön sorozatban a Macross 7-est, a 
Frontiert és a Deltát.
 A Gundamhez képest kevesebb harcot ka-
punk, az így felszabadult időt pedig főként slice of 
life és vígjáték elemek töltik ki, amihez hozzáadó-
dik a ellenségről való agyalás is. A karakterek így 
közelebb kerülnek a nézőkhöz, könnyebben szim-
patizálhatunk velük. 
 Mindezek mellett különlegességét a zenés 
jellege adja. A macross univerzumban a dalok nem 
szimplán szórakozási célból léteznek, hanem a ze-
néből származó hanghullámokat felhasználják az 
ellenség ellen, akik többnyire negatívan (vagy túl-
ságosan is nagy hévvel / pozitívan) reagálnak rá, 
míg pilótáinknak boostot adnak vele az énekesek. 
A dal ereje a misztikum maga, ami bezengi az űr-
hajót, a csatateret, összeköti a különböző kultúrá-
kat, és az így megkomponált csatajelenetek látvá-
nyosak és izgalmasak. 
 A Macross zenéi mindig reflektáltak az aktu-
ális zenei divatirányzatra. Az első sorozatban Lynn 
Minmay egyszerű pop dallamai jól hozzák a 80-as 
évek igényét, a Macross 7 Fire Bomber együttese 
remekül kiaknázta a rockbandák hódítását a 90-
es években, és megmutatta, hogy lehet mechát 
irányítani gitárral. A Frontierben Sheryl és Ranka 
párosa már kimondottan az idolos pop/rock irányt 
mutatja a kétezres évekből, de itt még a szóló volt 
a menőbb. Végül pedig érkezett a Delta, ami telje-
sen az idol popbandák stílusát helyezi bele az uni-
verzumba.

a szekeret, az új franchise sokkal nagyobbat szólt. 
Ez lett a Code Geass, amit olyanok is megnéztek, 
akik nem rajonganak a mechákért. A Sunrise lát-
szólag nem spórolt semmin, hiszen nemcsak ne-
ves seiyuuk és zenészek vettek részt a projektben, 
hanem felkérték karakterdizájnernek a CLAMP-ot 
is. A történet pedig egy olyan többször önmagá-
ba csavarodó labirintus lett, ahol a karakterek sem 
tudják, hogy hová tartanak, hát még mi, nézők. És 
még nagyon pihenni sem hagynak minket, mert 
az első évad elején lévő pár könnyedebb rész után 
már nem sok lazulás lesz.
 Történetünkben Japán a Brit birodalom 
része, Area 11 néven. Itt él Lelouch Lamperou-
ge húgával, és legnagyobb vágya, hogy bosszút 
álljon a birodalmon. Egy nap meg is kapja ehhez 
az eszközt egy C.C. nevű rejtélyes lánytól, aki tár-
sául szegődik, mivel Lelouch megmentette. Ez a 
képesség a Geass, amivel Lelouch bárkinek bármi-
lyen parancsot adhat ha a szemébe néz. 
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évad és az R2, az ezekhez tartozó alternatív filmek 
és folytatásuk, a Fukkatsu no Lelouch. Ez így leszű-
kítve mindössze 50 epizódot és 4 filmet jelent, 
ami fogyaszthatóbb, mint az első két franchise.
   

Neon Genesis Evangelion

 Oh, az a fránya NGE. Amit sokan vagy sze-
retnek, vagy utálnak, ugyanakkor nehéz lenne 
elmenni mellette. Hogy miért imádja vagy utálja 
a fandom, abba most ne menjünk bele, és mélye-
lemzést se várjon senki. 
 Az NGE sokaknak lehet/lehetett első me-
cha, ami vagy beszippantott a műfajba vagy úgy 
elpattintott, mint egy lyukról visszaperdülő biliár-
dgolyó. Miért ez a kettősség? Az első eset azért 
állhat fenn, mert menőn néznek ki a mechák, ke-
mények a harcok, ping pongoznak a komolyabb-
nál komolyabb fogalmakkal, és ez sokakat beszív, 
mint az ártatlan pókot a porszívó. A másik olda-
lon az idegesítő karakterek (hello Shinji), az értel-
metlenül egybe hányt szimbólumok és úgy maga 
a koncepció vágja ki a biztosítékot, és teszi az 
NGE-t örökre az „overhyped, soha többet” polcra. 
De ahol elvesz a sorozat, ott ad is. Minden utálat 
ellenére sokan pakolták waifulistájukra Rei vagy 
Asuka karakterét, és ismertebb sorozat lett, mint 
retro elődje, az Ideon, amiből sokat merített.
De nézzük inkább mechaszempontból a dolgot. A 
mechák dizájnja meglehetősen egyedi. Akárki rá-
néz, egyből tudja, hogy melyik animéről van szó. 
Az előző franchise-okkal ellentétben nem vonul-

Főszereplőnk ráadásul a megtestesült zseni, az 
ellenállók élére áll, átnevezi magukat Fekete Lo-
vagokká, és ahol csak tudnak, keresztbe tesznek 
az elnyomóknak. A helyzet pedig egyre csak esz-
kalálódik, csavarodik, új események történnek, új 
karakterek lépnek színre, a birodalom legtápo-
sabb lovagjai. És a jó mechákhoz illően a robotok 
is egyre komolyabb felszereltséggel bírnak. Sok 
tehát a történetben az agyalás, főleg Lelouch ré-
széről, néha el is számolja magát. Ő maga inkább 
az ész, mintsem harcos. A csaták izgalmasak, lát-

ványosak, mozgalmasak, a Gundamhez és Mac-
rosshoz képest pedig fontosabb szerepet kap 
a harci stratégia és csapatmozgások. Fordulatos 

események, látványos harcok, gyönyörű grafika 
és remek karakterek várnak ránk. 
  Ekkora óda után ellensúlyozzuk a 
képet. A történetbe annyi csavart pakoltak, és 

úgy mozgatják az amúgy is sok karaktert, hogy 
egy idő után sokaknál bizony túlcsordulhat a 

dolog. A készítők itt-ott eléggé túltolták az 
eseményekkel való játszadozást és a szerep-
lők kavargatását. Így ha a mechaharcok nem 
is, ezek inkább el tudják venni az ember ked-
vét a címtől. Ennek ellenére szívesen ajánlom 

kezdésnek.         
A Code Geass mindenesetre betalált, és szé-

pen sorban jöttek hozzá a mindenféle kiegészítő 
epizódok (elképesztően sok van). Összefoglaló 
OVA-k, picture dramák, spin-off filmek, de ezek 

sajnos elmaradtak a főcsapás összetettségétől. 
Ami fontos, az a Hangyaku no Lelouch első 

tat fel sokat belőlük, mindössze néhány van. Bár 
kinézetre hasonlóak, színük más. A harcok jól kom-
ponáltak, rövidek, de izgalmasak. Van feszültebb 
és van kimondottan durva, gore-ba átmenő csata 
is. Az NGE mechái viszont nem teljesen robotok, 
de ennek titkait ismerjétek meg az animéből.
 Itt is érdemes helyretenni kicsit a címeket. 
Az eredeti, 25 részes sorozat 1995-ben készült. 
A végét pedig sokan félreértelmezik, de az igaz-
ság az, hogy az utolsó pár rész azért olyan ami-
lyen, mert a stúdiónak elfogyott a pénze. Kicsit 
elszámolták a büdzsét az elején. 
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 Miről is van szó? A Fafner is a jövőben játszó-
dik, a Földet egy idegen faj szállta meg, a Festumok.
Mindeközben erről mit sem tudva, Makabe Kazu-
ki és társai idilli életüket töltik egy szigeten 
lévő faluban, ám csak a felnőttek tudják, 
hogy ez az élet csak álca. A sziget egy 
csúcstechnikás úszó erőd, és egy pajzsnak 
köszönhetően láthatatlan a külső szemlélő szá-
mára. Ám ez a szép élet megszakad, a Festumok 
megtalálják a szigetet, és Kazukiéknak szembe kell 
nézni a keserű igazsággal: mechákba ülnek, hogy 
megvédjék a szigetet. És ez csak a jéghegy csúcsa. 
 A Fafner története meglehetősen kusza, 
komplex, egyre csak csavarodnak a szálak, és bo-
nyolódik a szituáció, emellett több évet ölel fel. 
A 2004 óta futó franchise címeiben egyre jobban 
bővítették a világot, mélyítették mind az embe-
rek, mind a Festumok karakterét/jellemét. Árnya-
lódott a céljuk, motivációjuk. Új szövetségek, áru-
lások és frakciók jelentek meg mindkét oldalon. 
Fejlődnek a mechák, egyre több féle lesz, és a 
sziget is kvázi technológiailag evolválódik.
 A készítők sok kifejezést vettek át az 
északi mitológiából, nagyobb és még na-
gyobb fogalmakkal dobálóznak, de szeren-
csére nem esnek az NGE hibájába. Bár elein-
te randomnak látszik, nem az, és minden új 
jelenség, technológia logikusan van beleépít-
ve a világba. Elsőre biztos nem fogunk min-
dent érteni, kiált a többszöri újranézésért, ha 
tényleg össze akarjuk rakni a képet. A Fafner az, 
ami 19-re lapot húz, és nyer. 

ti, az I-est pedig a szervezet vezetőjének fia, Shinji. 
A srác mentálisan instabil és gyenge, emiatt sokak 
no.1 gyűlölt karaktere. De pilóta még a tsundere 
mintapéldája, Asuka. Jönnek-mennek a harcok 
egymás után, közben kísérleteznek az EVA-kkal, 
és derülnek ki a titkok, a néző pedig egyre jobban 
tekeredik bele a maga sem tudja, mibe.
 Viszont mindenképp az NGE javára írható, 
hogy megadta nekünk az animetörténet egyik 
legismertebb openingjét, amit még az utálói is el-
ismernek.

 Ajánlanám-e kezdőknek? Őszinte vélemé-
nyem, hogy egyértelműen nem! Túl zavaros, ne-
hezebben érthető, depresszív, komor. Szóval in-
kább mondanám azt, hogy legyen benne az első 
öt címben, amit megnézünk, de ne ezzel kezdjük.

Soukyuu no Fafner

 A Fafner egy nagyon különleges, ugyan-
akkor relatíve ismeretlen franchise. Egyszer ré-
gen készült róla egy cikk a magazinban, de még 
az első évadról (AniMagazin 9.). Azóta készül egy 
nagyobb, átfogó írás. A Fafner az a cím, amit sem-
miképp nem ajánlanék kezdőnek, csakis olyanok-
nak, akik ismerősen forognak a mechák világában. 
Egyszerűen azért, mert nagyon tömények a me-
chaharcok, és olyan szinten upgrade-elődnek és 
annyi féle képességgel rendelkeznek, hogy nehéz 
követni. Emellett a történet is meglehetősen te-
kervényes, a karakterfejlődés pedig nagyívű.

Ennek folytatása az End of Evangelion című film, 
ami annak az agyát is összekavarja, aki addig a 
pontig úgy gondolta, hogy érti a művet. Ez után 
készült mindenféle special, meg recap, amik el-
hanyagolhatók. 2007-ben viszont elérkezett a re-
boot ideje, az Evangelion filmek 2021-ig ostromol-
ták a japán mozik toplistáját, nem kis sikerrel. Az 
első még kis hazánkba is eljutott az Anilogue ke-
retében. A filmek gyakorlatilag a sorozat és az EoE 
alternatívái, újramesélik a sztorit, de máshogy, az 
első film után eléggé eltérnek a sorozattól, és tel-
jesen más irányba viszik a cselekményt. Akik látták 
a sorozatot, mindenképp pótolják a filmeket, és 
érdemes lehet újragondolni pár dolgot. 

 A történetről nagyon dióhéjban, ha valaki 
esetleg nem tudná: A jövőben járunk egy poszta-
pokaliptikus Földön, Tokyo-3 városában. A várost 
időről időre megtámadják az Angyaloknak neve-
zett lények. Az ellenük harcoló szervezet, a NERV 
új fegyverével az EVA-val harcol ellenük. A 0-ás 
számút egy rejtélyes Ayanami Rei nevű lány veze-

https://animagazin.hu/magazin/9/
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King, Love Hina vagy a Keijo (AniMagazin 40.). A 
cég az I.G Port csoporthoz tartozott 2019-ig, ami-
kor is ketté vált. Az egyik részét megvette a Sunri-
se (mily meglepő, ugye?), és Sunrise Beyond néven 
működik. Míg a Fafnerért felelős rész, a korábbi 
alstúdió, a Xebec Zwei hozzácsapódott a csoport 
másik nagy tagjához, a Production I.G-hez. Ott I.G 
Zwei néven üzemelt, és gyártotta a Fafnert. 

 A Fafner egyébként indulása óta kimagasló 
grafikát képviselt, és évadról évadra egyre szebb 
lett (emiatt az utóbbi években Japánban TV he-
lyett mozikban vetítették először). Az egész ani-
me elképesztően szép, látványos a mozgás (még 
a CG is jól néz ki!), dinamikus a harc, a tájak pe-
dig szemet gyönyörködtetőek. A zene hasonló-
an kiemelkedő, fülbemászó, továbbá az Angela 
együttes minden nyitó- és zárózenéje katartikussá 
emeli az élményt. A tapasztaltabb mechásoknak 
kötelező darab. 

hogy egyeseknek miért nem a halál a végső állo-
más. Vannak viszont, akiktől végleg búcsút kell 
vennünk. Nincs olyan Fafner évad, ahol ne lenne 
legalább egy ilyen szívatás. Ráadásul valakiknél 
szó szerint egy egész kálváriát nézünk végig, mire 
megismerjük a sorsát. Ez egy komoly feszültség 
az animében. De mégis, hiába sírunk rajta, nézzük 
tovább, és szenvedünk.
 Vagyis néztük. Úgy fest, hogy a történet  
a The Beyond-dal lezárult, és jelenleg nincs hír foly-
tatásról, bár megoldható lenne. Viszont készül egy 
spin off (Behind the Line), ami az Exodus évad elé 
ékelhető, csak hogy facsarjanak még egyet a rajon-
gókon, hogy olyan karaktereket láthatunk ismét, 
akiknek jól ismerjük a későbbi sorsát. A Fafner ani-
mék megjelenési sorrendje egyben a nézési sorrend 
is, kivétel a 2009-es Right of Left, ami előzmény. 

 Ez a franchise nem a Sunrise műve szeren-
csére, hanem a Xebec-é, akiknek olyan animéket 
köszönhetünk, mint a Pandora Hearts, Shaman 

 Pont nincs annyira túltekerve, mint a Code 
Geass, és nincs tele kínos szimbólumokkal, mint az 
NGE, bár több elemet is kölcsönöz onnan.
 Mecha szempontból a Fafner sem talált 
fel semmi újat, csak nagyszerűen kombinálja az 
ismert elemeket, emellett nagyon könnyen szim-
patizálhatunk a karakterekkel, érdekel a sorsuk, 
szurkolunk nekik, aggódunk értük, látjuk, ahogy 
Kazukiék felnőnek. A köztük lévő kémia és kapcso-
latrendszer pedig fantasztikusan jól működik. És 
talán ez a Fafner egyik esszenciája, a másik, hogy 
mesterien vegyíti az ádáz mechaharcokat az idilli, 
vidéki japán slice of life elemekkel, a harmadik pe-
dig…nos…kevésbé vidám.
 A Fafner a guilty pleasure iskolapéldája. 
Talán nem meglepő, de a szereplők némelyike bi-
zony nem éli túl a harcot. A Fafner amellett, hogy 
képes bárkit megölni a lehető legkritikusabb pil-
lanatban (amikor már megnyugodnánk, hogy túl-
éli…hát nem), úgy játszik velünk, mint macska az 
egérrel. A történet egy pontján megmagyarázzák, 

Egyebek
  
 A cikk utolsó részeként jöjjenek a különálló 
címek, amik nem képeztek nagy franchise-t, csak 
1-2 évadot éltek meg. 
 A műfajnak létezik paródiája. A híres hírhedt 
Gurren Lagann shounen fight stílusban röhögi ki a 
nagy címeket, és csúcsra járatja a mechafejlődést. 
Az Uchuu Senkan Tiramisu már egyszerűbb darab, 
ami stílusát tekintve jobban passzol a paródiához. 
Bár van egy minimális története, de rövid epizó-
dokból áll, és tényleg görbe tükröt állít a mechák 
minden sablonjának. Aki ismerős a mechák világá-
ban, annak erősen ajánlott.
 Bár a humoros alkotások közé sorolhatnám, 
mégis véresen komoly a Cross Ange. Ez nem más, 
mint ecchi mecha. A Sunrise végre kipróbált valami 
mást. Ebben a világban a társadalomból kirekesz-
tett, lengén öltözött hölgyek harcolnak a sárká-
nyok ellen, akikről persze sokat megtudunk majd. 

https://animagazin.hu/magazin/40/
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és melankolikus, a mechadizájn viszont egyedi.
Az Aldnoah.Zero szintén egy két évados történet, 
ami eltűnt a süllyesztőben. A Földön és a Marson 
élő emberek harcolnak egymással, és igazából 
nem is nagy eresztés, nem igazán találja önmagát. 
A Suisei no Gargantia már érdekesebb darab. Az 
emberiség régen kettészakadt, egyik fele felfe-
dezte az űrt, a másik fele maradt. Főhősünk egy 
hiba miatt visszakerül a tenger borította Földre 
(Gargantia), és az itt maradt embereknek segít a 
roncsvadászatban, miközben azon agyal, hogy jut-
hatna vissza. Persze több minden kiderül a végére, 
de egy relatíve egyedi darab, amit első mechának 
tudok ajánlani. Szintén született róla cikk. 

 Itt lezárom a cikket, mert így is hosszúra 
nyúlt. Sok mecha anime van még, amit nem tud-
tam megemlíteni, mert nem láttam, vagy nem fért 
bele. De itt állhat sorban az SSSS. Gridman, az el-
vontabb RahXephon, a felejthető Heroic Age, a 
Vandread, ahol külön élnek a férfiak és nők (Ani-
Magazin 50.), vagy az olyanok, amikben csak feltű-
nik a mecha és nem domináns, mint a Ghost in the 
Shell vagy a Guilty Crown.
 Összevetve a dolgokat, azt mondom, hogy 
aki ismerkedne a mecha animékkel, inkább va-
lamely nagyobb franchise ismertebb darabjával 
kezdjen. Ha bejön, lehet tovább menni, ha nem, 
akkor érdemes még közülük többel is próbálkozni, 
mert eléggé eltérőek, vagy egy különálló címmel 
is kezdhetünk, de ott nagyobb eséllyel futunk bele 
nem annyira jó animékbe.

emberiség egy része harcol a Gaunának nevezett 
űrlények ellen. Rendkívül hangulatos, ugyanak-
kor itt-ott lassabban haladó történet. A harcok vi-
szont látványosak. Sokak kedvét azonban elveheti 
a Polygon Pictures CG megoldása (pedig jól sike-
rült). Ennek ellenére érdemes egy próbát tenni 
vele, első mechának lehet, nem ajánlanám, bár aki 
komolyabb sztorit akar, annál játszhat, mindössze 
két évad és egy film. A mangáról Kristóf írt egy cik-
ket az 59. oldalon.
 Aki inkább a pszichológiát részesíti előny-
ben a mechaharc mellett/helyett, annak ajánlom 
figyelmébe a Bokuranót. Ebben a 24 részben lezárt 
2007-es Gonzo alkotásban 15 gyerek és egy hatal-
mas mecha lesz a középpontban. Egy-két részen-
ként 1v1 harcokat látunk, közben pedig az aktuá-
lis gyerek múltját és sorsát ismerjük meg. Spoiler: 
egyik sem vidám. Idővel kiderül, miért kell harcolni, 
és honnan jönnek az ellenfelek. A grafika megle-
hetősen régies már, hangulata inkább depresszív 

A történet faék egyszerűségű, de mégis izgalmas 
és egyáltalán nem unalmas, és a Macrosshoz ha-
sonlóan itt is megjelenik az éneklés. Akár kezdők-
nek is ajánlható, ha bírják az ecchit. És nem lennék 
meglepve, ha a Darling in the FranXX innen vette 
volna, hogy a lányok hogyan üljék meg a mechát. 
A Darlingról nem írok, mert nem láttam, de Yuuko 
írt róla a 69. számban.
 A Captain Earth és a Valvrave szintén 1-2 
évados történetek, de nem emelkedtek ki a tö-
megből. Az első a Bones kevésbé sikeres próbál-
kozása, a Valvrave pedig olyan, mintha a Sunrise 
felhasználta volna a kimaradt ötleteit. Persze 
mindkettő lehet élvezetes, én nem láttam őket. 
 Kimondottan ismert viszont a Sidonia no 
Kishi. A meglehetősen távoli jövőben játszódó 
mecha komorabb és sötétebb világot mutat be, 
mint korábbi testvérei, amikből sok az egész színs-
kálát felvonultatja. A történet is ennek megfelelő-
en komolyabb. A Sidonia nevű hajón megmaradt 

https://animagazin.hu/magazin/14/
https://animagazin.hu/magazin/69/
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Miért annyira jó nindzsának lenni?
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 Shippuuden:
- a 3. opening: a Blue Bird az Ikimonogakari-tól
- a 6. opening: a Sign a FLOW-tól
- a 16. opening: a Silhouette a KANA-BOON-tól
 
 A zenék 6 részre tagolják a művet. Főleg a 
Pain elleni harcra fért rá a felújítás, de ez inkább 
csak egy kedvcsináló, hogy újranézd a sorozatot, 
semmint annak előzménye, hogy teljesen újraal-
kotnának két többszázrészes sorozatot.
 Két dolgot hiányolhatunk belőle, a harma-
dik hokage halálát és a Naruto Shippuuden első 
openingjét.
 Kicsit kisebb volumenű, de az amerikai 
Crunchyroll streamingszolgáltató ugyanezen a 
napon bemutatott egy 12 perces videót, amely 
a Naruto és Naruto Shippuden minden epizódjá-
ból egy-egy másodpercet tartalmaz. Természete-
sen ez is egy zenés videó, de amilyen katyvasznak 
tűnik az ötlet első olvasásra, annyira jól sikerült a 
végeredmény.

