
A japán animék és játékok karaktereinek hangjairól, azaz a seiyuukról mindenki tudja, 
hogy milyen tehetségesek, hogy a leghihetetlenebb szereplők hangjait is képesek könnye-
dén megeleveníteni, legyen az egy egyszerű ember, egy kisállat avagy maga Pikachu. Számta-
lan példát lehet felhozni arra, amikor női seiyuu adja egy-egy fiú karakter hangját, vagy 
amikor felnőttek szólaltatják meg az óvodás korba lépett apróságokat. De néha előfordul, 
hogy fiatal, akár még általános iskola alsó tagozatába járó gyerekek is egy-egy sorozat erejéig 
seiyuuvá válhatnak. És hogy onnan hova vezet az útjuk, az már csak a tehetségükön múlik.

Az első megemlítendő sorozatért 
nem is kell olyan messzire mennünk az 
időben, hiszen jelenleg az egyik legis-
mertebb és nem kevésbé népszerű sorozat 
az Usagi Drop seiyuu gárdájára érdemes 
egy pillantást vetni. Az aranyos és megható, 
gyereknevelésről és az ezzel járó bonyodal-
makról szóló, szívmelengető sorozatban 
ugyanis nem csak egy, hanem három kisgy-
erek kölcsönözte hangját a szintén kiskorú 
karakternek.

Matsuura Ayu
- Született: Június 3.
- Horoszkóp: Ikrek
- Születési hely: Kanagawa
- Vércsoport: 0

Matsuura Ayu 2001-ben született, és 
az első seiyuu szerepét a Kuma no Gakkou 
(Bears School) című 2010 decemberében 
megjelent anime filmben kapta. Ezután 
következett az Usagi Drop, ahol megmu-
tatta, hogy 10 éves kora ellenére hatalmas 
tehetséggel képes a kezdetben kissé zárkó-
zott, majd a világ felé folyamatosan meg-
nyíló Kaga Rin hangját kölcsönözni. A most 
11 éves lány már több televíziós szerepet is 
maga mögött tudhat, ezen kívül pedig a Fu-
jikko, a McDonald’s Happy Meal és a Nagat-
anien teaház reklámjaiban is szerepelt már.

Televíziós szerepei:
- Shittoku! Nattoku! reggeli műsor
- Yoasobi Sanshimai
- Magerarenai Onna
- Saka n Ue no Kumo

Filmes szerepek:
- Kochira Katsushikaku Kameari 
Kouen Mae Hashutsujou The Movie  
 – Shiromiya Ayaka
- Shiawase no Kaori – Yamashita Kiko

Sudo Nanako
- Születésnap: Május 3.
- Horoszkóp: Bika
- Magasság: 127 cm
- Erősség: Sport, rajzolás

Az Usagi Drop Reina-
jaként megismert kislány 2002-
ben született, és 9 éves létére 
nagyon élethűen tudta előadni 
a kissé önző, de mégis szeretet-
re méltó leányzó szerepét a so-
rozat alatt. Nem is kellett sokat 
várni, hogy újra hallhassuk, u-
gyan csak egyetlen rész erejéig 
a Shinryaku!? Ika Musume Risá-
jaként szólalt meg . Ahogy Mat-
suura Ayu, úgy Nanako is szere-
pelt televíziós műsorokban. 
A Majotachi no 22 Ji című esti 
varieté műsorban, valamint a 
filmvásznon is láthatták már az 
érdeklődök a

Rengoukantaishireichoukan Yamamoto Isoroku című műben, ezenkívül 
pedig még néhány PV-ben is feltűnt énekesként. Ez utóbbiak közül az 
egyik az Utatte Oboeyou! Kuku no Uta, a másik pedig Rokkenrooru 
Kenchoushozaichi, az előbbi a szorzótábla dala, a másik pedig a japán 
városokat felsoroló tanító jellegű dal. Úgyhogy, aki szeretné megtanulni 
a japán szorzótáblát vagy a városokat, az egy kis youtube-os keresgélés 
után meg is teheti.

Az Usagi Drop 3. 
főszereplőjét Koukit meg-
szólaltató Sakai Noahról, 
aki szintén a fiatalabb korú 
színészpalánták táborát erő-
síti, sajnos nagyon kevés 
információ lelhető fel. De 
remélhetőleg a tehetsége 
nem fog elveszni, és hama-
rosan vagy legalábbis pár év 
múltán hallhatjuk még egy-egy 
szereplő hangján megszólalni.