A korábbi évfordulók

 2019 októbere és decembere között ünne-
pelte a Naruto mangája a 20. évfordulót, amiről a 
Boruto: Naruto Next Generations anime Time Slip 
(magyarul Időcsúszás) című 9 részes történetében 
emlékeztek meg, ahol Boruto visszakerült a múlt-
ba, és a 12 éves Narutóval harcolt egyoldalon.
 2014. december 6-án jelent meg az utolsó 
előtti Naruto mozifilm, a The Last: Naruto the Movie, 

A zenék:
 Naruto:
- a 2. opening: a Haruka Kanata az Asían Kung-Fu 
Generation-től
- a 4. opening: a GO!!! a FLOW-tól
- az 5. opening: a Rhapsody of Youth a Sambomas-
ter-től

 A Boruto 280. epizódjával december 18-án 
ezredik epizódjához érkezett a Naruto franchise, 
mely alkalomból az évfordulós különkiadásokat 
és érdekességeket szedtük össze. A manga és az 
anime már bemutatásra került korábban a Naru-
to Shippuuden 500. részének (AniMagazin 36) és 
a Boruto 30. részének (AniMagazin 39) megjele-
nésekor. Illetve Iskariotes részletesen foglalko-
zott az animével (AniMagazin 56) és a mangával 
(AniMagazin 22).

Road of Naruto

 Még az ezredik rész előtt 2022. október 
3-án a Naruto animéjének 20. évfordulójára meg-
jelent egy 9 perces ONA Road of Naruto címmel, 
ami egy AMV.
 A művet Naruto és Sasuke a Végzet Völgyé-
ben való harca kezdi, ebből is következik, hogy a 
kettejük bemutatására szolgál az animében már 
látott jelenetekkel, de felújított, újrarajzolt minő-
ségben. Utóbbi azt jelenti, hogy többször is más 
kameraállásból látjuk a történteket. A fontosabb 
események: Az első sorozatból a Haku és Zabuza 
elleni harc, a chuunin vizsga, az Orochimaru ve-
zette háború Avarrejtek ellen, Tsunade megke-
resése, valamint Sasuke szökése Avarrejtekből. A 
Shippuudenből a Hetes Csapat találkozása két év 
után Sasukével, Sasuke megalapítja a saját csapa-
tát, Gaara megmentése, Sarutobi Asuma halála, 
Jiraiya halála, Itachi halála, a Pain elleni harc, a ka-
ge-találkozó és a negyedik nagy nindzsaháború.

ami a manga 15. évfordulóját is ünnepelte, amel-
lett hogy lezárta a Shippuuden sorozatot, illetve 
a manga 699. és 700. fejezete között játszódott.
 2009. október 12-én/december 19-én je-
lent meg a manga 10. évfordulóját ünnepelve a 
Naruto: The Cross Roads című félórás OVA, ami-
nek különlegessége, hogy teljes mértékben azzal 
a CGI-technológiával készült, amivel a Naruto: Ul-
timate Ninja Storm videójáték is.

https://animagazin.hu/magazin/36/
https://animagazin.hu/magazin/39/
https://animagazin.hu/magazin/56/
https://animagazin.hu/magazin/22/
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nem ért rá korábban. Egy gyerekük született. 
A Naruto után jelenleg az 52. fejezettől ő írja a  
Boruto mangáját.

Manga/filler arány

- Naruto: 220 epizódból 90 filler volt. Ez 41%.
- Naruto Shippuuden: 500 epizódból 203 filler 

volt. Ez is 41%.
- A Boruto: Naruto the Next Generation érde-

kessége, hogy alapból nem a mangából készül, 
hiszen egy fejezet havonta érkezik, míg a részek 
hetente. Így az animének van egy külön kánonja, 
ahol azt tekintjük csak filler epizódnak, ami nem 
vitte előre a cselekményt. Ilyenből eddig 30 darab 
volt, ami csak 11%.

Ha nagyon szigorúan csak azt tekintjük ká-
nonnak, ami a mangából készült, akkor az 
eddig elkészült 280 részből 216 epizód fil-
ler volt, ami 77%. Ám ekkor a lehetetlent  
várjuk el.

 2007 április: A 14. kötet elnyerte a Viz kiadó 
számára a Diamond Comic Distributors Gem-dí-
ját az év mangája (Manga Trade Paperback of the 
Year) kategóriában.
 2010: megnyerte a 16. spanyol Manga Bar-
celona díját a shounen kategóriában. A Manga Bar-
celona Európa második legnagyobb animés-man-
gás rendezvénye.

 Kishimoto Masashi nyerte az év újonca dí-
jat a sorozatért a japán kormány Kulturális Ügyek 
Ügynöksége 2014. évi Oktatási, Kulturális, Sport-, 
Tudomány- és Technológiai Miniszterének Kép-
zőművészeti Ajánló Díj kategóriában.

Röviden a szerzőről

 Kishimoto Masashi alkotta meg a Naruto 
mangáját. 1974-ben született. Ikertestvére, Kishi-
moto Seishi, szintén mangaka, többek közt a 666 
Satan szerzője. Már gyerekkoruk óta együtt raj-
zoltak mangákat, ezért hasonló a stílusuk. Gyak-
ran gyanúsítják meg őket azzal a rajongóik, hogy 
egymásról másolnak.

 Kishimoto általános iskolásként Dragon 
Ball-rajongó volt. Első elismert mangája a Karaku-
ri volt, amelyet 1995-ben nyújtott be a Shueishá-
nak, de a sikert a Naruto hozta meg neki, aminek 
átdolgozásában Yahagi Kosuke segített neki.
 2003-ban megnősült, de csak 2015-ben 
ment nászútra feleségével, mert a Naruto miatt 

 2009. augusztus 1-jén jelent meg a Naruto 
Shippūden the Movie: The Will of Fire, ami a manga 
10. évfordulójára készült.

Díjak

 Az anime hatását mi sem mutatja jobban, 
minthogy már hivatalosan lehet anyakönyveztet-
ni Magyarországon fiúkat Narutó keresztnévvel.
 2006: A manga 7. kötete megnyerte az ame-
rikai Quill Award-ot a graphic novel kategóriában.

Jump Festa 2023

 Tavaly a 2022. december 18-i hétvégén tar-
tották a Jump Festát, ami a Shueisha kiadó (Shou-
nen Jump stb.) éves rendezvénye és kiállítása To-
kióban már 1999 óta. Ezen jelentették be, hogy 
2023 januárjában tartanak egy online népszerű-
ségi szavazást több mint 450 karakter között vi-
lágszerte, ez a NARUTOP99. Itt végre eldől, hogy 
Naruto vagy Boruto a népszerűbb. Készül egy mu-
sical is. Anime terén a Boruto következő történetí-
ve a Sasuke Retsuden light novelt fogja adaptálni, 
majd az eddig 20 fejezetes Code történetív követ-
kezik a mangából, úgyhogy nincs esély arra, hogy 
egyhamar véget érjen a Boruto.

Források: 
screenrant.com

naruto.fandom.com
myanimelist

animefillerlist.com

http://screenrant.com
http://naruto.fandom.com
http://myanimelist.net
http://animefillerlist.com
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 Ismét Nihei Tsutomu tollából származik a 
manga, amiről írni fogok. Őt különösen azok ismer-
hetik, akik olvasták a Blame! mangát (AniMagazin 
37.). A Sidonia egy sokkal bőbeszédűbb karakterek-
kel rendelkező történet, ami egyúttal számos do-
logban hasonlít az előbbi mangára, és mégis annyira 
elüt tőle, hogy az ember nem feltétlenül monda-
ná meg, hogy ugyanabból az elméből pattantak ki. 
Most is a távoli jövőben járunk, az emberiség 
most sem járt túl jól, és a főhősnek ismét rend-
szeresen küzdenie kell az életben maradásért. 
Ezek azonban sokkal inkább a manga stílusának 
fő vonásai, mintsem a mangakáé. Ami a mangaka 
stílusához tartozik, az egy jól megírt és kigondolt 
történet, részletesen felépített karakterek, nagy-
szerű mecha rajzstílus és természetesen rengeteg 
cselekmény. Akárcsak a Blame! manga esetében, 
úgy most is a megrajzolt világ, a Sidonia hajó, ön-
magában egy művészi alkotás. A megalkotott vi-
lág egyedi és meghatározó eleme a történetnek.

A történet világa

 A történet a harmadik évezred éveiben ját-
szódik (Krisztus után), amikor az emberiség arra 
lett kényszerítve, hogy elmeneküljön a Földről az 
űr majdnem végtelenségébe, azzal a reménnyel, 
hogy egy nap új hazára találnak majd. Valamivel 
pontosabban arról van szó, hogy egy évezreddel 
korábban a Föld naprendszerében megjelent egy 
idegen faj, melyet a Sidonia lakói Gaunának nevez-
nek. Ez a faj közel 200 évig nem tett mást, mintsem 

jelen volt a naprendszer szélén, így félelemben tar-
totta a Föld lakóit. Később azonban megtámadta, 
majd elpusztította a Földet (nem akarok belemen-
ni a részletekbe, túl sok spoiler lenne). Mivel a Föld 
nemzetei nem rendelkeztek olyan fegyverekkel, 
amivel meg tudnák védeni magukat, ezért mene-
külőre fogták. Hogy pontosan hány hajó hagyta el 

a Földet, annak megsemmisülése előtt, azt nem 
lehet tudni, azonban a történetünk jelenjében a Si-
donia nem tud kapcsolatot létesíteni eggyel sem. 
Így tehát a Sidonia, mint önálló világ létezik, ahol a 
génmódosítás, az aszexuális reprodukció és a kló-
nozás (egyéb technológiák mellett) teljesen hét-
köznapi dolgok. Eme új világ, új kultúra látszólag 
aligha tart még valamit az egykori földi kultúrából, 
ahonnan származik. Az egyetlen dolog, ami két-
ségtelenül megmaradt, az a félelem a Gaunától. A 
félelem pedig nem alaptalan, a hajót számos alka-
lommal támadta meg a faj, és kényszerítette lakóit, 
hogy megvédjék magukat. Ebből a célból Sidonia 
lakói ember vezette óriás robotokat használnak, 
melyeket „védelmezőknek” neveznek. Sidonia vi-
lága tehát egy harcos társadalommal rendelkezik, 
vagy helyesebb azt mondanom, hogy egy olyan 
társadalommal, mely állandóan háborúra kész. 

Nihei Tsutomu

https://animagazin.hu/magazin/37/
https://animagazin.hu/magazin/37/
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A manga rajzstílusa

 A manga itt nagyban hajaz a Blame!-re 
olyan értelemben, hogy a karakterek szépen ki-
dolgozottak, világa pedig elképesztően részlete-
sen van megrajzolva. A mangaka figyelt arra, hogy 
a Sidonia olyan hangulatot teremtsen, ami vé-
gigkíséri az olvasót a történet során. Nagy hang-
súlyt fektetett a hátterekre, ez különösen igaz a 
hajó belső felépítésénél. Mindezen túl a mecha 
rajongói sem fognak csalódást szenvedni, ugyan-
is a „védelmezők” első osztályú képviselői annak, 
hogyan is kell kinéznie egy jó mecha robotnak.

Kinek ajánlom a mangát

 Nos, elsősorban azoknak, akik kedvelték a 
Blame! (AniMagazin 37.) és a Biomega (AniMaga-
zin 58.) mangákat, ugyancsak Nihei Tsutomutól. 
Akik azonban nem jártasak a mangaka munkáiban, 
azoknak sem kell megriadniuk, ha kedvelik a me-
cha, a seinen vagy épp a jövőben játszódó törté-
neteket, nem fogják megbánni a történetre fordí-

tott idejüket. Akciódús, pörgős manga, és számos 
érdekes csavarral rendelkezik. Ahogy azt már a 
bevezetőben is írtam, jól felépített és átgondolt 
a cselekmény, így esetleg ha valaki nem mecha ra-
jongó, csak éppen egy érdekes történetet keres, 
akkor sem fog csalódást okozni a manga.

A történet utóélete

 A történet több ízben kapott anime feldol-
gozást, első alkalommal egy 24 részes sorozat ké-
szült belőle, két szezonra bontva. Ezek 2014 áprili-
sa és 2015 júniusa között jelentek meg és a manga 
első részét dolgozták fel. Még mielőtt az anime má-
sodik szezonja véget ért volna, márciusban megje-
lent egy film is, ami 134 perc hosszú lett. Majd ezt 
követően 2021-ben még egy anime film jelent meg, 
amely kiegészítette a már megjelent animéket. 
A fent említett animékhez az UraharaShop ké-
szített feliratokat, így azok számára sem je-
lent gondot a történet, akik nem szeretné-
nek mangát olvasni, vagy éppen szívesebben 
ismerkednének a Sidoniával az anyanyelvünkön.  

Író és rajzoló: Nihei Tsutomu
Műfaj: seinen, harc, mecha
Hossz: 15 tankobon kötet 

Megjelenés éve: 
2009. április 25. – 2015. szeptember 25.

Források:

https://animagazin.hu/magazin/37/
https://animagazin.hu/magazin/58/
https://animagazin.hu/magazin/58/
https://sidonia-no-kishi.fandom.com/wiki/Sidonia_no_Kishi_Wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_of_Sidonia#:~:text=Knights%20of%20Sidonia%20
https://myanimelist.net/manga/13723/Sidonia_no_Kishi?q=sidonia%20no&cat=manga
https://anilist.co/manga/43723/Sidonia-no-Kishi/
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Astro Boy spin off, ami megéri a pénzt
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Bevezető

 Az Astro Boy egy olyan japán történet, ame-
lyiket, ha nem is minden olvasóm, de a többségük 
ismer. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
oda és vissza van érte, de minden bizonnyal a név 
hallatán eszébe jut egy kócosra hajazó fiatal fiú, 
akinek a Superman repülése kicsit fura, mert nem 
vagyunk hozzászokva a talpon át nyíló rakéták-
hoz. Ha az olvasó most hall első alkalommal erről, 
az sem gond, ugyanis a most bemutatott manga 
az Astro Boy sorozat egyik fejezetét adaptálja/
bontja ki részletesebben, de magát az Astro Boy 
sorozatot nem kell ismernünk hozzá… A manga 
egy különálló történet, ezáltal felszolgálható és 
fogyasztható bármiféle előétel nélkül.

A történet világa

 Ha már szóltam az előismeretekről/olvas-
mányokról, vajon hányan ismerik Isaac Asimov Ro-
botok (Robot series) című rövid történeteit? Ezek-
ben a történetekben Asimov arról beszél, hogy 
milyen is lenne az élet, ha az emberekkel együtt/
mellett intelligens robotok is élnének a Földön. 
A PLUTO manga ezen történetek közé sorolható 
témáját tekintve. Ha még pontosabb szeretnék 
lenni, akkor pedig továbbra is Asimov kiváló köny-
veivel példálóznék, gondolok itt olyan művekre 
tőle, mint Az acél barlangok (The caves of steel), 
A meztelen Nap (The naked Sun) vagy A hajnal ro-
botjai (The robots of dawn). Aki olvasta ezeket a 

könyveket, az már tudja, hogy milyen gondolat 
felé evezek, akik pedig még nem tették, azoknak 
elárulom, hogy ezekben a könyvekben egy robot-
világban elkövetett bűntényt nyomoznak ki. 

 A PLUTO manga tehát egy ízig-vérig robot 
történet, ahol az emberek és a robotok békésen 
élnek egymással, és a robotoknak ugyanannyi jo-
guk van, mint az embereknek. Ebben a békés vi-
lágban azonban valaki borzasztó bűntényeket visz 
végbe. Mint derül égből villámcsapás, egy nap két 
állampolgárt ölnek meg. A két gyilkosság látszólag 
nem függ össze egymással. Az egyik gyilkosság ál-
dozata egy ismert és kedvelt robot, akit azonban 
feldarabolnak, és a fejére „rögtönzött” szarvakat 
helyeznek el. A másik áldozat egy ember, akit sa-
ját lakásában ölnek meg, és akárcsak az első eset-
ben, szarvakkal „díszítik” fel a holttestét. Normá-
lis esetben, habár a gyilkosságok brutálisak, még 
nem keltenék fel a rendőrség figyelmét. Azonban 
egy rövid nyomozás után kiderül, hogy mindkét 
alkalommal a tettes egy robot volt. Ez különösen 
meghökkentő, mivel az elmúlt 8 évben nem volt 
példa robot által elkövetett gyilkosságra. Habár 
a manga világa nem rendelkezik Asimov három 
törvényével, a robotok többsége önszántából 
elfogadta, hogy ne legyen képes ártani emberi  
lénynek. 
 Így tehát egy különleges INTERPOL nyomo-
zó kapja keze alá az ügyet, és ezzel minden meg-
van ahhoz, hogy egy robotos detektívtörténet 
kezdetét vehesse. Astro Boy és Pluto karakterek egymás mellett
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A manga rajzstílusa

 A manga rajzolása nagymértékben a ’90-es 
évek stílusához hasonló. Ez természetesen nem 
véletlen, itt elsősorban arról van szó, hogy mivel 
az Astro Boy egy spin offja (inkább kevésbé, mint 
többé), ezért a manga rajzolásánál próbáltak mi-
nél inkább beilleszkedni az Astro Boy világába, ami 
természetesen a rajzstílust is magában foglalja. Ez 
természetesen nem gond, ugyanis mind az Astro 
Boy, mind pedig a ’90-es évek rajzstílusa igencsak 
kellemes.

Kinek ajánlom a mangát

 A bevezető alapján úgy gondolom, minden-
ki tudja, hogy milyen típusú alkotásról van szó, és 
hogy nagyjából kinek ajánlom. Első sorban azok-
nak, akik kedvelik Isaac Asimov robot témájú alko-
tásait, akik rajonganak a mecha, illetve robot tör-
ténetekért, valamint azok számára, akik kedvelik a 
nyomozós műveket. Emellett rövid manga, emiatt 
könnyen és gyorsan el lehet olvasni, így érdekes 
lehet azok számára is, akik nem szeretnének egy 
hosszabb, időigényesebb alkotásba belekezdeni. 

A manga utóélete

 Mivel egy spin off történetről beszélünk, 
ezért valószínűleg senkit sem lep meg, hogy nem 
kapott folytatást, sem pedig anime feldolgozást. 
Továbbá a szerző, Urasawa Naoki később azt nyi-

latkozta, hogy a manga elkészítése akkora stresszt 
jelentett (mivel egy ismert és kedvelt mangához 
tett hozzá), hogy egyrészt másnak nem ajánlja, 
hogy ilyesmibe kezdjen, másrészt ő maga sem 
tervezi, hogy ismét hasonlóval foglalkozzon. Így 
tehát a mű befejezett, és minden bizonnyal nem 
fog kiegészítő részekkel bővülni.

Író és rajzoló: Urasawa Naoki 
Műfaj: akció, dráma, mecha, robot, krimi 
Hossz: 65 fejezet, 8 tankobon kötetben

Megjelenés éve: 
2003. szeptember 5. – 2009. árpilis 4.

Források:

Astro Boy a mangában

https://en.wikipedia.org/wiki/Pluto_(manga)#:~:text=Pluto%20(stylized%20as%20PLUTO)%20is,collected%20into%20eight%20tankōbon%20volumes.
https://myanimelist.net/manga/745/Pluto?q=pluto&cat=manga
https://anilist.co/anime/99088/PLUTO/
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másrészt remek pihenőt ad a film második felvo-
nása előtt. 

 A színészi játék remek, mind a stáb, mind a 
színészek nagy örömmel tértek vissza a projekt-
hez, és tökéletesen hozzák a karakterüket. Külön 
értékelendő Yamazaki Kento játéka. Fantasztiku-
san átadja Shin korai, gyökér stílusát. Ugyanígy 
Osawa Takaónak is jár az elismerés, a legjobb 
választás volt Ouki szerepére, habár most jóval 
kisebb játékidő jutott neki, de a következő film 
majd kárpótol. 

korlatilag ezt a harcot dolgozza fel minden elemé-
vel együtt. Szóval sok csatára kell számítani. 
 Amit adaptál a film, azt nagyon jól csinál-
ja, tényleg minimális változtatást eszközöltek a 
készítők, ami jól szolgálja a cselekmény gördülé-
kenységét, és egyik változás sem csorbít a törté-
neten. Egy-egy jelenetet máshová helyeztek, va-
lahol kicsit beletoldottak vagy elvettek, esetleg a 
helyszínben történt minimális változás, pl. síkság 
helyett fás terület. De egyik sem annyira feltűnő, 
hogy zavaró legyen, akár ismerjük az alapanya-
got, akár nem. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy a 
forgatókönyv teljes egészében Hara segítségével 
készült, a betoldott részeket pedig ő maga írta. 
Nekem mint a manga kedvelőjének, nincs okom 
panaszra.   
 A változtatáshoz mindenképp érdemes 
megjegyezni, hogy Kyou Kai múltjának egy részét 
- ami a mangában csak később kerül elő - ebbe 
a filmbe helyezték. Ez nem öncélú, inkább dra-
maturgiai okai vannak, és bizony jó döntés volt. 
Egyrészt minden néző megismeri a karaktert, 

Nem is csoda, hogy év végén bejelentették, 2023 
nyarán érkezik a folytatás. 

 A Kingdom II az első rész után fél évvel foly-
tatja a történéseket. Az alapsztorival nem fárasz-
tok senkit, az 53. számban írtam róla, az animéről 
volt szó a 26. számban, a mangáról pedig az 52. 
számban. 
 Mivel az első rész szépen zárja az arcot, a 
manga pedig hosszabban vezeti fel az új törté-
netívet, a készítők úgy döntöttek, fillerrel kezdik 
a második részt, csak hogy bedurrantsa valami 
a hangulatot és a sztorit. Ez nem volt rossz dön-
tés, főleg mivel egy-két infót a kihagyott részből 
elmondanak film közben. Aki a teljes adaptációra 
kíváncsi, annak ott az anime.
 A rövidítés miatt így viszonylag hamar jön 
a hír, hogy Wei megtámadta Qint, és ez bizony 
háborút jelent, Shin pedig újdonsült társaival be-
leveti magát a harcokba. Szó szerint, mivel Shin 
gyakorlatilag a roham alatt lefutja a sereget (és 
amúgy majdnem a kamerát is). A Kingdom II gya-

 A mostani 71. AniMagazin azért is külön-
leges, mert…..ki találja ki?.....Ismét van Kingdom 
cikk! Szóval a cikkben sokszor leírhatom, hogy 
Kingdom. 

 2019-ben került a mozikba Hara Yasuhisa 
Kingdom című mangájának live action adaptáci-
ója, vagyis az első öt mangaköteté. Akkor írtam 
róla az 53. számban. A film bevétele és sikere 
bőven meghaladta az elvárásokat, így nem volt 
kérdés, hogy jön a folytatás, és bár a covid köz-
beszólt, 2022 nyarán landolt a japán mozikban a 
Kingdom II: Harukanaru Daicihi e (Far and Away). 
A filmet 373 moziban vetítették országszerte, és 
máris az első hétvégéjén az élre tört, amivel 797 
millió jent söpört be. Végül szumma 5,16 milliárd 
jenes bevétellel zárt, ami 2022 legjobban termelő 
japán élőszereplős filmje lett. Teljes összesítés-
ben pedig a hetedik legjobban teljesítő film lett, 
olyanokat utasítva maga mögé, mint a Dumble-
dore titkai vagy a Dragon Ball: Superhero. Szóval 
gyakorlatilag megismételte az első film sikerét. 

https://animagazin.hu/magazin/53/
https://animagazin.hu/magazin/26/
https://animagazin.hu/magazin/52/
https://animagazin.hu/magazin/52/
https://animagazin.hu/magazin/53/


< Tartalomjegyzék AniMagazin / 067

live action film

 A díszletek és a fegyverek is mind remek 
munka. Amit tudtak, azt lemásoltak a mangából, 
amit kevésbé, ahhoz megfelelő kutatás után ké-
szítettek korhű berendezést. Szóval az egész stáb 
megérdemli a dicséretet.

 Mindent összevetve kitűnő darab lett a 
Kingdom II. Szépen adaptálták a mangát, és bár 
nem múlja felül az első részt, mindenképp felnő 
hozzá, és méltó folytatás. Személy szerint az alap-
műben sem ez a kedvenc részem. Mondjuk ennek 
az is lehet az oka, hogy ez az arc vezeti be Shint a 
csatatérre, és ez az első nagyléptékű összecsapás 
a Kingdomban, afféle próbálkozás. A következő 
már sokkal összetettebb történetív, és már most 
kíváncsian várom.

is bevetettek, amihez a Square Enix mocap stúdi-
óját használták.

 Egy kis bajom Kyoukaijal van. Ő egy ninja-
féle, így plusz képességei is vannak. Nos olykor 
erősen észrevehető, hogy dróton rángatják. Shin-
nél ezt nem éreztem, és máshol sem volt ilyen ba-
jom, de igyekeztek ritkán használni. A másik kissé 
budget megoldás, Duke Hyou szakálla, nagyon lát-
szik, hogy az mű, Oukié jobb lett. Oké, Hara elég 
extravagáns külsőt tud adni a tábornokoknak, de 
ez sikerülhetett volna jobban is. A harmadik bajom 
a zárózene. A Kingdomnak (mindegy, hogy anime 
vagy film) valahogy sosem sikerül passzoló nyitó- 
és zárózenét találni (előbbi a filmeknek nincs), ki-
csit rombolja az élményt.
 Ezeket kis szájhúzással elnézem, mert gya-
korlatilag a manga képei elevenednek meg a ké-
pernyőn, élő szereplőkkel és kiváló minőségben. 
Egyértelműen a Kingdom a legjobb minőségben 
elkészített japán live action. Sato Shinsuke rende-
ző ismét kitett magáért.

taterek megjelenítése a több ezer katonával irgal-
matlanul jól néz ki, mondjuk ez a Kingdom egyik 
esszenciája. A csatajelenetek nagyon jók, főleg a 
közelharcok. A mozdulatok természetesen előre 
megkoreografáltak és betanultak, de egyáltalán 
nem hat erőltetettnek, nem mű, a lassított jelene-
tek pedig löknek az élményen.
 A közepes nagyságrendű csaták akció-
dúsak, tényleg mintha a csatatéren lennénk. A 
nagyobb léptékű összeütközéseknél már látszik, 
hogy nem állt rendelkezésre több ezer statiszta, 
de ügyesen megoldották. Még motion capture-t 

Az újonnan érkező szereplőket is sikerült eltalál-
ni, akár Biheit, akár Kyou Kait említem, sőt Seino 
Nana ezzel a szereppel megnyerte a Nikkan Sports 
Film Award legjobb mellékszereplő díját. Ugyanitt 
az Ishihara Yūjirō díjat pedig maga a film nyerte. 
Viszont érdemes még kiemelni a Duke Hyou-t ját-
szó Toyokawa Etsushit, játékából teljesen átjött 
a kissé őrült tábornok stílusa. A szerepre így még 
Oukinál is magasabb színészt sikerült találni, a 
maga 186 cm-ével.

Hogyan készült? 

 A forgatás 2020 elején indult, ám ahogy azt 
mindannyian tudjuk, jött a covid, és senki sehova. 
Épp emiatt a Kínába tervezett forgatás elmaradt, 
hiába nézték ki a helyszíneket előtte. A pandémia 
ellenére a forgatás nem állt le, a werkfilmeken 
látni, hogy mindenki maszkban dolgozott végig. 
A legtöbb jelenethez Japánban kellett helyszínt 
találni, ami nehéz feladat, mivel kevés a nagyki-
terjedésű síkság. A kínai felvételeket végül úgy si-
került megoldani, hogy ott is dolgozott egy helyi 
stáb, 1000 statisztával, köztük sokan Jackie Chan 
iskolájából. A felvételeket persze a rendező, Sato 
Shinsuke elemezte, szóval nem volt egyszerű ösz-
szehangolni a 45 napos forgatást. 
 Több, a mangában lerajzolt helyszínt nem is 
találtak a készítők, így ehhez a technika segítsége 
kellett. A tájak egy részét CGI segítségével jelení-
tették meg, ugyanígy a több ezres hadseregeket 
is, mindkettő pazar, erre tényleg költöttek. A csa-



Írta: Yuuko

TOMORROW
live action

avagy miért érdemes megélni a holnapot?
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működnek a túlvilágon, melynek az igazgatója 
nem más, mint a Jáde Császár. Feladatuk pedig 
nemcsak a holt lelkek túlvilágra kísérése, hanem 
számos külön ügyosztályuk is van. Ezek közül pe-
dig az ideiglenes kockázatkezelő osztály feladata 
az öngyilkosságok megakadályozása. A történet 
szerint ugyanis aki öngyilkosságot követ el, an-
nak megszakad minden kapcsolata a szeretteivel, 
vagyis sem a túlvilágon, sem újjászületve nem 
találkozhat többé velük. Ennek az ügyosztálynak 
csak két tagja van, és éppen velük futott össze 
főszereplőnk. A nő, Goo Ryun közli vele, hogy 
ami a hídnál történt, annak nem lett volna szabad 
megtörténnie. Már korábban meg kellett volna 
találniuk a férfit, de elkéstek. Emiatt viszont Joon 
Woong kómába került, ráadásul további három 
évig nem is fog felébredni. Végül a Jáde Császár 
ajánlatot tesz főszereplőnknek: ha nekik dolgozik, 
akkor fél év után felébredhet. Így köt ki végül Joon 
Woong a kockázatkezelő csapatnál, és bár először 
nem igazán kedveli egyik munkatársát sem, végül 
sikerül összeszokniuk. Valamennyire.
 

Karakterek
 

Joon Woong
 
 Egy 27 éves srác, akit már számos cég-
től utasítottak el. Kicsit ki is égett, pedig még el 
sem kezdett dolgozni. Minél hamarabb szeretne 
munkába állni, hogy támogathassa édesanyját 
és húgát. 

vele. A sorozatban elhangzik, hogy nagyjából 40 
ember lesz öngyilkos Koreában NAPONTA. Ezen-
felül még több nyugalom megzavarására alkal-
mas téma kerül elő benne érintőlegesen, például 
erőszak, iskolai zaklatás, szeretteink elvesztése és 
háborús bűnök.
 

Történet 
 
 Choi Joon Woong kétségbeesetten igyek-
szik munkát találni, de valahogy sosem sikerül 
neki. Legutolsó alkalommal már csak ketten voltak 
versenyben az állásért, így kezdte magát magabiz-
tosnak érezni. De amint kilépett a vállalat ajtaján, 
rájött, hogy a másik jelentkező nem más, mint a 
céget birtokló család tagja. Természetesen nem 
ő kapta meg az állást, így barátjával igyekeznek 
lelket önteni egymásba, aki pedig a köztisztviselői 
vizsgán igyekszik sokadjára átmenni. Hazafelé egy 
hídon halad át, ahol meglát egy férfit, aki éppen 
leugrani készül. Joon Woong próbálja megállítani 
őt, azonban hirtelen megjelenik két másik ember. 
Joon Woong vitába keveredik velük, így senki sem 
tudja megállítani, amint a férfi újra a vízbe veti ma-
gát. Főszereplőnk ezúttal elkésett: már nem tudja 
visszahúzni a férfit, ráadásul ő is átesik a korláton.
 Egy kórházban tér magához, de túlélése mi-
att érzett öröme nem tart sokáig. Újra szemben 
találja magát azzal a nővel, akivel a hídon kezdett 
vitatkozni. Ráadásul mind a nőről, mind annak kí-
sérőjéről kiderül, hogy nem is emberek, hanem 
kaszások. A kaszások gyakorlatilag egy cégként 

 Már amikor megláttam, hogy kik fogják 
játszani a főszerepeket, akkor tudtam, hogy én 
ezt a sorozatot biztosan meg fogom nézni. A rö-
vid ismertető elolvasása után pedig csak még biz-
tosabb lettem benne. Nagyon szeretem azokat a 
történeteket, amelyekben egy határozott, sokat 
szenvedett női főszereplő évszázadokon keresztül 
igyekezik megmenteni valakit az élők és holtak vi-
lága között egyensúlyozva. De azért kicsit tartot-
tam attól, hogy a Hotel Del Luna (AniMagazin 59.) 
vagy a Mystic Pop-Up Bar (AniMagazin 63.) után 
már nehezen tudnak újat mutatni számomra. Sze-
rencsére tévedtem.
 

Figyelmeztetés
 
 Mielőtt még bármit is írnék magáról a tör-
ténetről, fontos leszögezni, hogy a dorama közép-
pontjában az öngyilkosság áll. Sajnálatos módon 
Dél-Koreában az öngyilkosságok aránya szinte 
megkétszereződött az elmúlt két évtizedben, így 
nem véletlen, hogy egyre többet foglalkoznak 

https://animagazin.hu/magazin/59/
https://animagazin.hu/magazin/63/
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magát. Ezután pedig megpróbálnak segíteni neki. 
Magában a sorozatban is elhangzik az, hogy igazá-
ból az ember csak magát mentheti meg, ők csupán 
igyekeznek tudatosítani bennük, hogy miért is ér-
demes küzdeniük. Park Joong Gil az egyik részben 
veszekszik a Jáde Császárral, mert képtelen meg-
érteni azokat, akik az öngyilkosságot választják, 
pedig néha elég nekik pár szó ahhoz, hogy újra élni 
akarjanak. A Jáde Császár erre azt válaszolta, hogy 
gondoljon bele: sokan azért választják a halált, 
mert senki sem mondta nekik azt a néhány szót.
 

Részletek
 
 Joon Woong szerepét Rowoon kapta meg, 
aki az SF9 nevű idolcsapat tagja. Egyik első je-
lentős főszerepét az Extraordinary You-ban ját-
szotta, amely elhozta neki a legjobb új színész 
díjat. Szerintem nem lehet panasz az alakítására, 
bár az is igaz, hogy számos tapasztalt színésszel 
játszott együtt, így az ember akaratlanul is 
összehasonlítja őket. 

tön lelép valahová. A másik pedig, hogy állandó-
an piszkálja az orrát. Az első dolog csak kíváncsivá 
tett, de a második borzalmasan idegesített egé-
szen addig a részig, amikor végre az ő múltjával 
is foglalkoztak. Mert abban a részben még ezt is 
képesek voltak megmagyarázni.
 

Park Joong Gil
 
 Ő a kísérők vezetője, vagyis a klasszikus ér-
telemben vett kaszások feladatát végzi, ami a holt 
lelkek átkísérése a túlvilágra. A sorozat elején egy-
fajta antagonistaként jelenik meg, mivel Goo Ryun 
korábban az ő alkalmazottja volt, és még mindig 
nem bocsátotta meg neki, hogy otthagyta az osz-
tályát. Valamint képtelen megérteni az öngyilkos-
ságot elkövetőket, ami szintén feszültséget kelt 
kettejük között. A későbbiekben az ő múltjáról is 
kiderül pár sokkoló dolog.
 

Nincs megváltás, csak ha 
az ember önmagát menti meg…

 
 Alapvetően több epizodikus történetet 
követhetünk végig, emellett pedig a sorozat kö-
zéppontjában Goo Ryun múltja áll egyfajta átívelő 
szálként. Hogy hogyan került a pokolba, majd on-
nan a kaszások közé, és mi történt a múltban vele, 
illetve Park Joong Gillel. Vannak egy- és kétrészes 
történetszálak is. Ilyenkor általában a csapat kap 
egy riasztást, megkeresik az aktuális „klienst”, és 
rájönnek, mi vezette oda, hogy meg akarja ölni 

sorozat vége felé ismerjük meg, addig csak utalá-
sokat kapunk rá. Ahogy arra is, hogy miért gyűlöli 
őt ennyire a kísérő csapat vezetője, Park Joong Gil.
 

Im Ryung Goo
 
 Joon Woong érkezéséig a kockázatkezelő 
osztály egyetlen beosztottja. Elég nyegle termé-
szete van, főszereplőnkkel pedig nagyon nem 
kedvelik egymást az elején. Két idegesítő szokása 
is van. Az egyik az, hogy bármilyen fontos munka 
közepén is járnak, a munkaidő letelte után rög-

Mégis amikor meglátta, hogy egy férfi le akar ug-
rani a hídról, gondolkodás nélkül igyekezett őt 
megállítani. Kicsit esetlen és őszinte srác, amivel 
eleinte sok gondot okoz a többieknek. Azonban 
épp az őszinte és nyílt természete az, ami sokszor 
segít neki a munkája során. Könnyen együtt tud 
érezni másokkal, és ezt képes szavakkal is kifejez-
ni. Az első találkozása a kockázatkezelő csapattal 
nem volt a legjobb, de minél inkább megismeri a 
múltjukat, annál közelebb kerül hozzájuk.
 

Goo Ryun
 
 A kockázatkezelő osztály vezetője. A többi 
osztályvezető lenézi őt, mivel a többiekkel ellentét-
ben ő az egyetlen, aki a pokolból jött. Mint kiderül, 
egykor ő is öngyilkos lett, azonban a Jáde Császár 
adott neki egy esélyt: kihozta a pokolból cserébe 
azért, hogy neki dolgozzon, és hogy majd meg-
menthessen egy adott személyt. A munkamódsze-
re kissé nyers és drasztikus, de Joon Woong hatá-
sára a későbbiekben finomodik. A múltját majd a 
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még újranézéskor sem. A másik kedvencem pedig 
a kutyás epizód volt.
 

Összességében
 
 Nagyon megszerettem ezt a sorozatot. 
Amikor elkezdtem, kicsit aggódtam, hogy túl nagy 
elvárásaim vannak felé, de szerencsére felül is 
múlta őket. Nem volt benne idegesítő romantikus 
szál, és a múltbeli történéseket is helyén kezelték. 
Nem függött össze minden mindennel és minden-
ki mindenkivel (annyira), valamint nem magyaráz-
ták túl a központi szálat sem. A főszereplő kicsit 

ség tekintetében a mélypont a 13. rész volt, ek-
kor mindössze 2,3%-ot mutatott. De hogy tény-
leg ilyen rossz-e a sorozat? Szerintem egyáltalán 
nem. Tapasztalataim szerint (de azért nem csak 
én jutottam erre a következtetésre) a koreaiak 
nem igazán rajonganak az olyan történetekért, 
amik sötétebb témákkal operálnak. Például az el-
megyógyintézetben játszódó It’s Okay to Not Be 
Okay (AniMagazin 60) hiába került bele a Netflix 
legnézettebb koreai sorozatai közé, Koreában 
mégis alacsony nézettsége volt. Ugyanakkor a so-
rozatban előkerülő témákat nem lenne szabad a 
szőnyeg alá söpörni.
 Ezekből is látszik, hogy ez nem egy könnyű 
sorozat, nekem is többször szünetet kellett tarta-
nom. (És még jó, hogy előrelátóan magam mellett 
tartottam egy doboz zsepit, mert szükségem volt 
rá.) Ugyanakkor a komoly témák mellett nem süly-
lyed depresszióba a sorozat, a karakterek általá-
ban megkapják a saját feloldozásukat. Romanti-
kus szál csak elvétve akad benne, egyáltalán nem 
ezen van a hangsúly, ami egyrészt eltérő a fentebb 
említett hasonló felépítésű történetektől, más-
részt olyasmi, ami nem is hiányzott volna ebből a 
sorozatból. Egyik részt sem éreztem üresjáratnak, 
pedig 16 rész mellett általában a közepe felé el 
szoktam fáradni (meg egy kicsit a történet is). Itt 
viszont egyáltalán nem gondoltam azt, hogy egy-
egy rész csak azért van benne, hogy meglegyen 
a darabszám. A legjobban talán a veterán katoná-
val foglalkozó epizód fogott meg, ott a rész vé-
gén gyakorlatilag nem kaptam levegőt a sírástól 

Én úgy éreztem, hogy mindent kihozott a karak-
teréből amit lehetett. A Goo Ryunt alakító Kim 
Hee Sun egy népszerű színésznő, akinek a karri-
erje még 1993-ban kezdődött. Nagyon tetszett 
az alakítása: Goo Ryun egyszerre volt kemény és 
sebezhető. Yun Ji On kapta meg Im Ryung Goo 
szerepét, mely a második főszerepe volt 2018 óta 
(Dear My Room). Szívesen nézném meg egy újabb 
fontosabb szerepben. És végül, de nem utolsósor-
ban, Lee Soo Hyuk, akinek Park Joong Gil megfor-
málása köszönhető. Már áradoztam róla a Hand-
made Love című minisorozatnál (AniMagazin 68). 
Sajnos eddig nem volt sok főszerepe, így nagyon 
megörültem, amikor megláttam, hogy itt végre ő 
is főszereplő lesz. Ennek ellenére sajnálatosan ke-
veset szerepelt, viszont minden egyes másodper-
cet imádtam, amit a képernyőn töltött.
 A dorama 7,6%-os nézettséggel startolt 
el Koreában, ami nem számít rossz kezdésnek. 
Ugyanakkor a nézettség hamarosan zuhanni kez-
dett, a második epizód már csak 3,4%-ot ért el, 
amivel 8. helyről a 25. helyre zuhant le. Nézett-

Cím: Tomorrow
Év: 2022

Hossz: 16 x 60 perc
Értékelés: 
MAL: 8,9 
imdb: 7,9

tényleg szerencsétlen volt, de még bőven a ked-
velhető kategória. És egy olyan főbb karakter sem 
volt, akit nem kedveltem volna. Az egyetlen, amit 
hiányoltam, hogy Park Joong Gil kaphatott volna 
még több képernyőidőt. De ettől eltekintve sem-
mit sem tudok felhozni a sorozat ellen. Sok helyen 
elérzékenyültem, sőt, sírtam is rajta, pedig ezt 
nem sok történet szokta elérni nálam. Én nagyon 
tudom ajánlani mindenkinek, akinek felkeltette 
a figyelmét a történet, mert fontos kérdésekkel 
foglalkozik, cseppet sem szájbarágósan, de elég 
hatásosan.

https://animagazin.hu/magazin/60/
https://animagazin.hu/magazin/68/
https://mydramalist.com/695963-tomorrow
https://www.imdb.com/title/tt18926162/
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DEVIL BESIDE YOU

live action
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 Aztán ott van Xin Li Xiang, a lány, aki kis-
kutyamód fut Ahmon után, és mindent megtesz, 
hogy eltávolítsa Qi Yuét a Herceg – ahogy ő neve-
zi Ahmont – közeléből. Közben nem veszi észre, 
hogy Ahmon egyik barátja, Yu Yang Ping mindent 
megtenne, hogy felkeltse a figyelmét. 

 A történet, mint írtam, nem túl bonyolult, 
inkább a karakterek azok, akik mozgatják, elsősor-
ban a fő páros, de Ahmon és Qi Yue barátai, va-
lamint a szülők is kiveszik a részüket a dologból. 
Én nagyon bírtam Ahmon apját és Qi Yue anyját, 
de még életemben nem láttam két ilyen nyálasan 
szerelmes felnőtt karaktert. Viszont nagyon ara-
nyosak, toleránsak és elfogadóak. 