Gyerek seiyuuk

Usagi Drop

// Sayuu
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A következő mű, amire érdemes 
időt szakítani, és persze nem csak 
azért, mert Miyazaki Hayao és a Ghibli 
stúdió 2008-as nagyszerű dobásáról 
van szó, az a Gake no Ue no Ponyo. A 
film a megszokottól kicsit eltérően 
nem elsősorban a felnőtteket célozza, 
hanem gyerekeknek készült. Talán pont 
ez hozta az ötletet, hogy a főszereplők 
hangjait abból a korosztályból válogat-
ták, akiknek ez a mű igazából szól.Nara Yuria

- Születésnap: December 21.
- Horoszkóp: Nyilas
- Születési hely: Chiba
- Vércsoport: A

A filmben Ponyót alakító 
kislány, a Carotte nevű ügynökség 
seiyuujaként, 9 évesen kapta meg 
a lehetőséget, hogy egy Miyazaki 
Hayao által rendezett műben adja a 
főszereplő hangját, és nem is okozott 
vele csalódást, hiszen nagyszerűen 
játszott a világra kíváncsi halacska 
hangjával. Yuria debütálása egy Daiou 
nevű Papírgyár plakátján történt 
meg, és azóta számos műfajban 
képviseltette magát. A Pán Péter szín-
házi változatában játszotta Michael 
szerepét, valamint a Happa no Furedii 
című darabban Happa a Katicabogár 
szerepében is tetszelgett. Persze a-
hogy már megszokhattuk a televíziós 
szereplés az ő esetében sem maradt 
el. Szerepelt az Utaban zenés TV 
műsorban, a Waga wa Gohhi ni Naru-
ban és Yowiko no Kizzu Paradaise-ban.

Doi Hiroki
- Születésnap: Augusztus 10.
- Horoszkóp: Oroszlán
- Születési hely: Hiroshima
- Vércsoport: B

A Ponyóban Sousuke hangját adó 
fiú, 5 évesen, 2004-ben kezdte pályafu-
tását, debütálása a Roukin hitelszövet-
kezet reklámjában történt meg.  2008-
ban Sasouke megszólaltatása mellett 
szerepet kapott a Hoomuresu Chuu-
gakusei című filmben, amiben Hiroshi 
fiatalkori alakját játszotta. Színházban 
a Kitajima Saborou Kouken című darab-
ban, valamint a Tanaka Elektromos 
Művek és egy naplógyártó cég reklám-
jában is szerepelt. 

A harmadik most megemlített sorozat hangjai az 
Aishiteruze Baby című, szintén nagysikerű sorozat seiyuu-
gárdáját gazdagították. Ahogy az Usagi Drop esetében, itt is 
a gyereknevelés kerül a középpontba, de ez a 2004-es sorozat 
egy kissé más megközelítésben mutatja be a már említett 
témát.
A főszereplő és enyhén nőcsábász Katakura Kippei abban a 
megtiszteltetésben részesül, hogy a családja rábízza az ideig-
lenesen árván maradt 5 éves kislány Yuzuyu gondozását. A 
Yuyuzu hangját adó akkoriban 10 éves Tsuzurahara Miyuu, a 
gyerekekre jellemző hatalmas beleéléssel tudta megszólal-
tatni a kis Yuzut, akár vidám, akár az érzelmeit rejtegető, kissé 
magába forduló részekről volt szó.

Tsuzurahara Miyuu
- Születésnap: Október 30.
- Horoszkóp: Skorpió
- Születési hely: Saitama 

Egyéb szinkronos szerepek:
The Rockie
Singns (Jelek) – Bo
The Emperor’s New School

A lány 1994-ben született, a Gekidan Himawari nevű 
gyerek színházi társulat tagja. A mára 17 éves Tsuzurahara 
Miyuu a Final Fantasy VII-ben adta Marlene hangját, a Mushi-
shi című sorozatban két kisebb szerepet kapott, valamint a 
Colorfulban is hallhattuk az egyik osztálytárs szerepében.
Tv sorozatokban is tetszelgett már, a nálunk is ismert Nyom-
talanul (Without Trace) második évadának egyik részében 
Jessica Owent szólaltatja meg, a Ki vagy, Doki? (Doctor    
   Who)-ban pedig Cloe hangjaként tűnt fel. Ezenkívül, a szá 
     munkra szintén ismerősnek mondható sorozatban, A  
      Palota ékkövében Jang Geum kislánykori hangját adta.