 Az alapfelállás főleg Qi Yue és Jiang Meng 
körül bonyolódik egy eleinte „se veled-se nélkü-
led-de majdnem mostohatesók vagyunk” kapcso-
latban, amit rengeteg minden bonyolít. Elsősor-
ban Jiang Meng, avagy Ahmon eleinte kiállhatatlan 
természete, amivel az őrületbe kergeti Qi Yuét. 
Jiang Meng ugyanis hol szemét a lánnyal, hol meg 
vadul védelmezi, vagy éppen semmibe sem veszi. 
Máskor meg gyengéd és kedves hozzá, ami eleinte 
jól összezavarja Qi Yuét, akinek fogalma sincs, há-
nyadán is áll ezzel az ördögi fiúval. Ahmon ugyan-
is közel sem olyan kegyetlen, mint amilyennek 
tűnik, de megvannak az okai, amiért mindenkit 
igyekszik távol tartani magától. És ezekre az okok-
ra szép lassan fény is derül a történet folyamán. 

tehet mást. Ám nemcsak az iskolában jut ki neki 
a „jóból”, ugyanis mint kiderül, özvegy édesanyja 
újra férjhez megy, a jelölt pedig nem más, mint 
Jiang Meng apja. Ha pedig ez sem lenne elég, Qi 
Yuének nemcsak Jiang Menggel, de a fiú körül le-
gyeskedő lányokkal is meggyűlik a baja, miközben 
próbálja bevallani érzéseit Yuan Yinek. Azonban, 
ahogy egyre jobban megismeri Jiang Menget, Qi 
Yuében felmerül a kérdés, hogy a fiú vajon való-
ban olyan szemét-e, mint amilyennek tűnik, vagy 
pedig valami más, több van a háttérben. És az ér-
zései lassan kezdenek teljesen összekavarodni.
 
 Nos, kérem, annak idején ez volt életem 
első tajvani doramája, amit úgy kaptam ajándék-
ba még netről letöltött és kiírt CD-ken egy isme-
rősömtől. Nem tudtam, mire számítsak, a mangát 
nem ismertem akkor még – azt sem tudtam, mi az 
a live-action –, viszont a dorama az első részével 
kilóra megvett magának. Pedig nincs egy túl bo-
nyolult története, de mégis nézeti magát.

 Ha élőszereplős manga adaptációról hall az 
ember, hajlamos egyből elkönyvelni, hogy úgyis 
rossz, nem ér fel a mangához és nem is érdemes 
megnézni. Ez főleg a nem amerikai gyártmányok-
nál sajátosság, holott rengeteg kiváló live-acti-
on születik akár Japánban, akár Tajvanon, akár 
Dél-Koreában. Én most egy japán manga tajvani 
adaptációját hoztam el nektek, amely az egyik 
örök kedvencem. És nem nagyon ismert még dora-
más körökben sem.

Tartalom

 Qi Yue egy másodéves egyetemista lány, 
aki végre elszánta magát, hogy bevallja féltve őr-
zött érzéseit Sang Yuan Yinek, az egyetem jóképű 
diákjának, aki az iskolai kosárlabda csapat kapitá-
nya is. Ám a kritikus pillanatban a fiúnak írt levelet 
végül nem Yuan Yinek, hanem az iskola bajkeve-
rőjének, az elsőéves Jiang Mengnek – más néven 
Ahmon – sikerül odaadnia. Jiang Meng azon kívül, 
hogy maga az ördög, és folyton balhét kever min-
denhol, ráadásul még az egyetem igazgatójának 
fiacskája is. Így senki sem mer vele szembeszállni, 
azt tehet, amihez csak kedve tartja. Mégis renge-
teg rajongója van, mivel nagyon jóképű srác.
 Qi Yue kétségbeesetten próbálja vissza-
szerezni a levelet Jiang Mengtől, ám a fiú inkább 
megzsarolja a lányt. Qi Yue vagy a szolgája lesz, 
és mindent megtesz neki, amit csak Ahmon akar, 
vagy a fiú sokszorosítja a levelet és kiragasztja a 
faliújságra. Qi Yue belemegy a dologba, nem igen 

„A történet, mint írtam, nem túl bonyolult, inkább a karakterek 
azok, akik mozgatják, elsősorban a fő páros (...) de még életem-
ben nem láttam két ilyen nyálasan szerelmes felnőtt karaktert. 

Viszont nagyon aranyosak, toleránsak és elfogadóak.”
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Szereplők

Mike He mint Jiang Meng 江猛
Rainie Yang mint Qi Yue 齊悅
Kingone Wang mint Sang Yuan Yi 尚源伊
Ivy Fan mint Xin Li Xiang 辛莉香
He Du Lin mint Jiang You Hui 江友暉
Ge Wei Ru mint Huang Xue Wei 黃雪薇
Masuyama Yuki mint Yu Yang Ping 于陽平
Joyce Tsai mint Qing Zi 晴紫
Fion Fu mint Xiao Cai 小彩
Yuan Jun Hao mint Guo Kai 郭凱
Katherine Wang mint Liu Mei Di 劉美蒂
Figaro Ceng mint Yuan Chuan Rang 袁川讓
Wu Zhong Tian mint Tian Si Shen 田思慎
Wang Jian Min mint Chui Ming 椎名
Wu Zhong Tian mint Tian Si Shen 田思慎
Wang Jian Min mint Chui Ming 椎名

felső-középiskolában játszódik, a live-action pedig 
egy egyetemen. Vannak más, kisebb-nagyobb vál-
toztatások is, de azok elhanyagolhatóak. 

 A színészgárda szerintem remek lett, a két 
főszerepet Mike He és Rainie Yang alakítja, akiknél 
jobb színészeket nem is találhattak volna. Mike He 
az egyik kedvencemmé vált, akit azóta sok min-
denben láttam már, akárcsak Rainie Yangot. De a 
többiek is nagyon jók voltak, hitelesek. 

 Bár nem egy új dorama, de én meleg szívvel 
ajánlom mindenkinek, aki egy kellemes, könnyed 
kikapcsolódásra vágyik húsz epizódban. Nézzétek 
meg, megéri!

Személyes értékelés: 10/10

A gyerekeiket mindennél jobban szeretik, és fon-
tos, hogy boldognak lássák őket. Ahmon apjának 
szeretetrohamai talán kissé túlzóak, de én jókat 
tudok nevetni rajtuk. Egyébként kiválóak a karak-
terek, még ha némelyikük picit túl is van játszva. 

 Ami nekem tetszett, az a karakterfejlődés. 
Ahmon fokozatosan változik, ahogy egyre job-
ban megbízik a körülötte állókban, főleg Qi Yué-
ban. Bár a kissé arrogáns természete megmarad, 
de kezd megnyílni és lassan mindent megtudunk 
a múltjáról is. De a többiek is változnak, Qi Yue, 
aki magabiztosabbá válik, vagy többek között Li 
Xiang, aki rájön, hogy Qi Yue nem ellenség a szá-
mára, hanem barát. Habár továbbra is lekezelően 
bánik vele. 

 Mint írtam, a dorama egy japán manga adap-
tációja, amelyet azóta volt alkalmam elolvasni. De 
a dorama még mindig jobban tetszik. Az eredeti-
hez képest sokat változtattak, például a neveket 
japánról kínaira cserélték. Valamint, a manga egy 

Cím: 惡魔在身邊  / E Mo Chai Chen Pien 
Angol cím: Devil Beside You / Devil Does Exist

Magyar cím: 
Az ördög melletted / Az ördög létezik

Ország: Taiwan
Eredeti mű: Takanashi Mitsuba „Akuma de 

Sourou” c. mangája
Hossz: 20 epizód

Műfaj: live-action, romantikus, vígjáték, dráma
TV-adó: CTV

Sugárzás: 2005.06. 26. - 2005. 09. 25.
Opening: Huang YiDa – Chou Nan Ren

Ending: Rainie Yang – Ai Mei

„Ami nekem tetszett, az a karakterfejlődés. Ahmon fokozatosan 
változik, ahogy egyre jobban megbízik a körülötte állókban...”

https://www.imdb.com/title/tt1311356/
https://wiki.d-addicts.com/Devil_Beside_You
https://mydramalist.com/42-devil-beside-you


Írta: GentleRain

KOUKOU KYOUSHI 
live action
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den titok, ez is előbb-utóbb a felszínre kerül, Hiná-
nak pedig döntenie kell, hogyan tovább. 

 Hina és Ikumi kapcsolata fájdalmas, mégis 
annyira magával ragadó, hogy míg Ikumi eleinte 
eltaszítaná a lányt magától, Hina minden erejével 
azon van, hogy közelebb kerüljön a másikhoz. Las-
san csiszolódnak össze ők ketten, miközben ke-
resik a szerelem és az egymásra utaltság közötti 
különbséget. Vannak nagyon aranyos jeleneteik, 
amikor mindkét színész könnyen elpirul, holott 
Ikuminak valójában menyasszonya is van, aki a 
sorozat második felében bizony kicsit bekavar a 
dolgokba. De látszik, hogy mennyire szeretik egy-
mást, Hina pedig a titok fellebbentése után is ki-
tart szerelme mellett. 

 Ugyanakkor, míg Hina és Ikumi kapcsolata 
úgymond majdnem rendben van, Beniko, Hina 
osztálytársnője is összejön egy fiúval, Kamiya Yuji-
val, aki közel sem a jó úton jár. 

 Másodszor pedig, ez a sorozat az 1993-as 
Koukou Kyoushi doramának egyrészt folytatása, 
másrészt kissé talán rebootolása is, hiszen mind-
két történet a Nikko Felső-Lánygimnáziumban ját-
szódik. Azonban nemcsak a szereplők mások, de 
a történet is sok helyen megváltozott a régebbi 
sorozathoz képest. Azt is láttam, de később, tehát 
nem most fogok róla írni. 

 A történet két ember, egy diáklány és ma-
tematikatanára tiltott, titkokkal övezett és mégis 
gyönyörű kapcsolatát meséli el. Hina hétköznapi 
lány, sosem volt még szerelmes egészen addig, 
míg meg nem ismerkedik Ikumival. Mint később 
kiderül, nemcsak a korkülönbség okoz problémát 
kettőjük között, de a tanár-diák viszony ráadásul 
még tiltottnak is minősül, ami újabb akadályokat 
gördít a szerelmesek útjába. Mintha még ez sem 
lenne elég, Ikumi szörnyű titkot hordoz magával, 
amit nem akar megosztani Hinával, mert nem 
akarja, hogy a lány szenvedjen. Persze, mint min-

 Mindenki emlékszik az első szerelemre, ami-
kor először ismerkedett meg azzal, akiről azt hitte, 
ő lesz a Nagy Ő. Ám kiderülhet, hogy ez a szerelem 
esetleg elérhetetlen, netalántán tiltott is. Vajon 
mire képes két ember ebben az esetben? Főleg ak-
kor, ha még egy titok is közéjük áll?

 Machida Hina a Nikko Felső-Lánygimnázium 
diákja, aki egy este szórakozni indul osztálytársnő-
jével, Kudo Benikóval. A városban egy csapat fiú 
kezdi molesztálni őket, a két lány pedig elszakad 
egymástól. Hina egy játékterembe menekül, ahol 
találkozik egy férfival, Koga Ikumival. Ráadásul 
nála is tölti az éjszakát. Másnap az iskolában kide-
rül, hogy Koga Ikumi Hina iskolájának új matemati-
katanára, aki azonban úgy tűnik, nem emlékszik rá, 
hogy előző este találkozott a lánnyal. Azonban a 
sors úgy akarja, hogy tanár és tanítványa valahogy 
mégis egyre közelebb kerüljön egymáshoz annak 
ellenére, hogy Ikumi egy szörnyű titkot hordoz 
magával. Ráadásul kapcsolatukat titokban kell tar-
taniuk, hiszen, ha kiderül, az mindkettőjük számá-
ra nagyon kellemetlen következményekkel járhat. 

 Elöljáróban el kell mondanom, hogy ez volt 
életem első doramája még 2003 nyarán, köszön-
hetően a magyar jdrama.hu nevű oldalnak. Rájuk 
azóta is hálával gondolok, mert ők voltak azok, 
akik elindítottak a dorama-fanság felé vezető 
úton, amelyről azóta sem tévedtem le. Szóval, ez 
a sorozat a mai napig nagyon különleges helyet 
foglal el a szívemben. 
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Szereplők

Fujiki Naohito mint Koga Ikumi
Ueto Aya mint Machida Hina
Sonim mint Kudo Beniko
Kyomoto Masaki mint Fujimura Tomoki
Narimiya Hiroki mint Kamiya Yuji
Manabe Kaori mint Tejima Emi
Aoi Yu mint Ezawa Mami
Ohkura Koji mint  Muramotsu Tamotsu
Mano Azusa mint Tachibana Yuriko

Aya alakítja, aki nemcsak egy remek hangú éne-
kesnő, de színésznőként is megállja a helyét. Kudo 
Benikót a dél-koreai énekesnő, Sonim játssza, míg 
Koga Ikumi karakterét a zseniális Fujiki Naohitóra 
osztották. Kamiya Yuji szerepében pedig a sajnos 
már visszavonult Narimiya Hiroki parádézik. Meg-
jegyzem, mivel életem első doramája volt, itt ta-
lálkoztam minden színésszel először. Ueto Aya és 
Narimiya Hiroki a kedvenceimmé is váltak, de Fuji-
ki Naohitót is nagyon szeretem.

 Szóval, ha kedvet kaptatok rá, ne habozza-
tok megnézni a doramát! Higgyétek el nekem, ma-
ximálisan megéri!

Személyes értékelés: 10/10

Beniko pedig hamarosan nagy bajba kerül, amely-
ben Hinától kér segítséget, hiszen mindenki más 
– osztálytársak, ismerősök, szülők – elfordult már 
tőle. 
 Az ő története kissé más irányt vesz, mert 
bár szereti Yujit, de felismeri a fiú hibáit, aki nem 
akar megváltozni. Vagy már nem tud. Beniko pe-
dig nem tud kiszállni a dologból. Ráadásul egy má-
sik lány is Yuji után kajtat, aki sok problémát okoz 
Beniko számára. 

 Előre szólok, akik a full rózsaszín szívecs-
kés, romantikus, happy endes sorozatokat szere-
tik, azok csalódni fognak. A történet nem igazán 
happy enddel zárul, bár van egy kis megnyugvás 
a végén. Mégis keserédes a vége, nekem is min-
dig elfacsarodik a szívem, ha rágondolok. De ettől 
függetlenül nagyon jó kis dorama, amit mindenki-
nek ajánlok legalább egyszeri megtekintésre.
 A színészi játék nagyon jó, már csak a sze-
replőgárda miatt is. Machida Hina karakterét Ueto 

Cím: 高校教師  / Koukou Kyoushi
Angol cím: High-School Teacher
Magyar cím: A gimnáziumi tanár

Ország: Japán
Hossz: 11 epizód

Műfaj: romantikus, dráma
TV-adó: TBS

Sugárzás:
2003. január 10. - 2003. március 21.

Opening: Morita Doji – Bokutachi no Shippai

„Előre szólok, akik a full rózsa-
szín szívecskés, romantikus, 

happy endes sorozatokat sze-
retik, azok csalódni fognak.”

https://www.imdb.com/title/tt0448877/
https://wiki.d-addicts.com/Kou_Kou_Kyoushi_2003
https://mydramalist.com/790-kou-kou-kyoushi-2003


Írta: Venom

MARIO KART TÖRTÉNELEM
kontroller
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kat határozza meg. Ezeket mode 0-tól mode 6-ig 
lehet beállítani, viszont mint gondolom sejtitek, 
van egy bizonyos extra 7-es mode is, ami a konzol 
igazi nagy meglepetése. A mode 7-tel megjelölt 
layert a gép ugyanis képes mindenféle módon tor-
zítani, forgatni, kicsinyíteni és nagyítani, méghoz-
zá nagyon gyorsan és látványosan. Ezzel a trükkel 
nagyon érdekes hatásokat lehet elérni, amit a Nin-
tendo maga mutatott be egy játékon keresztül, ez 
volt az első F-Zero. Egy futurisztikus versenyjáték, 
ahol lebegő járgányokkal, észvesztő sebességgel 
kell száguldozni a pályákon, és kikerülni a riváliso-
kat. A mode 7 miatt a játék bombasztikusan né-
zett ki, a hátteret megdöntötték, így azt a hatást 
érték el, mintha 3D-ben versenyeznénk, mindezt 
elképesztő sebességgel. Maguk a járművek és 
minden más sima 2D-s pixel sprite-ok voltak, de a 
perspektívának és az ügyesen kidolgozott animá-
cióknak köszönhetően teljesen olyan érzést kell-
tett mintha eljött volna a 3D-s korszak. 

A MODE 7, és amit tudni kell róla

 Biztosan hallottátok már ezt a bizonyos 
mode 7 kifejezést, amikor retró játékokról van 
szó. Bár a pontos jelentését nagyon kevesen tud-
ták, viszont a szó egybeforrt a kezdeti 3D-vel. Ígé-
rem nem megyek bele nagyon mélyen a techni-
kai részletekbe, de azért vázlatosan lássuk, hogy 
mit is jelent pontosan ez a bizonyos mode 7, és  
miért volt olyan nagyon fontos a versenyjátékok 
kapcsán.

 Egy kicsit az alapokról. A videójátékok grafi-
kája, főleg a 2D-s pixelgrafikás címeké rétegek-
ből, avagy layerekből áll. Ezek a grafikus layerek 
lehetnek hátterek vagy sprite-ok vagyis maguk a 
játszható karakterek, lövedékek, ellenfelek stb., 
persze mindez erősen leegyszerűsítve. A SNES 
minden egyes layerhez egy „mode” tipust tud ren-
delni, ami a felbontást, színmélységet és hasonló-

még nagyon népszerű volt a világ minden pont-
ján, de a játékosok már ennél jóval többre vágy-
tak, így nagy volt a nyomás a fejlesztőkön, hogy 
a leendő 16bit-es Super Nintendo konzol mit fog 
letenni az asztalra a SEGA fekete ördögével szem-
ben. Aztán 1990-ben mikor megjelent, bár a saj-
tó nem győzött rácsodálkozni a gép fantasztikus 
grafikájára (pl. 256 színt tudott megjelentetni a 
Mega Drive 64-es limitjével szemben), de ugyan-
akkor volt némi aggódás a processzor sebessé-
ge miatt, ami elmaradt a konkurencia mögött. A 
SEGA ebből még egy lejárató kampányt is indított 
Amerikában, ahol TV reklámokban gúnyolták a 
SNES gyengébb teljesítményét (akkoriban ilyet 
még lehetett). A Nintendo viszont nem aggódott, 
ugyanis tisztában voltak azzal, hogy mi a gép hát-
ránya, de azzal is, hogy mi az előnye, ami viszont 
nagyon gyorsan megfordította a konzolháború ki-
menetelét. A SNES ugyanis nem csak „színesebb” 
volt és szebb hangzást tudott kiadni magából, de 
elsőként nyitott a 3D irányába, és a könzönség kö-
rében gyorsan elterjed egy mágikus kulcsszó…

 Szerintem mindenki, akinek a videójáték 
többet jelent a Minecraftnál vagy a Fortnite-nál, 
az bizony belefutott már a Mario Kart sorozatba, 
vagy valamelyik klónjába. Cuki figurák gokart jár-
gányokban mindenféle vicces pályákon kergetik 
egymást, és különféle tárgyakkal törnek borsot 
egymás orra alá. Megvan ugye? Na de hol is kezdő-
dött, és mitől lett ilyen sikeres ez a téma? Jó szoká-
somhoz híven egy kis időutazással kezdjük, irány a 
90-es évek legeleje, a 16bit-es konzolok korába.

 Amióta videójátékok léteznek, szinte azóta 
léteznek autóversenyzős próbálkozások. Kezdet-
ben ezek rettenetesen primitív játékok voltak, 
ahol többnyire felülnézetes módban pár pixel 
autó rohangált a színes csíkokból rajzolt pályákon. 
A játéktermekben már a 80-as években is felbuk-
kantak picit komolyabb próbálkozások, de ezek 
még mindig csak imitálták a 3D-t és a sebességet 
is, mindenféle grafikai trükkökkel. Alternatíva volt 
még a vektorgrafikus változat, de itt is lényegé-
ben diavetítést láthattunk színes pixel vonalak-
kal, amikbe belefantáziálhattuk a pályákat és az  
autókat.
 A 80-as évek végére a SEGA és a Nintendo 
már komoly harcban álltak egymással, melynek 
kimenetelét nehéz volt akkoriban megjósolni. A 
SEGA 1988-ban kiadott Mega Drive konzolja azt 
az ígéretet hordozta, hogy elhozza a lakásokba a 
játéktermi címeket, amit némi jóindulattal, de be 
is váltott, így a siker sem maradt el. A Nintendo 
viszont lemaradt, bár a 8bit-es masinájuk a NES 
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nének a játékban, hanem a Mario világ 
szereplői. Miyamoto rábólintott, innentől pedig 
nem volt megállás. Mario, Luigi, Peach hercegnő, 
Donkey Kong, Yoshi és maga Bowser is bekerült 
versenyzőnek, mindenkinek eltérő vezetési stílus-
sal. A pályákat a korábbi Mario játékokból vették 
át, és végül Miyamoto kiadta a végső utasítást: le-
gyenek benne felszedhető tárgyak, amiket fegy-
verként lehet használni.
 Ez viszont megakasztotta a fejlesztést, 
mert addig oké volt, hogy osztott képernyő, 8 
versenyző és mode 7 grafika, de a fegyveres harc 
már túl sok volt a SNES processzorának. Így arra 
jutottak, hogy a játék kártyájába egy extra DSP 
(Digital Signal Processor) chipet forrasztanak, ami 
leveszi a terhet a SNES processzoráról. Így sikerült 
megoldani, hogy a játékosok teki páncélokkal do-
bálják egymást, az egész pályára lecsapó villámo-
kat szórjanak vagy banánhéjakat potyogtassanak 
a riválisok kerekei alá. 

len versenyezni. A feladat egyszerű, a megvalósí-
tás mégis hihetetlen körülményesnek bizonyult. 
A SNES bár nagyon erős kis masina volt, de ami-
kor osztott képernyőn kellett mode 7-es grafikát 
megmozgatni úgy, hogy még versenyzőket is ki 
kellett rajzolnia, nos ez már sok volt neki. A gond a 
szűkös memória volt első körben, ugyanis osztott 
képernyőn nem lehet akkora nagy pályákat belep-
réselni, mint az egyjátékos F-Zero esetén, így min-
dent felezni vagy harmadolni kellett. Ez viszont 
azt hozta magával, hogy a nagy sebesség esetén a 
játékos másodpercek alatt tett egy kört a verseny-
pályán, ami nem volt kimondottan szerencsés. 
Így kitalálták, hogy le kell csökkenteni a sebessé-
get, majd némi tanakodás után abban maradtak, 
hogy gokart verseny lesz, mert azok nem túl gyor-
sak, és olyan még nem is nagyon létezett addig.
 A következő probléma máris jött ezután, 
a gokarthoz teljesen más fizikát kell alkalmazni, 
mint egy forma 1-es vagy futurisztikus verseny-
zéshez, de senkinek sem volt tapasztalata a témá-
ban. Így egy nap odaálltak Miyamoto elé, hogy a 
csapat szeretne közösen elmenni egy gokart pá-
lyára, hogy megnézzék, milyen is az. A producer 
elsőre ráncolta a szemöldökét, hogy ilyen hülye-
séget sem hallott még, hogy munkaidőben prog-
ramozók gokartpályán bulizzanak, de végül azért 
rábólintott, így a Nintendo csapata egy teljes na-
pot töltött el gokartozva, amit halálosan élveztek.
 Elegendő tapasztalatot gyűjtve vágtak bele 
ismét a fejlesztésbe, majd jött az ötlet, hogy mi 
lenne, ha nem névtelen gokart versenyzők len-

Az F-Zero azonnal legendássá vált, bár nem volt 
egy komplex játék, de előrevetítette, hogy az új 
konzol mire is lesz képes, valami olyanra, amire a 
Mega Drive már kevés. 
 A mode 7 pedig minden játékfejlesztő ked-
vence lett, olyannyira, hogy szinte alig találni olyan 
Super Nintendo játékot, ahol ne találkoznánk vele 
valamilyen formában, és mai napig emlegetik 
mint a retro 3D egyik legikonikusabb formája.

Mario és a Gokart találkozása

 Bár a Nintendo nagyon büszke volt az F-Zero 
sikerére, de Miyamoto Shigeru mégsem volt telje-
sen elégedett vele. Ki is adta a feladatot két mára 
legendás játékfejlesztőnek, Konno Hidekinek és 
Sugiyama Tadashinak, hogy az F-Zero főproga-
mozójával, Kimura Masatóval együtt készítsenek 
egy olyan versenyjátékot, ami nem csak egyedül 
játszható, hanem két játékos is tudjon egymás el-
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volt, mint a SNES, így gondolhatnánk, hogy meny-
nyivel egyszerűbb volt… de azért akadtak problé-
mák. Az első, hogy bár az N64 processzora nagyon 
erős volt, de akadtak más komoly korlátai a masi-
nának, ami miatt a programozók kénytelenek vol-
tak feladni, hogy az összes versenyző 3D-s modellt 
kapjon, így továbbra is 2D-s sprite-okkal oldották 
meg a karaktereket, és csak a pályák kaptak lát-
ványos 3D-s külsőt. Aztán valahol a fejlesztési idő 
felénél beütött a baj, az egyik merevlemez eldur-
rant, és vitte magával az összes addig elkészült 
karakter modellt, így kezdhették újra lényegében 
az alapjaitól az egészet, bár ennek is meglett az 
előnye, az új sprite-ok sokkal jobban néztek ki, 
mint a korábbiak.
 Játékmenet tekintetében igazából három 
olyan dolog van, amiben az elődjéhez képest fej-
lődött, az első, hogy kettő helyett most már négy  
játékos tudott egyszerre versenyezni, ilyenkor a  
TV képernyőjén négy felé lett osztva a játék. Kicsit 
zsúfolt volt és nehezen átlátható, de a hangulat 
parádésra sikerült. A második, hogy itt vezették 
be azt a máig is használt programozói trükköt, 
hogy a gép ellenfelek mindig a játékosokhoz 
igazodnak, sosem előzik meg őket nagyon, de 
cserébe sosem maradnak le. Ez persze egy pi-
cit csalásnak érződik, de nagyon sokat dob 
a versenyeken, hogy mindig és mindenért ér-
demes küzdeni, mert a legrosszabb helyzet-
ből is lehet fordítani. A harmadik pedig a le-
gendás kép, tüskés tekipáncél, ami az egyik 
legszemetebb fegyver a játéktörténelemben. 

 Donkey Kong Jr. és Bowser pedig mint a 
két nehézsúlyú, nagyon lassan érték el a maximá-
lis sebességet, viszont onnantól megállíthatatla-
nok lettek. A játékosok versenyek alatt érméket is 
gyűjthetnek, amikkel növelhetik a gokart sebessé-
gét, illetve azzal kell fizetni, ha kisiklik a versenyző 
a pályáról. 
 Iszonyat szórakoztató, és bizony gyerekko-
romban nekem is hatalmas élmény volt, mikor suli 
után összeültünk Mario Kartozni, és órákig pör-
gettük. Még saját „szakkifejezéseket” is alkottunk, 
mint a „zöteta” vagy „piteta” (avagy zöld teki talál-
kozó és piros teki találkozó), amivel jeleztük egy-
másnak, ha éppen készültünk a másikat nagyon 
megszívatni egy jól irányzott teki lövedékkel. 
 Miyamotóék is boldogok lehettek, ugyanis 
8.7 millió példányban fogyott el, és egy ekkora si-
ker garantálta a folytatást is.

Verseny a végtelenségbe

 A Mario Kart igazi sikersorozat lett, viszont 
legyünk őszinték, a 90-es évek óta az alapformu-
la nem sokat változott, így a folytatásokba nem 
mennék bele túl mélyen, inkább csak az apróbb 
érdekességeket szedtem össze velük kapcsolat-
ban. A Nintendónál tradíció lett, hogy minden új 
konzolukra kihoznak egy új Mario Kart-ot, így az 
1995-ben megjelent Nintendo 64-re érkezett is a 
második felvonás.
 A Mario Kart 64 fejlesztése nagyon simán 
ment egy darabig, az új konzol messze erősebb 

Hozzácsaptak még egy aréna harcos játékmódot 
is, közben Oka Sayo zeneszerző elkészült az iko-
nikus dallamokkal is, minden készen állt a nagy 
megjelenésre.

3… 2… 1… Super Mario Kart!

 1992 végén a boltokba került a Super Ma-
rio Kart, és egy csapásra belopta magát az embe-
rek szívébe! Elkapkodták a polcokról, a kritikusok 
pedig ódákat zengtek a játékmenetről, a fantasz-
tikus grafikáról és a sehol máshol nem tapasztalt 
hangulatról. Igazi partijáték lett, mert bárki kortól 
és nemtől függetlenül 2 perc után azonnal tudott 
vele játszani. Miyamotóék igazi japán precizitással 
rakták össze minden kis szegmensét a játéknak, 
hogy garantáltan mindenkinek legyen benne sike-
rélménye. A játékosok kedvükre válogathattak a 
8 versenyző közül, akikkel méretük alapján eltérő 
módon lehetett játszani. A kicsi Kupa katona és 
Toad, a gomba nagyon könnyűek voltak, így szinte 
pillanatok alatt felgyorsultak, de egy erősebb ka-
rakterről lepattantak. 
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az időben még nem nagyon terjedt el konzolon 
az online kapcsolat, így az MKDS igazi pionírként 
hatalmasat kockáztatott, és vitte a bankot. A já-
tékosok imádták, hatalmas Mario Kart versenyek 
zajlottak az online térben, aminek extra szépsege 
volt, hogy bárhol, bármikor becsatlakozhattunk 
egy menetre, csak elő kellett venni a zsebből a DS-
t, és máris duruzsolhattak a gokartok. El is ment 
belőle több mint 20 millió példány, szóval Miya-
motóék ismét bonthatták a pezsgőket.
 A 2008-as Mario Kart Wii (ami gondolom 
egyértelműen Wii-re jelent meg) mindent ötvö-
zött, ami a korábbi részekben bevált: fantasztikus 
grafika, online játék, maximálisra pörgetett játék-
menet, majd az egészet megfejelték a mozgásér-
zékelős irányítással, a siker pedig garantálva volt. 
37 millió fölött állt meg az eladás ezzel évekig a 
világ legtöbbet eladott játékai listáján volt, még-
hozzá a top 10-ben. 

gást a gamer sajtó részéről. Bár a grafika eszeve-
szettül jól nézett ki, viszont sokan sérelmezték, 
hogy a tartalmi rész nem nagyon bővült. Lényegé-
ben ugyanazok a pályák és karakterek újra és újra. 
Bár a DD tartalmazott egy újítást, mégpedig, hogy 
egy gokarton most már két karakter ült, egyik ve-
zetett, a másik dobálta a riválisokat teki páncé-
lokkal vagy banánhéjakkal, de nem igazán aratott 
osztatlan sikert, inkább volt egy idő után fruszt-
ráló, mint szórakoztató. Persze ettől függetlenül 
még mindig ott volt a hamisítatlan Mario Kart ér-
zés, de a 7 milliós eladás már éreztette, hogy nem 
igazán előre megy a sorozat. 

 Természetesen a fejlesztők tanultak a hi-
báikból, és a következő rész szinte mindenki vára-
kozását felűlmúlta. Ismét kézi konzolra, Nintendo 
DS-re jelent meg 2005-ben a Mario Kart DS, ami-
nek az igazi nagy újítása az online játék volt. Ebben 

Ugyanis csak és kizárólag az 1. helyen lévő verseny-
zőt célozza bede azt halál pontosan, és garantál-
tan felrobbantja. Nagyon kellemetlen, mikor a cél 
előtt kapjuk az arcunkba, és bukjuk a teljes mene-
tet. Természetesen az MK64 is hatalmas sikert ara-
tott, közel 10 millió példány fogyott belőle, szóval 
a Nintendo vezetői nagyon elégedettek voltak.
 A következő részre, a Mario Kart: Super 
Circuit-ra 5 évet kellett várni, 2001-ben jelent 
meg, de ezúttal nem asztali konzolra, hanem 
Game Boy Advance-re, a Nintendo frissen meg-
jelent hordozható kézikonzoljára. A GBA viszont 
közel sem volt olyan erős, mint az N64, teljesítmé-
nyét tekintve közelebb állt a Super Nintendóhoz, 
így a grafikából jelentősen vissza kellett venni. 
A pályák ismét mode 7 megoldást kaptak, a 
versenyzők pedig az MK64-hez hasonló ren-
derelt, kamu-3D-s sprite-ok maradtak. Persze 
ez a pici képernyőn nagyon jól nézett ki, és ext-
ra szórakozást nyújtott, hogy kábellel össze 
lehetett kötni a GBA-kat, így továbbra is me-
hetett a többjátékos móka. A siker ismét nem 
maradt el, közel 6 millió példány talált gazdára. 
 A 2003-ban GameCube-ra megjelent Mario 
Kart: Double Dash viszont már okozott némi mor-
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 Végül, de a legutolsó a sorban, számszerint 
a 15. Mario Kart, a nagyon különleges Mario Kart 
Live: Home Circuit. Itt a játékosnak a saját lakásá-
ban kell felépítenie egy versenypályát, majd valódi 
távirányítású kisautókkal kell versenyeznie, miköz-
ben a Switch kijelzőjén a szoba átalakul a „mixed 
reality” segítségével klasszikus Mariós világgá. 
Nagyon ötletes, de sajnos nem olcsó mulatság, vi-
szont aki teheti, mindenképpen próbálja ki egyszer!

Kart klónok mindenhol

 A Mario Kart sikerére természetesen min-
den más kiadó és fejlesztő is felfigyelt, szinte 
azonnal megjelentek a másolatok, elég vegyes 
minőségben, de mára ott tartunk, hogy kvázi min-
den nagyobb játéksorozat rendelkezik valamilyen 
„kart” minijátékkal. Mortal Kombat, Yakuza, 
Crash Bandicoot, Final Fantasy, Shrek és 
persze Disney. Szinte minden témában 
lehet találni, de lássuk 
be, ezek csak próbálko-
zások, aki igazi Kart-tal 
szeretne játszani, az 
vegye elő bármelyik 
Mario Kartot, az el-
sőtől az utolsóig, és 
garantáltan leköti 
pár órára. Amíg lesz 
Nintendo, addig lesz 
Kart, mi pedig megvesz-
szük újra és újra…

hogy 48 millió példánynál jár, aki pedig kíváncsi 
rá, de nincs Switch konzolja, az jöjjön el valamelyik 
Fantasy Expo-ra, ahol szinte mindig van egy kiállí-
tott példány kipróbálásra.
 Természetesen a mobiltelefon tulajok sem 
maradtak Mario Kart nélkül, ugyanis 2019 óta el-
érhető Androidra és IOS-re a Mario Kart Tour, 
amit persze erősen a gatcha rendszerre éleztek 
ki, kiváltva ezzel a rajongók és a kritikusok nem-
tetszését. Persze ettől függetlenül hatalmas lett 
a sikere, 200 millió feletti letöltéssel. Ha valakit 
nem zavar a sok mikrotranzakció és a mobilosan 
lebutított játékmenet, akkor tegyen vele egy pró-
bát bátran.
 Azt hiszitek, nincs játéktermi változat? Té-
vedtek! Mindjárt négy változat is! Mario Kart Ar-
cade GP (GP2, DX és VR) szintén nagy sikereket 
ért el, bár idehaza elég körülményes lehet kipró-
bálható példányt találni. Maga a játék nagyjából 
a Gamecube és a Wii változatok szintjén mozog, 
extra érdekessége, hogy olyan karakterek is vá-
laszthatóak, mint pl. Pac-Man. 

 A következő címe már csak egy számot 
tartalmazott, Mario Kart 7, ami a Nintendo 3DS 
konzoljára jelent meg, és igazából az elődeihez 
képest csak annyi extrát tudott, hogy a versenyek 
bizonyos szakaszai a víz alatt vagy épp a levegő-
ben reptették a versenyzőket. Szép volt, jó volt, 
de leginkább csak a DS verzió felturbózott újraki-
adásaként lehet elkönyvelni. 

 Az igazi nagy siker WiiU-ra érkezett Mario 
Kart 8 címen 2014-ben, az első 4 napban elment 
több mint 1 millió példány, és meg sem állt 8 mil-
lióig, ami a konzol gyalázatosan gyenge fogadta-
tását figyelembe véve hihetetlen teljesítmény. 
Maga az MK8 a tökéletes egyvelege az összes 
eddigi résznek, minden pálya, karakter, lehetőség 
visszaköszön, olyannyira, hogy a WiiU bukása után 
a Nintendo azonnal kiadta újra, 2017-ben Mario 
Kart 8 Deluxe néven Switch-re, és mai napig ez a 
definitív Mario Kart. Folyamatosan jönnek ki hoz-
zá a DLC-k, új pályákkal ezzel is garantálva, hogy 
sose érjen véget a móka. A jelenlegi eladás vala-

kontroller bemutató
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bemutatót. Ha valaki ilyen irányban óhajt tovább-
tanulni, annak kihagyhatatlan. 
 Ezúttal nem volt Dózsa Gergő előadása, 
ami sajnálatos, Gergő 2018 óta tartja a történelmi 
előadásait (kivétel a covid időszakban), így ezzel a 
hazai contörténelem leghosszabb előadássoroza-
ta szakadt meg.
 A nagyszínpad az AMV verseny és gála 
programmal indította a napot (persze a megnyi-
tó után). Ami viszont itt érdekelt, az az Animés 
kerekasztal volt. Mivel karácsony és újév után va-
gyunk, adta magát, hogy az ünnepek az animék-
ben legyen a beszélgetés központi eleme. 

mutatása helyett, szívesen hallgattam volna még 
többet az útról magáról, és több kép is belefért 
volna. Főleg, mivel 15 perccel előbb is fejeződött 
be. Ennek ellenére, aki teljesen ismeretlen a té-
mában, annak egy jó bevezető volt. 
 A következő érdekesebb téma az Így add el a 
kiadónak a fanficedet előadás, ami javarészt arról 
szólt, hogy ha egy ismert címhez írunk történetet, 
akkor miként érdemes átalakítani, hogy az hivatalo-
san is megjelentethető legyen. Írói vénával rendel-
kező rajongóknak hasznos, informatív előadás volt.
 Érdekes volt még számunkra a Rings of Po-
wer előadás is. Természetesen arról szólt, hogy ez 
a sokak által szidott sorozat hogyan illeszkedik a 
kánonba, vagy hogyan nem. Mégha kicsit messzi-
ről is indultunk, a szájbarágós vagy nem szájbará-
gós filmekkel. Szerintem a nap egyik legjobb előa-
dása volt, részletes és információdús.  
 Mindezek mellett volt még Bleach-es előa-
dás az új évadról és Bleach kvíz, Eszes Rita író be-
szélt arról, milyen is Japánban élni, és késő dél-
után a Károli egyetem japán szakáról is tartottak 

 A 2023-as conévadot a Téli MondoCon nyi-
totta, ami - hála a meglehetősen kellemes időnek 
- inkább volt tavaszköszöntő con, hiába volt janu-
ár közepe. Mindenesetre az örömteli, hogy a sok 
felhős és esős nap között egy ennyire szép napos 
conon vehettünk részt. 

 Téli, azaz egynapos con lévén, a helyszín is 
szűkösebb lett, de így is kényelmesen elfértünk 
minden helyszínen, ami a B és E pavilont jelentet-
te. Utóbbiban a nagyszínpad és a kajáldák kaptak 
helyet, a B-ben pedig minden más (kis színpad, 
karaoke, vásár, gamer cuccok). Minden fandom 
rajongójának próbáltak kedvezni legalább egy 
programmal, vagy ha mást nem, az árusok valamelyi-
kénél bárki elverhette a karácsonyi pénzajándékát. 
 Kezdem az előadói színpaddal, mivel ott 
töltöttem a legtöbb időt, és szokásosan egymást 
váltották a különféle előadások, amiből néhányat 
megnéztünk, illetve párba beletekintettünk. 
 A Tokaido út titkai előadás nagyon ígére-
tesnek érkezett, ám egy kicsit csalódást keltő 
lett. Egyrészt az előadásban több pontatlanságot 
találtam, pl. a Shinkansen sosem volt mágneses. 
Habár valóban tervben van ilyen, de még nem 
üzemel. Emellett az előadás címe is kicsit meg-
tévesztő volt, mivel inkább egy egyszerű korrajz 
lett a korai Edo-korról. Az előadó a Tokaido utat 
híres ukyo-e művész képei segítségével mutat-
ta be, ami önmagában tetszetős ötlet, ám kevés 
képet láttunk, és az egyes állomásokról sem tud-
tunk meg sokat. Titkot meg pláne nem. A kor be-

rendezvény beszámoló
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 A tavaszi con már most ígéretesnek tűnik, 
legalábbis abból a szempontból, hogy ismét lesz 
koncert. Kitade Nana érkezik, aki többek között a 
Fullmetal Alchemist, a Jigoku Shoujo vagy a D.Gray 
Man animéhez is énekelt már nyitó vagy záróze-
nét, így igazi animés koncertnek nézünk elébe. 

 Összességében egy kellemes hangulatú co-
non vagyunk túl. De hát nem is az volt a célja, hogy 
berúgja az ajtót, csak hogy szórakozzunk egyet, az 
meg sikerült. Folytatás április 29-30-án.

jó, hogy erről is szó esik egy conon. Lehetne még 
folytatása.

 Ami a karaoke részleget illeti, büszkén je-
lenthetem, hogy ismét részt vettem a zenekvízen, 
és egész sok zenét fel is ismertem, pedig nem 
szoktam, mivel a nagyon népszerű animéket nem 
nézem. Most csak egy órás lett, de nekem ez is bő-
ven elég volt.
 Aki más elfoglaltságot keresett, az a már 
ismert programokból választhatott. Különféle já-
tékokkal játszhatott, vagy workshopok keretében 
készíthetett masnit és vászonzsákot. A szabás-var-
rás kérdezz-felelek rész akár egy kis színpadi előa-
dást is megérne majd. Társasjátékok most annyira 
nem voltak, inkább a kártyajáték dominált.

 Nagyon okos ötletnek tartom, hogy mind-
két színpadon a műsorok között mutatták a con 
térképét, és kiemelték rajta, mit hol lehet megta-
lálni. Mivel sok ember nem talál el A-ból B-be, ezt 
kimondottan hasznosnak találom.

Ennek ellenére a téli szezon kibeszélésével indult, 
amit kicsit soknak éreztem, meg a fő téma jobban 
érdekelt, minthogy ki mit miért néz. Ettől függet-
lenül magát a témát jól átbeszélték, és animékből 
kivágott jelenetekkel illusztrálták, bár egy-egy ün-
nepre mást választottam volna, de ez szubjektív. 
A nagyobb gondom a kihangosítás volt. Én még 
relatíve jól hallottam, mit beszéltek, de akik a 
széksor utolsó harmadában foglaltak helyet, azok 
elég rosszul hallhatták, hogy ki mit mond. Persze 
erre a megoldás, hogy előrébb kell ülni. Hely volt.
Egy laza Para Para és tömegkvíz után a cosplay 
uralta be a délutánt. Mi itt, egyéb elfoglaltság 
okán, csak a Central Crown Championship ver-
senyt néztük meg, amin - annak ellenére, hogy 
a nyertes Chichagóba utazhatott - elég kevés in-
duló volt. Mindössze három, viszont azok elég-
gé tetszettek. A nap további részében itt rajz-
csata és alkotói kerekasztal volt, ahol írók és 
rajzolók beszéltek arról, hogy mi van akkor, ha 
valaki komolyabban, pénzkereseti céllal szeretne 
alkotni valamit. Egy ideje ez elég elterjedt dolog, 

rendezvény beszámoló
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ahogy a végén már félmeztelenül táncolnak? A vi-
deó témája a környezetvédelem, amit szintén tá-
mogatok, bár ha választani kéne, összességében a 
Dreamcatcher Maisonje jobban átadja a témát. Lé-
nyegében a Louder az a szám, aminek köszönhető-
en jobban megismerkedtem a TAN-nel, Jaejun is itt 
lett a kedvencem, és remélem, még sok jó számot 
adnak ki, mielőtt feloszlanak (elvégre tudtommal 
ők egy project group a The Wild Idol műsorból).