Ponyo, a tengerparti sziklán
Aishiteruze Baby
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Honjou Yuutaro
- Születésnap: Június 27.
- Csillagjegy: Rák
- Hobbi: Tenisz

A fiú 1996-ban született és 8 
évesen szólaltatta meg Yuzu kis barátját 
Ken-kunt. Akárcsak a Yuzu hangját adó Mi-
yuu, ő is a Himawari gyerektársulat tagja. 
Több animében, köztük a Darker than 
Blackben, a Mushishiben és az Element 
huntersben is hallhattuk, ez utóbbiban 
már a főszereplő Ren Karasként szólalt 
meg. A mostani 2012-es tavaszi szezon 
pedig nagy áttörést jelenthet számára 
anime seiyuuként, hiszen nem másban, 
mint az Eureka Seven sorozat folyta-
tásában, az Eureka Seven AO-ban adhatja 
a főszereplő fiú, Ao, hangját.
Ugyan anime sorozatokban még csak 
mostanában kezd feltörni, de szink-
ronszínészként már a háta mögött tudhat 
néhány főszerepet. Ezek közül érdemes 
megemlíteni a 2009-es Wolverine mozit, 
amiben a fiatal Logant szólaltatta meg, az 
Űrfogócskát, amiben a főszereplő Danny-
ként hallhatták az érdeklődök, valamint 
az Én, Pán Péter Michaeljeként is ő szólal 
meg a japán televíziókban. Talán még em-
lítésre méltók a 2012, a Nany McPhee és 
a Super 8 filmek, amikben szintén a szink-
ronstábot erősíti. Színházban pedig a 
Christmas Carol és a Hagamaro Densetsu 
című darabokban volt látható.

Aoi Yuuki
- Születésnap: Március 27.
- Csillagjegy: Kos
- Születési hely: Chiba perfektúra
- Vércsoport: A
- Hobbi: Síelés

A debütálása még Aoi Yubasaki néven, a Kino no Tabi című 
sorozatban történt meg, majd következő szerepe az Aisuteruze 
Babyben volt 8 évesen, mégpedig Marika szerepében. Ezek 
után szép lassan haladt előre az egyre nagyobb ismertség felé.  
4 évvel az első szerepei után, 2008-ban már a Kurenai sorozat 
Kuhouin Murasakijaként hallhattuk, de főszerepelt a Dance in 
the Vampire Bound, a Shiki, a Sora no Woto és a Yumerio Patis-
siere alkotásokban is. Az utóbbi időben pedig ő szólaltatta meg 
Kaname Madokát, a Pualle Magi Madoka Magicában. Szintén az 
ő hangján hallhattuk az A-Channel Tooruját vagy éppen a Victo-
rique-t a Gosickból, hogy csak néhányat említsek. Az A-Channel, 
a Samurai Girl és a The World God Only Knows animékben pedig 
az endingeket is neki köszönhetjük. Az idei évben Madoka alakí-
tásáért még a legjobb seiyuunak járó díjat is átvehette, és ezzel 
már hivatalosan is a beléphetett a híres seiyuuk közé.

Ahogy látjátok, ha nem is sokaknak, de néhány kivételes 
fiatalnak már nagyon korán alkalma van arra, hogy megmu-
tathassa a tehetségét. Hogy végül meddig jutnak ezzel a ritka 
lehetőséggel, már csak rajtuk múlik. De ahogy az idő halad előre, 
kiderül, hogy nem véletlen, hogy akkoriban azokat a fontos 
mondanivalóval rendelkező gyerekszerepeket rájuk osztották. 
Ugyan a most felsorolt seiyuuk közül csak az utolsó két helyen 
említett fiatal, és közülük is Aoi Yuuki mondhatja magáénak iga-
zán a seiyuuk világát, de ha jobban odafigyelünk, azt is láthatjuk, 
hogy mindketten valahol ott kezdték, ahol most az Usagi Drop 
szereplőgárdája bontogatja a szárnyait. Így talán jogosan hisszük, 
hogy akár Matsuura Ayut, akár Sudo Nanakót vagy a többi gyerek-
ként debütált seiyuut néhány év múlva komoly felnőtt szerepek-
ben hallhatjuk viszont.
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