18.
NATURE – LIMBO!

 Már kezdtem agyalni, hogy mi lehet a ban-
dával, hiszen 2020-ban a Girls az egyik kedvenc 
számom volt, de azóta nem hallottam felőlük. Az-
tán februárban újra megjelentek a Rica Rica című 
számmal, ami viszont ráadásul még rendes vide-
ót sem kapott, és csak egy helyszínen táncoltak. 
De novemberben jött a Limbo! és feldobta a hó-
napot. Nem vártam tőle sokat, úgyhogy nagyon 
meglepett, hogy mennyire bejött a szám. 

ták. A piros színek is jól mutatnak, az outfitek pe-
dig még inkább. Az egyik kedvenc részem, amikor 
Miyeon eldobja a nyalókát, a másik pedig a Barbie 
babás rész. Külön tetszett a szimbolizmus, hogy 
elhagyták a banda nevéből a G-t (mint girlt) a szám 
erejéig. Ráadásul Soojin is megjelent egy lufi for-
májában. Egy kicsit ráuntam május óta a számra, 
hiába állítottam akkor, hogy a top 5 fix, de tovább-
ra is azt gondolom, hogy helye van a listán.

19.
TAN – LOUDER

 Nem sikerült még megfejtenem, hogy ho-
gyan függ össze a videó és a szám/szöveg, de a 
lényeg, hogy külön-külön szeretem őket. Régen 
nagyon sok olyan zenét hallgattam, amiben a 
drop volt a lényeg, ez pedig egy olyan szám, ami-
re lehet fejet rázni. A refrén mellett még a 2. ver-
zében Jiseong rapje és a bridge a szám erősségei 
szerintem. Meg az utolsó refrén, ami teljesen át-
variál mindent. És persze ki mondana nemet arra, 

Mielőtt belevágunk a top 20 számba, leszögezném 
a szabályokat. Azaz hogy nincsenek szabályok. 
Idén megpróbáltam egy olyan listát összeállítani, 
amin tényleg imádok minden számot, így rátettem 
a b-side-okat és az angol vagy japán számokat is. 
Ahhoz az egyhez azért tartottam magam, hogy ne 
legyen rajta mindhárom tavalyi STAYC-szám. Idén 
kicsit több helyet kaptak a kedvenceim, és talán 
kevésbé változatos a lista, de elégedett vagyok az 
eredménnyel. Még akkor is, ha fiú-lány arány 4:16.

20.
(G)I-DLE – TOMBOY

 Elég sokáig nem tértek vissza a lányok, miu-
tán Soojinnak el kellett hagynia a bandát. De aztán 
májusban jöttek és újra berobbantak a Tomboyjal. 
Egyre inkább teret hódít a rockosabb stílus, en-
nek a számnak a koncepciójához pedig nagyon jól 
is megy. Tetszett, hogy váltogatták a refrént, az 
elsőt Minnie és Shuhua énekli, a másodikat meg 
Yuqi és Minnie. Az MV-t pedig nagyon jól eltalál-

 2022 a búcsúk éve volt, szerintem még so-
sem volt ennyi botrány, tagkilépés (vagy inkább 
-kirúgás) és feloszlás. Megvált egy vagy több tag-
tól a KINGDOM, a ONEUS (erről a kettőről pedig 
még cikket is írtunk: AniMagazin 68. és AniMaga-
zin 69.), a TREASURE, a TO1, a Viction, lányban-
dák közül pedig a PIXY, az NMIXX, az Apink, a LE 
SSERAFIM, a LOONA, az Oh My Girl, a Purple Kiss, 
a BLACKSWAN, a fromis_9, a H1-KEY, a Secret 
Number, a LIGHTSUM és a Weeekly is csökken-
tett létszámmal folytatja a tevékenységét. Kár, 
pedig ezeknek a nagy részével eléggé szimpatizál-
tam. Ezen felül tavaly feloszlott a CLC, az APRIL,  
a BVNDIT, a NU’EST, a DIA, a bugAboo és a Hot 
Issue, őket is sokat hallgattam. Szóval tényleg na-
gyon sok mindenkitől kellett elbúcsúzni. Sajnálom, 
hogy így alakult.

 De nézzük a pozitívabb oldalát a dolgoknak! 
2021 decemberének a végén éppen csak elkezd-
tem belevetni magam a bandatagok neveinek a 
tanulásába, előtte hiába tetszett egy banda, meg 
sem fordult a fejemben, hogy utánanézzek, kit 
hogy hívnak. Szóval akkor még csak kb. 11 bandá-
ban ismertem fel mindenkit név szerint az arcok 
alapján. Tavaly már 36 bandával zártuk az évet. Jó 
érzés, amikor kicsit jobban megismerek egy bandát, 
és be tudom azonosítani a tagokat, ilyenkor általá-
ban kicsit a számaikat is jobban megszeretem. Rá-
adásul ebben a 36-ban benne van az NCT is a maga 
23 tagjával, amit egy éve én el sem tudtam volna 
képzelni. De hát valaki rossz hatással volt rám…

https://animagazin.hu/magazin/68/
https://animagazin.hu/magazin/69/
https://animagazin.hu/magazin/69/
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le belőle, hogy a szabadság a fő motívum. De ez a 
szám határozottan nem a videó miatt van itt, ha-
nem mert nem tudom abbahagyni a hallgatását.

14.
IVE – LOVE DIVE

 Valahogy a nárcisztikus számok vonzanak 
mostanában. Nagyon egyszerű szám, mégis az 
egyik kedvencem lett a stílusával és a hangszíné-
vel. Repetitív, mégsem unalmas. A koreográfiát is 
nagyon szeretem. Az IVE tökéletesen viszi tovább 
az IZ*ONE elegáns koncepcióját, talán még elége-
dettebb is vagyok a számokkal összességében.

gyon szórakoztató, kreatív, nem egyszer néztem 
már végig.

15.
FIFTY FIFTY – Lovin’ Me

 Amikor meghallgatok egy számot, meg 
szoktam tippelni, hogy vajon év végén fel fog-e 
kerülni a toplistára. Ha a számmal való első talál-
kozásom után valaki azt mondja, hogy 15. helyen 
fog végezni, akkor valószínűleg kiröhögtem volna. 
Ugyanis annyira nem tetszett, hogy végig sem hall-
gattam, de még a refrénig sem. Jó nagy hiba volt. 
Ez egy lassabb, melankolikusabb szám, amiket ál-
talában nem szeretek, de a refrén mindent visz. A 
harmonizáló hangok teljesen megfogtak, és azóta 
függő vagyok. Meg a bandával is ismerkedtem, az 
egészen más stílusú Log In is tetszett, meg a Tell 
Me sem volt rossz, de az albumon a legkevésbé 
szimpatikus Highert is megszerettem valameny-
nyire. A videóban valószínűleg több szimbolizmus 
van, mint ami nekem átjött, annyit szűrtem csak 

című számokkal, vagy túl lassúak, vagy… Marga-
ret számát inkább nem kommentálom. Ráadásul 
egy napon jött ki a szám a Tomboyjal, és akkoriban 
teljesen eltörpült mellette. Csak utólag jöttem rá, 
milyen kellemes retrós szám, ami igazából a ban-
da történetét meséli el. Nagyon bejöttek az outfi-
tek, a rózsaszín tematika, a második verze elején 
a vágások, az arckifejezések, az abszolút kedven-
cem pedig az utolsó refrén.

16.
WOODZ – I hate you

 Ez a szám néha annyira illik a hangulatom-
hoz, hogy leírni nem tudom. WOODZ egy új olda-
lát mutatta meg (nekem legalábbis mindenképp): 
tetszett ez a fiatalos, lázadó koncepció, ahogy 
a ruhái és a haja is. A rockos hangzás valahogy 
a gyerekkori sorozataimra emlékeztet (mintha 
olyan öreg lennék), olyan nosztalgikus érzés, ami-
kor hallgatom. Mindez pedig meg van fűszerezve 
WOODZ egyedi hangszínével. A klip pedig na-

Egyszerre elegáns és játékos. A koreográfiája 
zseniális. A videó is nagyon tetszett, hiába nem 
annyira egyedi. A lányok (vagy mondjam inkább, 
hogy hölgyek?) gyönyörűek, a megvilágítások és 
a hátterek pedig pont olyanok, amilyennek len-
niük kell. Egy idő után már attól tartottam, hogy 
túl sokat hallgatom, és ezzel elrontom magamnak 
a számot.

17.
Brave Girls – Thank You

 Tavaly előtt fantasztikus volt, ahogy szin-
te a feloszlás szélén álló bandának felkapták egy 
2017-es számát (a Rollin’-t), és díjat is nyertek vele. 
Ennek hatására vissza is tértek egy nyári számmal 
– amit kivételesen szerettem, korábban a Chi Mat 
Ba Ram és a Cherry Bullet Love So Sweetje kö-
zött vacilláltam, végül az utóbbi nyert –, a tavalyi 
comebackkel pedig a toplistára is felkerültek a lá-
nyok. Eleinte elég szkeptikus voltam a számmal, 
mert nincsenek jó tapasztalataim a Thank You 

„Amikor meghallgatok
egy számot, meg szoktam  

tippelni, hogy vajon év
végén fel fog-e kerülni

a toplistára.”
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10.
PIXY – Villain

 Ennél a számnál is nehéz megmagyarázni, 
hogy miért szeretem. Pedig amikor kijött, napo-
kig ez ment nálam újra és újra. Van egy lüktetése 
a zenének, ami magával ragad. A hanghatásokkal 
és a hangszínekkel pedig tényleg elérik, hogy fő-
gonosznak képzeljem őket. A koreográfia az egyik 
kedvencem az évben, a kameramozgások ráadá-
sul kiemelik, hogy mennyire egy a dallam és a 
tánc, szinte már robotikus az egész. 

a ruhák, hogy mindenkiből kihozzák a legszebbet. 
És arra is rájöttem, hogy hiába sugározza a szám a 
bad girl energiát, a lányok imádnivalóak.

11.
NCT 127 – 2 Baddies

 Korábban az NCT számait sem igazán bír-
tam, ezért nem is nagyon érdeklődtem a banda 
iránt. Azonban ahogy ismerkedtem a Dreammel, 
majd kitűztem célnak mind a 23 tagot, rájöttem, 
hogy rengeteget változott az ízlésem, és talán 
adnom kéne még egy esélyt a többi unit korábbi 
számainak is. A 2 Baddies tökéletes példa az olyan 
számra, amit a tavalyi énem még nem viselt volna 
el valószínűleg. Ez a szám maga a zaj. És miután ré-
gen kijelentettem, hogy nem szeretem a rappet, 
képtelenségnek is tűnik, hogy a kedvenc részem 
a számból Jaehyun gyors rappelése legyen. Bár 
tény, hogy nem marad le tőle sokkal az előrefrén 
és a refrén sem, az utolsó refrén meg főleg nem. 
Oké, az egész számot imádom, hiába közös kán-
tálás a nagyobb része. A videó egy kész kavalkád, 
annyira színes és ronda, hogy már szórakoztató. 
Egy biztos: ha meglesz a jogsim, ezzel a számmal 
fogok ünnepelni.

refrénje fogott meg, és miatta kíváncsi voltam 
több tartalomra tőlük, aztán egyszer csak azon 
kaptam magam, hogy már azok a részek is tetsze-
nek a számból, amiket eredetileg utáltam. Végül 
pedig már tudtam a tagokat is. Elismerem, hogy 
ez a flegma rapper stílus olyan, hogy valaki vagy 
utálja, vagy imádja. Én az előbbiből mentem át az 
utóbbiba. De nemcsak a szám tetszik: a videó jó 
esélyekkel indulhatna az év MV-je címért. Imádom 
a színeket, az egyéni jeleneteket, az outfiteteket, 
a különleges effekteket, mindent. Látszik, hogy 
nagyon alaposan lettek kiválasztva a sminkek és 

13.
MAMADOL – WooAh HIP

 MAMADOL, azaz mama idol. Ez egy olyan 
projekt volt, amiben gyerekes anyukák álltak be 
előadni. Kár, hogy csak egy szám erejéig, de már ez-
zel is maradandót alkottak. Eleinte nem tetszett, 
hogy nemcsak a cím emlékeztetett a MAMAMOO 
HIP című számára, hanem még az együttes neve 
is őket juttatta eszembe. Hiába januárban jött ki 
a WooAh HIP, csak nyáron fedeztem fel, hogy mi-
lyen jó. A sample is megtetszett, ami egyébként 
az Apink Dilemmájában is ott van. Nehéz kedvenc 
részt választani, mert az előrefrén is nagyon jó, 
meg a fake antidrop is, ami elhiteti a hallgatóval, 
hogy a refrénben nem lesz több hangszer, aztán 
kicsit odébb rákezd. Meg egyszerűen nagyon sok 
benne az olyan szövegrészlet, amit ikonikusnak és 
emlékezetesnek találtam. Azért még hátha össze-
jönnek a jövőben újra, hogy kiadjanak egy másik 
számot.

12.
XG – MASCARA

 Képzeljük el, hogy egy koreai cégnél van 
egy csak japán lányokból álló banda, akik pedig 
csak angol számokat adnak ki. Ez az XG. Eleinte 
nagyon furcsa volt, hogy ennyire megosztottak 
a bandában a szerepek: van, aki csak énekel; van, 
aki csak rappel; és van, aki szinte csak táncol. Sőt, 
a stílusuk taszító volt számomra. Csak Juria elő-

„...az egész számot imádom,  
hiába közös kántálás a nagyobb 

része. A videó egy kész kavalkád, 
annyira színes és ronda, hogy 

már szórakoztató.” 
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6.
Girls’ Generation – FOREVER 1

 Sosem voltam hatalmas fanjuk, de van jó 
pár ikonikus számuk, amit ismerek és szeretek. 
2007-ben debütáltak, és a FOREVER 1 előtt 2017-
ben adtak ki utoljára „teljes létszámmal” számot, 
úgyhogy nagyon jó volt őket ennyi év után is újra 
együtt látni. Egy inkább vokálra kiélezett dallal 
tértek vissza, de mégsem éreztem lassúnak. In-
kább lenyűgözött. A szám elismert sztárokról 
szólt, hogy ők már elértek valamit, mégis szüksé-
gük van a fanokra. Az MV is gyönyörű, akárcsak a 
lányok, úgyhogy amennyire nem voltak nagy elvá-
rásaim a számtól, annyira a kedvencem lett. (De 
csak a The Boys után.)

valy a legjobban a lányokhoz. Ettől is kicsit nosz-
talgikus hangulatom lesz mindig, hiába nagyon vi-
dám a szám, mégis kicsit szomorkás is egyszerre. 
A lányok jól néznek ki, ami már csak természetes, 
és egyszerűen jó nézni, ahogy előadnak. Ráadásul 
itt Lucy rapje is nagyon jól be lett illesztve a szám-
ba, a Dangerben ez az egy rész zavart egy kicsit.

8.
STAYC – POPPY

 Itt voltam a legnagyobb bajban, hogy me-
lyik STAYC-számot válasszam. A RUN2U volt az 
első szám, amit tényleg nagyon szerettem tőlük 
(hiába idegesített első hallgatásra a refrénje any-
nyira, hogy konkrétan kivágtam a dalból és meg-
szerkesztettem a saját verziómat). Aztán a nyári 
Beautiful Monster egészen más okokból egyedi, 
míg a Poppyt pedig szimplán nem tudom kiverni 
a fejemből. Ez az első japán számuk, ami kimon-
dottan jól sikerült, természetesen hangzik benne 
a japán szöveg. A refrén nagyon-nagyon ismétlő-
dő, de pont azt szeretem benne. Bármennyiszer 
meg tudnám hallgatni. Kimondottan érdekes, 
ahogy összeillesztették a végén Yoon magas szó-
lamaival. A koreográfiát is nagyon szerettem, és a 
videóban is jól néznek ki a színek (meg a szemek).

7.
woo!ah! – Rollercoaster

 A woo!ah! már régebb óta egy személyes 
kedvencem, csak 2021-ben nem adtak ki olyan szá-
mot, amit listára tettem volna. Tavaly viszont mind 
a három comebacket nagyon eltalálták. Kelleme-
sen élénk, édes, lédús a hangzásuk, ami már-már 
jellemző a legtöbb woo!ah!-számra. A Danger kicsit 
különlegesebb volt, de alapvetően viszonylag átla-
gosak a számaik. Mégis replayen hallgatom őket. 
A Rollercoaster sem kivétel, szerintem ez illett ta-

A la la la részt szintén nem tudom megunni. Elég-
gé hiányzott Ella a csapatból, de akkor még mit 
sem tudtam arról, hogy nem csak hiátusra megy… 
Még Satbyeol is csatlakozott hozzá, és így négyen 
maradtak volna, de az év vége felé bemutattak 
egy új tagot, Rinjit. Kíváncsi leszek, hogy a jövő-
ben milyen számokat adnak ki.

9.
TXT – Opening Sequence

 Ez az egyetlen szám, ami b-side lévén nem 
kapott semmilyen videót, csak dance practice-t 
adtak ki hozzá. 2021-ben nagyon megfogtak a 
TXT számai, azonban ez sajnos a 2022-es Good 
Boy Gone Badről nem mondható el. De év vége 
felé meghallgattam a teljes albumot, és belesze-
rettem az Opening Sequence-be. Kicsit olyan, 
mint a Lovin’ Me: melankolikus, csak sokkal erő-
teljesebb. A táncot nézve is az jön le, hogy tényleg 
érzelemkifejezésre szolgál a szám, és egy üzene-
tet akarnak átadni vele.

„Ettől is kicsit nosztalgikus hangulatom lesz mindig, hiába
nagyon vidám a szám, mégis kicsit szomorkás is egyszerre.”
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ha áprilisban adják ki, így került a Pretty Psycho a 
harmadik helyre.

2.
Rocket Punch – CHIQUITA

 Nem véletlen, hogy az előző számban 
(AniMagazin 70.) róluk írtam bemutatót: a 
woo!ah! mellett ők a másik kedvenceim a 4. 
generációs lánybandák közül. Tavaly pedig a 
számaik is tükrözték ezt, hiszen a Chiquita ta-
lán az eddigi kedvencem tőlük. Minden meg-
van benne, amit a zenéjükben szeretek: a ret-
ró, az édes hangszín és a látványos koreográfia. 

5.
TAEYEON – INVU

 Taeyeon a Girls’ Generation vezetője, aki 
már évek óta szólistaként is ad ki számokat, de 
tényleg csak véletlen kerültek egymás mellé. A 
tavalyi cikkben kifejtettem, hogy általában nem 
annyira jönnek be a számai, hogy aztán ezt idén 
megint megcáfoljam. Ez az a zene és videó, ami-
re azt tudom mondani, hogy szép, és ennyiben ki-
merült a véleményem. Nem tudom, miért tetszik 
ennyire. Nem tudom, miért volt a februári megje-
lenése óta majdnem minden hónapban egy idő-
szakom, amikor az INVU-t hallgattam újra és újra. 
Csak itt a helye és kész.

4.
YUJU – Play

 Kicsit hiányzik a GFRIEND, de ha ilyen szóló-
számokat kapok helyette, akkor el tudom fogadni 
a feloszlásukat. A Play elegáns, művészi, fenséges, 
magával ragadó. Akár egy színdarab, mindez gyö-
nyörű vörös és kék díszletekkel tálalva. Valameny-
nyire a modern és a hagyományos jegyek is keve-
rednek benne. Kicsit nyomasztó a hangulata, a 
szövege is szép és letört egyszerre. De pont azért 
járok vissza hozzá február óta, mert annyira megfo-
gott a szám, a hangulata, az előadásmód, minden.

 Mielőtt rátérünk az első háromra, fel-
sorolnék néhány számot, ami nem állt messze 

tőle, hogy felkerüljön a toplistára. Ezért egy 
említést megérdemelnek afféle honorable 
mentionként.

ALICE – DANCE ON
ATEEZ – HALAZIA
BE’O – Complex
bugAboo – POP

CRAXY – Poison Rose
Dreamcatcher – Starlight

ENHYPEN – I Need The Light
EPEX – Anthem of Teen Spirit

KINGDOM – Illusion
KWON EUN BI – Glitch

Lapillus – HIT YA!
NINE.i – Young Boy

NMIXX – COOL
ONEUS – Mr. Wolf

P1Harmony – Doom Du Doom
Red Velvet – WILDSIDE

SEVENTEEN - DON QUIXOTE
Solar – HONEY

STAYC – Beautiful Monster

STAYC – RUN2U
SUNMI – Heart Burn

TREASURE – DARARI (REMIX)
VIVIZ – BOP BOP!
WayV – Phantom

Xdinary Heroes – Pirate

3.
Purple Kiss – Pretty Psycho

 Amikor erre rátaláltam, akkor újból bele-
szerettem a Purple Kissbe, miután a Zombie-t már 
kicsit meguntam. Simán lehetett volna ez a title 
track a memeM helyett szerintem, bár nem mintha 
azt nem szeretném. A Nerdy egész hasonló stílus, 
de valahogy mégsem múlta felül a Pretty Psychót. 
A suttogás alatt elinduló dobok valahogy minden 
egyes alkalommal lázba hoznak a szám alatt, Yuki 
rapje megint kifogástalan, a szám ritmusa pedig 
pont elég gyors az ízlésemnek. A koreográfia is 
passzol ehhez, kicsit olyan, mint a Villain, vala-
hogy kellemes nézni. Nagyon szeretem a hát-
borzongató, halloweeni számokat, még akkor is, 

https://animagazin.hu/magazin/70/
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Nem is tudok belőle kedvenc részt mondani, az 
egész egységben tetszik. Suyun a hangjával tel-
jesen a magáévá tette ezt a számot, de a többi-
ek sem maradnak el mellette. Az MV-k közül is ez 
tetszik a legjobban eddig, szépen dominál benne 
a lila, a tükrös megoldás pedig nagyon kreatív, és 
ezúttal kipróbáltak új szögeket, lencséket. A lá-
nyok megjelenésével is elégedett vagyok, Yeon-
hee végig ragyogott. Anno amikor megláttam a 
szám címét, tartottam tőle, hogy tetszeni fog-e, 
mert a furcsa hangkombinációkat tartalmazó cím 
vagy telitalálat, vagy elrontja az egészet. Szeren-
csére itt az előbbi volt. Így jutott a Chiquita a má-
sodik helyre.

1.

TWICE – Talk That Talk

 2022-ben járt le a TWICE szerződése a 
JYP Entertainmenttel. Tartottam tőle, hogy  
Jeongyeon nem tudja majd folytatni a munkát, 
vagy hogy Nayeon kizárólagos szólistakarrierbe 
kezd. Úgyhogy nagyon megkönnyebbültem, ami-
kor jött a hír, hogy mind a kilenc tag aláírta az új 
szerződést és a TWICE marad, ahogy eddig volt. 
Majd ezt a hírt augusztusban megkoronázták az-
zal, hogy kiadták az év számát számomra. A Talk 
That Talk szintén egy retró szám, de annyira fül-
bemászó, hogy az év hátralévő részében nem is 
tudtam leszakadni róla. A videó pedig legalább 
annyira tetszik, mint a dal. Elvégre van benne egy 

csomó macska. És kell ennél több? A lányok és a 
ruháik gyönyörűek, olyan érzésem van, mintha 
Momo például minden comebackkel szebb lenne. 
De tényleg mindenkinek jól állt ez a comeback. 
Chaeyoungnak és Jihyónak különösen tetszett a 
retrós haja. A kameramozgások is mintha szintet 
ugrottak volna. Jó érzés, hogy együtt folytatják 
az idolkodást, mert mégis csak ők voltak az első 
banda, akik annyira közel kerültek hozzám, hogy 
egy idő után magamtól be tudtam azonosítani, 
hogy ki kicsoda. Szerintem az egész diszkográfi-
ájukban a Fancy az egyetlen szám, amit a Talk 
That Talknál is jobban szeretek. Ezért adtam nekik 
az első helyet. Red Velvet Solar WayV



Írta: Yuuko

KEDVENC K-POP ALBUMAIM 2022-BŐL

zene
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sét az adott számok/albumok iránt. Tehát ha 
nincs benne a kedvenc idei számod, az ezért van 
(meg valószínűleg azért, mert kevés lányban-
dát hallgatok… bár ezen igyekszem változtatni).

Kedvenc albumok
 

1, Key – Gasoline – The 2nd Album
 
 A 2021-es Bad Love minialbum után bele-
szerettem Key szólószámaiba (és felfedeztem ma-
gamnak a SHINee korábbi számait is), tehát nagyon 
vártam, hogy mit tartogat a rajongóinak 2022-re. 
Valamint találtam magamnak egy demó verziót 
egy általa írt számról (amit aztán letöröltek), úgy-
hogy minden reményem abban volt, hogy a kö-
vetkező albumba már az is bele fog kerülni.   

tődni és lenyugodni, most viszont csak a botrány-
ra tudok gondolni – tehát nincs meg a megszokott 
biztonságérzetem. Nyilván nem állt meg az élet a 
banda számára Ravn kilépésével, de nekem még 
kell egy kis idő, hogy újra élvezhessem a zenéjüket.
Egyébként ez kicsit ijesztő: eddig két bandá-
ról írtam a magazinba (AniMagazin 68 és 69), 
és nem sokkal a cikkek elkészülése után érteke-
zett a hír a tagkilépésekről… Talán nem kéne 
még egyszer megkockáztatnom a dolgot? Pe-
dig van még két banda, akikről tervezgetek 
írni, igaz, az egyikben már történt egy tagki-
válás mielőtt még megismertem volna őket…
Kicsit más formátumban fogom összefoglalni 
a tavalyi évem k-pop tekintetében. Bár én is csi-
náltam egy TOP 20 listát (pontosabban szólva 
kettőt: egyet a szólószámoknak, egyet pedig a 
bandáknak), de nem érzem úgy, hogy annyira 
értenék a témához, hogy mindről olyan részle-
tesen írjak, mint Balu szokott. Ugyanakkor ez 
szintén egy teljesen szubjektív lista, mely fő cél-
ja az, hogy másoknak is felkeltse az érdeklődé-

Mivel a ONEUS és a KINGDOM volt az a két ban-
da, amelyek bevonzottak ebbe a világba, így elég 
érzékenyen érintett, amikor mindkettő elvesztet-
te egy tagját. Míg a KINGDOM esetén viszonylag 
könnyebben tovább tudtam lépni, addig az ONEUS 
esetében azóta sem tudtam meghallgatni gyo-
morgörcs nélkül egyetlen egy számukat sem, mert 
egyszerűen annyira fontos része volt Ravn a ban-
dának (elvégre részt vett a számok 90%-ának lét-
rehozásában), hogy nem tudom nélküle elképzelni 
a dalokat… Valamint ők voltak a komfortbandám, 
akiket akkor hallgattam, ha szerettem volna feltöl-

 Tavaly ősz vége – tél eleje között ismerked-
tem meg a k-pop világával, vagyis nagyjából éppen 
egy éve. Ez az év épp elég volt ahhoz, hogy teljesen 
beleszeressek a műfajba, de körülbelül két hónap-
ja eloszlott a rózsaszín köd a szemem elől. Egyik 
barátnőm mondta, hogy 2022 nagyon jó év lesz 
k-pop szempontjából és én egyet is értettem vele: 
rengeteg ismert banda adott ki új számot vagy 
albumot is: visszatért a BIGBANG és az SNSD is 
egy-egy számmal, viszonylag nagy kihagyás után 
újra lett BLACKPINK-comeback is, és persze a leg-
több 4. generációs banda is igencsak aktív volt.
 
 De sajnos nemcsak comeback következett 
comeback után, hanem botrány is botrány után… 
Rég nem volt ennyi tagkiválás és bandafeloszlás: 
tíz éves távlatban is elég soknak tűnik, nemhogy 
egy éven belül… Ezekről nem szeretnék részle-
tesen írni, egyrészt Balu már említett néhányat, 
és biztosan Edina is fog írni róluk, másrészt pedig 
nagy részük engem nem érintett személyesen, így 
csak azokról ejtenék pár szót, amik viszont igen.

Blackpink - Pink Venom

Kingdom (már Hwonnal)

Oneus Ravn nélkül BigBang  - Still Life

https://animagazin.hu/magazin/68/
https://animagazin.hu/magazin/69/
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nete még annál is tragikusabb. (Tényleg szeretem 
a szomorú számokat).

Ascension
Promise (The Song of Dann)

Illusion
 

3, ONEWE – Planet Nine: VOYAGER
 
 Az első k-rock banda ezen a listán, de nem 
az utolsó. Egyszerűen van valami a rockbandák-
ban, amivel könnyebb engem megfogni, mint a 
popszámokkal (bár őszintén szólva az is viszony-
lag egyszerű). Tapasztalataim szerint a k-rock ban-
dák zenéjének hallgatása alatt vagy sírni szoktam, 
vagy pedig (hamisan) jó hangosan üvölteni a szö-
veget, vagy valami ahhoz hasonlót. 

pedig erőteljesebb volt), illetve a tradicionális ko-
reai hangszereknek az összhangja nagyon meg-
fogott. A refrénje pedig valami fantasztikus lett 
szerintem. A b-side-ok tekintetében az Illusion és 
a Promise volt a legkiemelkedőbb számomra. Az 
Illusiont hallgatva nosztalgikus hangulat fogott 
el, és tetszett, hogy fokozatosan épül fel a szám. 
A Promise szintén kapott egy MV-t, ami egyfajta 
kiegészítése a fő MV-nek, de a bemutatott törté-

line tökéletesen bemutatja Key stílusát: grandió-
zus hátterek, feltűnő és egyedi ruhák, látványos 
frizurák és sminkek, emlékezetes kiegészítők. Bár 
az SM-nek ugye ott van a KWANGYA, de Key sa-
ját univerzumot kreált magának, és én alig várom, 
hogy mit fog mutatni még nekünk a jövőben!

 
Gasoline

Another Life
Villain

 
2, KINGDOM 

– History of Kingdom: Part IV. Dann
 
 Igazából mind a srácokról, mind pedig a ne-
gyedik minialbumokról is írtam már korábban (Ani-
Magazin 68. szám). Az első három minialbumot is 
nagyon szerettem, de valahogy itt nem volt olyan 
szám, ami ne fogott volna meg. Ráadásul ennek a 
title tracknek az egyik kedvenc tagom volt kvázi a 
főszereplője. Maga az MV pedig a koreai történe-
lemből inspirálódott, úgyhogy a látvány is adott 
volt, a hanbokokról nem is beszélve. Azt hittem, 
hogy a Part V. Louist jobban fogom szeretni, mivel 
eddig az akkori legújabb minialbum valahogy min-
dig felülmúlta nálam az előzőt – és a francia udvar 
tematikájával nehéz mellélőni – de valahogy an-
nak az albumnak a b-side-jai kevésbé fogtak meg, 
mint ennek.
 Az Ascension címet viselő title track lett 
az év dala számomra: egyszerűen a drámai hang-
zásnak (ami ráadásul hol melankolikusabb, hol 

Szerencsém volt: nemcsak az Another Life került 
fel az albumra, hanem teljes album lévén még raj-
ta kívül 10 új számot is kaptunk. Ráadásul – még 
ha nem feltétlenül első hallásra –, mindet nagyon 
megszerettem és gyakran hallgatom meg újra.
Igazából bármelyik b-side-ot ajánlhatnám, de 
számomra egyértelműen kiemelkedik a fentebb 
már említett Another Life, ami még az album ki-
adása előtt kapott egy kedvcsináló videót. Ha-
sonlóan a Heliumhoz (Bad Love b-side), ez is 
egy teljesen angol szám. De említhetném a Vil-
laint is, ami már csak azért is különleges, mert 
Jeno-val (NCT) kollaborált benne, és együtt is 
promotálták különböző műsorokban. A címadó 
Gasoline pedig már akár a látványvilágát tekint-
ve is kiemelkedő volt az idei megjelenések kö-
zül, de a hangzása is teljesen magával ragadott.
Ezen az albumon még jobban érezhető, mint az 
előzőnél, hogy Key már megtalálta magát mű-
vészként. Tudja, mit és hogyan akar elérni a zené-
jével, és már megvan hozzá a szabad mozgástere 
is. Maga az album, de legfőképp a title track Gaso-

Key - Gasoline Kingdom - Ascension Dann

https://www.youtube.com/watch?v=hTq3MkceFn0
https://www.youtube.com/watch?v=QmZqpYb1CW8
https://www.youtube.com/watch?v=3lRbCiiNJBs&list=OLAK5uy_nXcmD7W1voz_ZYX8jHlD_t9TfTMAMLUJs&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=UNFk6_to5_0
https://www.youtube.com/watch?v=sK62ntZVOSA
https://www.youtube.com/watch?v=AbKY_9iz_4g
https://animagazin.hu/magazin/68/
https://animagazin.hu/magazin/68/
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son jól nézzen ki, hanem sokkal inkább szolgálnak 
művészetként, a történet előadásának eszközéül. 
A Blue egyfajta kivétel, mivel abban szinte csak 
Jackson lebegését/zuhanását láthatjuk, és inkább 
a gondolataiba enged bepillantást.
 

Blow
Cruel
Blue

Come Alive
Campagne Cool

 
5, Xdinary Heroes – Hello, World!

 
 Egy újabb k-rock banda, akiket nagyon 
megszerettem, bár ők a ONEWE-vel ellentétben 
inkább a másik kategóriába tartoznak. A 2021-es 
debütáló számuk után (Happy Death Day) nagy 
lelkesedéssel vártam az első minialbumukat. 
Tényleg nagyon szeretem a k-rock bandákat, va-
lahogy náluk szinte kivétel nélkül érezni lehet az 
őszinte lelkesedésüket a zene iránt. 

koreográfus, aki számos híres szám koreójában 
közreműködött (Red Velvet – Psycho, aespa – Sa-
vage). Majd az album megjelenésével egy időben 
szeptemberben következett a Blue, végül pe-
dig decemberben kiadott még hozzá egy MV-t a 
Come Alive című számhoz is. 
 Igazából nincsen olyan b-side, amit ne 
szeretnék, de talán a legnagyobb kedvencem a 
Champagne Cool. Úgyhogy teljesen meg tudom 
érteni, miért készült az albumhoz ennyi meglepő 
és egyedi MV. Mindegyik MV egy-egy történetet 
mesél el, amik a Blue kivételével egy toxikus kap-
csolatot mutatnak be olykor természetfeletti set-
ting segítségével. Valamint a bennük lévő táncos 
jelenetek sem csak arra fókuszálnak, hogy Jack-

inkább Kanghyun gitárjátéka tesz emlékezetessé. 
Sajnos mind Yonghoon, mind pedig Kanghyun 
tavaly vonultak be, így egy ideig nem lesznek 
rendes comebackek. Ugyanakkor azóta már két 
előre felvett kislemezt megjelentettek, úgyhogy 
remélhetőleg idén sem maradunk új ONEWE-szá-
mok nélkül! (Tényleg nem, februárban jön az első 
angol album.)

Universe
Montage

Orbit_
 

4, Jackson Wang – Magic Man
 
 Mivel nem nagyon ismerem a GOT7 száma-
it, így nem sokat tudtam Jacksonról. Teljesen vé-
letlen volt, hogy végül meghallgattam ezt az albu-
mot, de egyáltalán nem bántam meg, sőt… utána 
a régebbi számait is meghallgattam (a 100 Ways 
egy mestermű). Jackson Wang számain tényleg 
érződik a folyamatos fejlődés. Ha összehasonlít-
juk a korábbi szólószámaival a mostaniakat, akkor 
nagyon jól látszik, mennyit változott az évek alatt. 
A Magic Man esetében már volt egy tiszta víziója, 
mit szeretne elérni a zenén keresztül, és ezt nem 
is félt az emberek elé tárni. Fontos még megje-
gyezni, hogy mindezt angolul teszi.
 Négy MV-t kaptunk eddig az albumról: 
márciusban jött egyfajta intróként a Blow, július-
ban a Cruel, amelyben Bailey Sok is szerepel. Ha 
valakinek nem ismerős a hölgy neve, ő egy fiatal 

Ők inkább az első kategóriába tartoznak. Szerin-
tem a ONEWE main vocaljának van az egyik legy-
gyönyörűbb hangja a 4. generációból. Teljesen 
bele tudja élni magát az adott számba, és így ké-
pes bevonni azt is, aki hallgatja őket. És persze a 
többi tag is borzasztóan tehetséges – nélkülük 
nem lehetne olyan a diszkográfiájuk, hogy pár ki-
vétellel minden számukat rendszeresen szoktam 
hallgatni.
 A Universe című title tracknek nemcsak a 
hangzása, de a dalszövege is gyönyörű: a ONEWE 
egy olyan banda, ahol mindig érdemes figyelmet 
fordítani arra, hogy miről is énekelnek. Ráadásul 
szinte az összes számukat ők készítik, a Universe 
például Yonghoon munkáját dicséri (main vocal), 
de az albumon lévő összes szám magán viseli va-
lamelyik tag keze nyomát. A banda ismert még ar-
ról, hogy gyakran veszik elő a régebbi számaikat, 
és változtatnak rajtuk. Valamint szeretik akusz-
tikus verziókkal meglepni a fanokat, amit most 
is megtettek az Orbit_ című b-side esetében. A 
Montage pedig egy külön MV-t is kapott, amit leg-

Onewe - Universe

Jackson Wang - Cruel

https://www.youtube.com/watch?v=qCZHarOQvc4&list=OLAK5uy_kP2EjlsuGCkPqjq4rSg7lB5QkkWBX8hQ4&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Rhy7_Y15FrI&list=OLAK5uy_kP2EjlsuGCkPqjq4rSg7lB5QkkWBX8hQ4&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=tct-9S4A56E
https://www.youtube.com/watch?v=WvIBitkrdL8&list=OLAK5uy_kP2EjlsuGCkPqjq4rSg7lB5QkkWBX8hQ4&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=TqxBplbsdL4&list=OLAK5uy_kP2EjlsuGCkPqjq4rSg7lB5QkkWBX8hQ4&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=o1aa5pU7_tQ
https://www.youtube.com/watch?v=7ZEV7Rxl67g
https://www.youtube.com/watch?v=G7Rm43XIb-I
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a számok komponálásában/írásában, de kívánom 
mindegyiküknek a legjobbakat, és továbbra is 
követni fogom a munkásságukat. „Utolsónak” ez 
egy nagyon erős album volt a hattagú ONEUS-tól.

Same Scent
Gravitation
Full Moon 

6, ONEUS – MALUS
 
 Bár azóta már nem tudom olyan lelkesedés-
sel hallgatni, mint előtte, de tagadhatatlan, hogy 
az egyik legerősebb albumuk lett. Szerintem a tra-
dicionális-fantasy beütés mellett ez a fajta stílus 
áll nekik a legjobban. Ez a kicsit lírai, elegánsabb 
hangzás tökéletesen illik hozzájuk – és persze az 
én egyik gyengém is. A title track a Same Scent 
címet viseli, ami összesen 4 győzelmet hozott ne-
kik zenei műsorokban (ez egyben az ötödik győ-
zelmük a Luna 1 győzelme után). Az MV képi meg-
valósítása nagyon igényes: nem mondanám sem 
egyedinek, sem különösebben feltűnőnek, mégis 
a remek vágások és áttűnések kiemelkedővé te-
szik. A srácoknak pedig jól áll ez a kifinomultan sze-
xi stílus. Magát a számot szintén ezzel a kifejezés-
sel lehetne leírni a legjobban. Seoho refrénje és 
Ravn raprésze volt benne a kedvencem, és persze 
a vízben táncolós jelenet egyszerűen gyönyörű.
Az 5 b-sideból, ami szerepel az albumon (ebbe 
nem számoltam bele a Same Scent angol verzi-
óját), mindet szeretem és gyakran is hallgattam. 
Leginkább a Gravitation fogott meg, ami talán a 
legérzelmesebb dal az albumon. Utána pedig a 
Full Moon következik számomra, aminek nagyon 
különleges hangzása van, bármikor képes lennék 
felismerni. Őszintén szólva szerintem ez a Ravn ál-
tal készített legjobb szám. Nehéz lesz elfogadni, 
hogy többé nem fogom hallani a számaikban a véd-
jegyének számító „Ra Spit Out Fame” felkiáltást, 
és nem tudom, hogy továbbra is részt fog-e venni 

 Ez ebben a minialbumban is megmutat-
kozik. A Test Me című title track követi a Happy 
Death Day felépítését képi világ és hangzás te-
kintetében is. Emiatt elkerülhetetlenül össze 
szoktam hasonlítani a kettőt, és őszintén szólva 
a Happy Death Dayt jobban szeretem. Ugyanak-
kor szerintem mind a 4 b-side erősebb, mint a 
title track: a legnagyobb kedvencem a Strawber-
ry Cake: tipikusan az a szám, aminek a refrénjére 
bármikor képes vagyok vibe-olni. Ugyanez igaz a 
Pirates című számra is, ami pedig talán a legdrá-
maibb hangzású az albumon (ahogy egyik barát-
nőm mondaná, mindig megtalálom magamnak a 
„legdepressziósabb” számokat). Egyszerűen imá-
dom a hangzását, ráadásul a szövegének az üze-
nete is megfogott.
 

Test Me
Strawberry Cake

Pirates

Ezzel nem azt mondom, hogy ezt a k-pop bandák 
esetében nem lehet érezni, de valahogy a k-rock 
számok gyakran nyersebbek, érzelmesebbek, va-
dabbak szoktak lenni, amit nagyon tudok érté-
kelni. Az Xdinary Heroes is egy ilyen banda, és az 
első minialbumuk bőven felülmúlta az elvárásai-
mat. Bár őszintén szólva elég sok idő telt el az első 
comebackig, mivel a 2021. december 6-án megje-
lent single után egészen 2022. július 20-ig kellett 
várni, és addig szinte teljes hírzárlat volt felőlük.
Mivel a JYP egyik alvállalatánál vannak – és mert 
a DAY6 akkoriban hagyta ott az ügynökséget –, 
sokan gondolták, hogy az Xdinary Heroes fogja 
majd „pótolni” őket, de szerintem nem így van.  
Nekik valahogy sokkal vadabb a stílusuk,  
mint a DAY6-é.

Xdinary Heroes - Test Me

Oneus - Same Scent

https://www.youtube.com/watch?v=XlqTPCEfiyA
https://www.youtube.com/watch?v=GCXKElD6A_U
https://www.youtube.com/watch?v=zOSpQqPBg0E
https://www.youtube.com/watch?v=CL6wr7jozs8
https://www.youtube.com/watch?v=atWpuwRcMoc
https://www.youtube.com/watch?v=MpSsvqH9kvU


< Tartalomjegyzék AniMagazin / 099

zene szubjektív

 

 
 

Ezek a begin (Yoojung), be free (KB), be mine 
(Junji), because (Rie), beat (Mill) és végül beyOnd 
(Nine). Aki ismeri az OnlyOneOf munkásságát, 
azt szerintem nem lepte meg az LGBTQ-repre-
zentáció, ráadásul náluk egyáltalán nem érződik, 
hogy mindezt csak a „fanservice” kedvéért csinál-
nák. Mindennapos események elevenednek meg 
az MV-k nézése közben, a hangzás pedig szintén 
elég különböző, a kissé melankolikustól egészen 
a pörgős rapre alapozó számig terjed a skála – így 
mindenki megtalálhatja a maga kedvencét. Zenei-
leg nekem a because az abszolút kedvenc, mert a 
soft pop-rock hangzással bármikor le lehet venni a 
lábamról. Külön pluszpont, hogy nem 3 különálló 
történetszál van, hanem valamilyen szinten mind-
egyik összefügg egymással.
 

begin
be free 
be mine
because

beat
beyOnd 

+1, OnlyOneOf – undergrOund idOl #1-6
 
 A libidO az első olyan k-pop-számok között 
van, amelyeket sosem fogok elfelejteni. Az a ko-
reográfia (pozitív értelemben) beleégett a memó-
riámba, úgyhogy azóta többé-kevésbé figyelem-
mel kísérem a tevékenységüket. Bár a legutóbbi 
koreai comeback (skinz) nem igazán lett a kedven-
cem – bár több hallgatás után egészen megked-
veltem –, de az utána következő projektjüket min-
den hónapban lelkesen vártam.
 Az undergrOund idOl ugyanis nem egy ha-
gyományos album, ezért is szerepel csak a lista 
végén egyfajta kiegészítésként. 2022 második fe-
lében hagyományos comeback helyett havonta – 
a szeptember ugyan kimaradt a japán comeback 
miatt, és az utolsó szám is január elejére csúszott 
– újabb tag debütált szólistaként, illetve egyik ko-
rábbi számuk „art pop-remix” feldolgozásával. A 
szólószámokhoz ráadásul „páros” MV-k készültek: 
mindig 2 MV-n keresztül mutatják be ugyanan-
nak a párosnak a történetét, vagyis gyakorlatilag 
mintha 3 rövidfilmet néznénk 3 férfi párosról.

Kedvenc comebackek:
 

KINGDOM – Ascension
ONEWE – Universe
(G)I-DLE – Tomboy

BIGBANG – Still Life
ONEUS – Same Scent

OMEGA X – Love Me Like
Dreamcatcher – Maison

CIX – 458
ATEEZ – Halazia
BDC – Blue Sky
VERIVERY – O
TNX – Move

The Rose – Sour
EPEX – Anthem of Teen Spirit

PURPLE KISS – Nerdy
Daybreak & Lucy – Oh-eh

Rolling Quartz – Holler
Stray Kids – Case 143

XG – Mascara
LE SSERAFIM – Impurities

Kedvenc szólószámok:
 

Key – Gasonline
B.I. – BTBT

Bang Yongguk – Up
Taeyeon – INVU

Jackson Wang – Blow
Onew – Dice

Solar – Honey
HUTA – Boom

AleXa – Wonderland
From20 – Chemical

WOODZ – I hate you
DAWN – Stupid Cool

Kwon Eunbi – Underwater
PSY - That That (prod. & feat. Suga)

Ten – Birthday
 Jessi - Zoom

AleXa – Back In Vogue
Kang Daniel – Nirvana

HyunA - Nabillera
Eric Nam – Lost On Me

OOO (Mill & Nine) OOO (Junji & Rie)OOO (Yoojung & KB)

https://www.youtube.com/watch?v=MBx_9nygxaQ
https://www.youtube.com/watch?v=WkKU-9VnNRU
https://www.youtube.com/watch?v=fzEZeQBvVA0
https://www.youtube.com/watch?v=6u_nwPzf3pI
https://www.youtube.com/watch?v=H6qN9QFrOJs
https://www.youtube.com/watch?v=j4H-Zr2k1kU


https://fantasyexpo.hu
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Photoshoot Ajánló
 
 Minden számban szeretnénk pár izgalmas 
és látványos photoshootot ajánlani nektek, melye-
ket teljes egészében a Cosplay.hu weboldalán néz-
hettek meg, ha felkeltette az érdeklődéseteket. 

 Aki esetleg nem tudná, mi is az a photo-
shoot, annak elég lesz csak ránéznie a képekre 
és máris tiszta lesz a dolog. Amikor a cosplayesek 
külön elvonulnak stúdiókba vagy speciális helyszí-
nekre, ahol profi fotósok képeket készítenek ró-
luk. Ezeket a fotózásokat alaposan megtervezik, 
elkészítik, majd utómunkálatok után a közönség 
elé tárják. Reméljük, tetszeni fog nektek ez az új 
rovat, és ha esetleg neked is lennének olyan fo-
tóid, amiket szeretnél megosztani velünk, akkor 
ITT tudod feltölteni, vagy ha esetleg kezdő vagy 
még, és nem tudod hogyan állj neki az egésznek, 
hogy rólad is jó képek szülessenek, akkor érdemes 
elolvasni Ihász Ingrid cikkét, ahol rengeteg tippet 
kaphattok.
(https://cosplay.hu/hogyan-keszuljek-fel-egy-cos-
play-fotozasra-22824.cp)

Forrás: Love Live! School Idol Project
Karakter: Umi Sonoda
Helyszín: Vigadó tér

Fotós: Case
Tovább a Galériába...

Neshi

https://cosplay.hu/photoshoot-sonoda-umi-love-live-neshi-30499.cp
https://cosplay.hu/photoshoot-sonoda-umi-love-live-neshi-30499.cp
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Forrás: Paripi Koumei
Karakter: Zhuge Liang Kongming 
                   & Tsukimi Eiko

Forrás: Genshin Impact
Karakter: Yae Miko és Raiden Shogun

Helyszín: Little Grandma Stúdió

Fotós: Markó Richárd
Tovább a Galériába...

Jolica & Momtauri

Fotós: Niiamin
Tovább a Galériába...

Ljudmila Cosplay és Moonbunny

https://cosplay.hu/photoshoot-zhuge-liang-kongming-tsukimi-eiko-paripi-koumei-jolica-momtauri-30658.cp
https://cosplay.hu/photoshoot-zhuge-liang-kongming-tsukimi-eiko-paripi-koumei-jolica-momtauri-30658.cp
https://cosplay.hu/photoshoot-yae-miko-raiden-shogun-genshin-impact-ljudmila-cosplay-moonbunny-30538.cp
https://cosplay.hu/photoshoot-yae-miko-raiden-shogun-genshin-impact-ljudmila-cosplay-moonbunny-30538.cp
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Forrás: Mira’s Dolls (Original)
Karakter: Rose

Forrás: The Mandalorian
Karakter: Mando

Fotós: M
Tovább a Galériába...

Mira Edafedd

Fotós: Markó Rihárd
Tovább a Galériába...

Captain Geri

https://cosplay.hu/photoshoot-rose-original-mira-edafedd-30833.cp
https://cosplay.hu/photoshoot-rose-original-mira-edafedd-30833.cp
https://cosplay.hu/photoshoot-mando-the-mandalorian-captain-geri-30814.cp
https://cosplay.hu/photoshoot-mando-the-mandalorian-captain-geri-30814.cp


Szervező: Cosplay.hu

2022 LEGJOBB COSPLAYESEI 

kreatív

 A Cosplay.hu csapata 2008 óta osztja tradícionálisan minden januárban az előző év legjobb cosplayeseinek 
járó elismeréseket. A 2020-as és 2021-es évekről sajnos nem lehetett eredményt hirdetni, a COVID következ-
tében rendszeresen elmaradó rendezvények miatt. 2022-ben viszont visszatért az élet, és újra elindultak a cos- 
playversenyek.
 Az év cosplayese kategóriát ismét ketté szedtük, legjobb versenyzőre és legjobb photoshootra (utóbbi a 
márciusi számban kerül bemutatásra). 
 A Cosplay.hu által szervezett vagy támogatott versenyek (Fantasy Expo, Budapest Comic Con) összesen 28 
nyertese közül választottuk ki azokat, akiknek a legkreatívabb vagy leglátványosabb cosplayük volt 2022-ben. 
És az eredmény: 

1. helyezett: Reikocakes
2. helyezett: Adamo
3. helyezett: Leryssa

És végül az az 5, akik épphogy lecsúsztak a dobogós helyről:

IrishLady
Yeshe

Ljudmilla
Aglaril

Nezumika

Gratulálunk a nyerteseknek és mindenkinek, akik a 2022-es évben szorgalmasan dolgoztak a kösztümökön, 
fotókon és a rendezvényeken! 
Néhányukkal interjút is olvashattok az AniMagazin korábbi számaiban:  Reikocakes, Leryssa, IrishLady

https://animagazin.hu/magazin/64/
https://animagazin.hu/magazin/70/
https://animagazin.hu/magazin/46/
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I. helyezettIII. helyezett II. helyezett

Reikocakes AdamoLeryssa
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Yeshe LjudmillaIrishLady

További helyezettek:
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További helyezettek:

Aglaril Nezumika



január - februárDragon Hall TV - műsorrendDragon Hall TV - műsorrend

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

20:00 Hupikék törpikék 239-240 Hupikék törpikék 241-242 Hupikék törpikék 243-244 Hupikék törpikék 245-246 Hupikék törpikék 247 Csip-csup csodák 4-5-6

Susi és Tekergő
20:30 Naruto 199 Naruto 200 Naruto 201 Naruto 202 Naruto 203 Csip-csup csodák 7-8-9

21:00 Dragon Ball Z 58 Shinkalion 5 Deltora Quest 40 InuYasha 26 Varázslatos Álmok 25 Dragon Ball Z 58

21:30 Dragon Ball Z 59 Shinkalion 6 Deltora Quest 41 Transformers Armada 6 Varázslatos Álmok 26 Dragon Ball Z 59

22:00 InuYasha 23 InuYasha 24 InuYasha 25
Black Jack 9

InuYasha 27 Shinkalion 5
Black Jack 9

22:30 Transformers Armada 3 Transformers Armada 4 Transformers Armada 5 Transformers Armada 7 Shinkalion 6

23:00 Sámán király 1 Sámán király 2 Sámán király 3 Sámán király 4 Sámán király 5 Deltora Quest 40 Varázslatos Álmok 25

23:30 Batman 73 Batman 74 Batman 75 Batman 76 Batman 77 Deltora Quest 41 Varázslatos Álmok 26

2023. január 30. - 2023. február 5.

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

20:00 Hupikék törpikék 248-249 Hupikék törpikék 250-251 Hupikék törpikék 252-253 Hupikék törpikék 254-255 Hupikék törpikék 256-257 Csip-csup csodák 10-14-16

Csipkerózsika
20:30 Naruto 204 Naruto 205 Naruto 206 Naruto 207 Naruto 208 Csip-csup csodák 18-19-20

21:00 Dragon Ball Z 60 Shinkalion 7 Deltora Quest 42 InuYasha 31 Varázslatos Álmok 27 Dragon Ball Z 60

21:30 Dragon Ball Z 61 Shinkalion 8 Deltora Quest 43 Transformers Armada 11 Varázslatos Álmok 28 Dragon Ball Z 61

22:00 InuYasha 28 InuYasha 29 InuYasha 30
Black Jack 10

InuYasha 32 Shinkalion 7
Black Jack 10

22:30 Transformers Armada 8 Transformers Armada 9 Transformers Armada 10 Transformers Armada 12 Shinkalion 8

23:00 Sámán király 6 Sámán király 7 Sámán király 8 Sámán király 9 Sámán király 10 Deltora Quest 42 Varázslatos Álmok 27

23:30 Batman 78 Batman 79 Batman 80 Batman 81 Batman 82 Deltora Quest 43 Varázslatos Álmok 28

2023. február 6. - 2023. február 12.

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

20:00 Hupikék törpikék 258-259 Hupikék törpikék 260 Hupikék törpikék 261 Hupikék törpikék 262-263 Hupikék törpikék 264-265 Csip-csup csodák 21-22-24

A dzsungel könyve
20:30 Naruto 209 Naruto 210 Naruto 211 Naruto 212 Naruto 213 Csip-csup csodák 25-27-28

21:00 Dragon Ball Z 62 Shinkalion 9 Deltora Quest 44 InuYasha 36 Varázslatos Álmok 29 Dragon Ball Z 62

21:30 Dragon Ball Z 63 Shinkalion 10 Deltora Quest 45 Transformers Armada 16 Varázslatos Álmok 30 Dragon Ball Z 63

22:00 InuYasha 33 InuYasha 34 InuYasha 35
Black Jack 11

InuYasha 37 Shinkalion 9
Black Jack 11

22:30 Transformers Armada 13 Transformers Armada 14 Transformers Armada 15 Transformers Armada 17 Shinkalion 10

23:00 Sámán király 11 Sámán király 12 Sámán király 13 Sámán király 14 Sámán király 15 Deltora Quest 44 Varázslatos Álmok 29

23:30 Batman 83 Batman 84 Batman 85 Batman új kalandjai 86 Batman új kalandjai 87 Deltora Quest 45 Varázslatos Álmok 30

2023. február 13. - 2023. február 19.

http://tv.dragonhall.hu/?uid=


február - márciusDragon Hall TV - műsorrendDragon Hall TV - műsorrend

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

20:00 Hupikék törpikék 266-267 Hupikék törpikék 268 Hupikék törpikék 269 Hupikék törpikék 270 Hupikék törpikék 271 Csip-csup csodák 29-31-59

101 kiskutya
20:30 Naruto 214 Naruto 215 Naruto 216 Naruto 217 Naruto 218 Csip-csup csodák 60-63-65

21:00 Dragon Ball Z 64 Shinkalion 11 Deltora Quest 46 InuYasha 41 Varázslatos Álmok 31 Dragon Ball Z 64

21:30 Dragon Ball Z 65 Shinkalion 12 Deltora Quest 47 Transformers Armada 21 Varázslatos Álmok 32 Dragon Ball Z 65

22:00 InuYasha 38 InuYasha 39 InuYasha 40
Black Jack 12

InuYasha 42 Shinkalion 11
Black Jack 12

22:30 Transformers Armada 18 Transformers Armada 19 Transformers Armada 20 Transformers Armada 22 Shinkalion 12

23:00 Sámán király 16 Sámán király 17 Sámán király 18 Sámán király 19 Sámán király 20 Deltora Quest 46 Varázslatos Álmok 31

23:30 Batman új kalandjai 88 Batman új kalandjai 89 Batman új kalandjai 90 Batman új kalandjai 91 Batman új kalandjai 92 Deltora Quest 47 Varázslatos Álmok 32

2023. február 20. - 2023. február 26.

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

20:00 Hupikék törpikék 272-273 Hupikék törpikék 274 Hupikék törpikék 275-276 Hupikék törpikék 277 Hupikék törpikék 278 Csip-csup csodák 68-70-74

A kőbe szúrt kard
20:30 Naruto 219 Naruto 220 Miraculous 1 Miraculous 2 Miraculous 3 Csip-csup csodák 79-81-82

21:00 Dragon Ball Z 66 Shinkalion 13 Deltora Quest 48 InuYasha 46 Varázslatos Álmok 33 Dragon Ball Z 66

21:30 Dragon Ball Z 67 Űrzavar 1 Deltora Quest 49 Transformers Armada 26 Varázslatos Álmok 34 Dragon Ball Z 67

22:00 InuYasha 43 InuYasha 44 InuYasha 45 Devil May Cry 1 InuYasha 47 Shinkalion 13 Devil May Cry 1

22:30 Transformers Armada 23 Transformers Armada 24 Transformers Armada 25 Devil May Cry 2 Transformers Armada 27 Űrzavar 1 Devil May Cry 2

23:00 Sámán király 21 Sámán király 22 Sámán király 23 Sámán király 24 Sámán király 25 Deltora Quest 48 Varázslatos Álmok 33

23:30 Batman új kalandjai 93 Batman új kalandjai 94 Batman új kalandjai 95 Batman új kalandjai 96 Batman új kalandjai 97 Deltora Quest 49 Varázslatos Álmok 34

2023. február 27. - 2023. március 5.

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

20:00 Hupikék törpikék 279-280 Hupikék törpikék 281-282 Hupikék törpikék 283-284 Hupikék törpikék 285 Hupikék törpikék 286 Csip-csup csodák 100-102-103

Robin Hood
20:30 Miraculous 4 Miraculous 5 Miraculous 6 Miraculous 7 Miraculous 8 Csip-csup csodák 104-105-106

21:00 Dragon Ball Z 68 Űrzavar 2 Deltora Quest 50 InuYasha 51 Varázslatos Álmok 35 Dragon Ball Z 68

21:30 Dragon Ball Z 69 Űrzavar 3 Deltora Quest 51 Transformers Armada 31 Varázslatos Álmok 36 Dragon Ball Z 69

22:00 InuYasha 48 InuYasha 49 InuYasha 50 Devil May Cry 3 InuYasha 52 Űrzavar 2 Devil May Cry 3

22:30 Transformers Armada 28 Transformers Armada 29 Transformers Armada 30 Devil May Cry 4 Transformers Armada 32 Űrzavar 3 Devil May Cry 4

23:00 Sámán király 26 Sámán király 27 Sámán király 28 Sámán király 29 Sámán király 30 Deltora Quest 50 Varázslatos Álmok 35

23:30 Batman új kalandjai 98 Batman új kalandjai 99 Batman új kalandjai 100 Batman új kalandjai 101 Batman új kalandjai 102 Deltora Quest 51 Varázslatos Álmok 36

2023. március 6. - 2023. március 12.

http://tv.dragonhall.hu/?uid=


március - áprilisDragon Hall TV - műsorrendDragon Hall TV - műsorrend

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

20:00 Hupikék törpikék 287-288 Hupikék törpikék 289-290

Szaffi

Hupikék törpikék 291-292 Hupikék törpikék 293-294 Csip-csup csodák 107-108-110

Macskarisztokraták
20:30 Miraculous 9 Miraculous 10 Miraculous 11 Miraculous 12 Csip-csup csodák 115-117-118

21:00 Dragon Ball Z 70 Űrzavar 4 InuYasha 55 Varázslatos Álmok 37 Csip-csup csodák 119-120-121

21:30 Dragon Ball Z 71 Űrzavar 5

Az ember tragédiája

Transformers Armada 35 Varázslatos Álmok 38 Csip-csup csodák 122-123-124

22:00 InuYasha 53 InuYasha 54 Devil May Cry 5 InuYasha 56 Dragon Ball Z 70 Devil May Cry 5

22:30 Transformers Armada 33 Transformers Armada 34 Devil May Cry 6 Transformers Armada 36 Dragon Ball Z 71 Devil May Cry 6

23:00 Sámán király 31 Sámán király 32 Sámán király 33 Sámán király 34 Űrzavar 4 Varázslatos Álmok 37

23:30 Batman új kalandjai 103 Batman új kalandjai 104 Batman új kalandjai 105 Batman új kalandjai 106 Űrzavar 5 Varázslatos Álmok 38

2023. március 13. - 2023. március 19.

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

20:00 Hupikék törpikék 295-296 Hupikék törpikék 297-298 Hupikék törpikék 299-300 Hupikék törpikék 301 Hupikék törpikék 302 Praclifalva lakói 1

Micimackó
20:30 Miraculous 13 Miraculous 14 Miraculous 15 Miraculous 16 Miraculous 17 Praclifalva lakói 2

21:00 Dragon Ball Z 72 Űrzavar 6 Deltora Quest 52 InuYasha 60 Varázslatos Álmok 39 Dragon Ball Z 72

21:30 Dragon Ball Z 73 Űrzavar 7 Villámmacskák 1 Transformers Armada 40 Varázslatos Álmok 40 Dragon Ball Z 73

22:00 InuYasha 57 InuYasha 58 InuYasha 59 Devil May Cry 7 InuYasha 61 Űrzavar 6 Devil May Cry 7

22:30 Transformers Armada 37 Transformers Armada 38 Transformers Armada 39 Devil May Cry 8 Transformers Armada 41 Űrzavar 7 Devil May Cry 8

23:00 Sámán király 35 Sámán király 36 Sámán király 37 Sámán király 38 Sámán király 39 Deltora Quest 52 Varázslatos Álmok 39

23:30 Batman új kalandjai 107 Batman új kalandjai 108 Batman új kalandjai 109 Batman of the Future 1 Batman of the Future 2 Villámmacskák 1 Varázslatos Álmok 40

2023. március 20. - 2023. március 26.

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

20:00 Hupikék törpikék 303 Hupikék törpikék 304 Hupikék törpikék 305 Hupikék törpikék 306-307 Hupikék törpikék 308

Rick és Morty maraton 1-11

A kis hableány
20:30 Miraculous 18 Miraculous 19 Miraculous 20 Miraculous 21 Miraculous 22

21:00 Dragon Ball Z 74 Űrzavar 8 Villámmacskák 2 InuYasha 65 Varázslatos Álmok 41

21:30 Dragon Ball Z 75 Űrzavar 9 Villámmacskák 3 Transformers Armada 45 Varázslatos Álmok 42

22:00 InuYasha 62 InuYasha 63 InuYasha 64 Devil May Cry 9 InuYasha 66 Devil May Cry 9

22:30 Transformers Armada 42 Transformers Armada 43 Transformers Armada 44 Devil May Cry 10 Transformers Armada 46 Devil May Cry 10

23:00 Sámán király 40 Sámán király 41 Sámán király 42 Sámán király 43 Sámán király 44 Varázslatos Álmok 41

23:30 Batman of the Future 3 Batman of the Future 4 Batman of the Future 5 Batman of the Future 6 Batman of the Future 7 Varázslatos Álmok 42

2023. március 27. - 2023. április 2.

http://tv.dragonhall.hu/?uid=


Érdekelnek az AniMagazin 
korábbi számai?

Csak kattints az alábbi logóra 
és töltsd le bármelyik számot ingyen!

Ha egy bizonyos cikket keresel, 
vagy csak adott cikkíró érdekel,

 akkor keress az adatbázisunkban!
Ehhez kattints az alábbi feliratra!

https://animagazin.hu/articles/
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