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Folytatás a következő oldalon!

A részletekbe merülve az újabb 
“gyöngyszem” a Monsuno lett. A 
gyereksávnak megfelelően egy igazi 
Pokémon-Beyblade-Bakugan sorstárs, 
mely Japánban a tavaly őszi szezon-
ban indult útjára, 52 részesre tervezik 
és második fele hazájában még jelen-
leg is fut. Hozzá kell tenni azt is, hogy 
koprodukcióról van szó, így az ameri-
kai fiatalok (sőt más országok - pl. 
Magyarország - Nickelodeon nézői) 
még előbb (már 2012 februárjától, 
júniusától, stb) élvezhették a sorozat 
első felét. Ahogy látható, a kereske-
delmi csatorna is az amerikai verziót 
sugározza, de átrajzolós (Yu-Gi-Oh! 
effektus) aggodalomra nincs okunk.

Az animét az RTL idén május-
júniusban, minden hétköznap a “Jó 
reggelt, skacok!” műsorsávban adta, 
de csak az első 13 rész került levetí-
tésre. 

Cím: Juusen Battle
 Monsuno

Angol cím: Monsuno: 
World Master

Megjelenési év: 2012

Terjedelem: 52 rész

Stúdió: 
Dentsu Entertainment

Rendező:
Okumura Yoshiaki

Műfajok: akció, kaland, 
sci-fi, shounen

Néhány szinkron:
Chase Suno 
    - Kenn, Kováts Dániel
Jinja - Tano Asami, 
Laudon Andrea
Beyal - Kokuryu Sachi, 
Baráth István

Értékelés:
MAL: 6.3

Mikor már az Animaxen semmilyen új animére nincs remény és a Viasat6 DBZ vetítése is 
csak az első 52 rész ismétlésébe fullad (persze jó, hogy legalább elővették), az RTL klub még 
néha előrukkol valamivel. Félreértés ne essék, nem fogom a retektévét az egekbe magasz-
talni, már csak azért sem, mert a szóban forgó címet tavaly nyáron ugyan a Nickelodeon is 
adta, valamint a csatornán lévő animék sem a világ csúcsai. De legalább vannak.

//  Sakmonsuno
Ez persze megint csak szájhúzásra ad 
okot, de meg kell említeni azt is, 
hogy a Transformers: Prime-ból és 
más, a csatornán vetített rajzfilmekből 
kiindulva a 13-as blokkokban adás mos-
tanság nem meglepő. Így reméljük a 
sorozat ismétlésére és folytatására 
is számíthatunk... Addig is érdemes a 
koránkelő Beyblade, Dino King imá-
dóknak és más shounen rajongóknak 
figyelni, ugyanis valamelyik animére 
általában számítani lehet. (De a részek 
a vetítést követő hetekben-napokban 
a csatorna online videotárában is 
megtekinthetők.) Hogy ne csak az rtl-t 
reklámozzam: a bevezetőben említett 
adókon kívül a tv2-őn vagy különböző 
gyerekcsatornákon is sokszor fellelhe-
tő anime. Számomra a legnagyobb ö-
römet pl. az m2 új kínálata okozza a
retro címek újraadásával.

- Akad még a

 tévénkben anime

http://anipalace.hu
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Na de miről szólt ez a 13 rész, 
tehát milyen a Monsuno? “A bolygóba 
meteorok csapódtak be, amelyek egy 
új ÉLETFORMÁT hoztak magukkal. 
Ez az élet teljesen kaotikus, erős és 
irányíthatatlan genetikai állomány 
formájában jelent meg.” - olvashatjuk 
a hivatalos oldalon a Történet menü-
pont alatt. Lényegében az anime 
nem ezzel indul, de főbonyodalmát 
az új életformával való kísérletezés, a 
monsunók, tehát a új energiforrásból 
létrehozott lények megismerése, ki-
használása adja. 
A monsunók kiné-
zetre óriási,
felturbózott
állatok,

gép-állatok, akik hatalmas erővel bír-
nak. Egy vékony kapszulaszerű tartóból 
hívhatók elő, kb. mint a pokémonok a 
pokelabdából.

Az anime természetesen pár fiatal-
lal, Chase Sunóval és barátaival indul.

A barátok, Jinja és Bren Chase ap-
jának keresésében segédkeznek, mert 
naná, hogy eltűnt a fater. Így az apuka 
laborjában felfedezik és megszerzik az 
ottani monsunókat, amiért a lények-
kel foglalkozó szervezet, a S.T.O.R.M 
üldözőbe                      veszi őket. Hogy to-
vább                                 bonyolódjon a do-
log,                                     a srácokat egy tit-
kos                                                  szervezet, az                                                 
                EKLIPSE is követi, 
                                 akik természetesen ag-
                                resszívabbnál agresszí-
                               vabb monsunókkal ren-
                         delkeznek. Chaséknek 
tehát az apja keresésén kívül rengeteg 
kaland, veszély és izgalom is jut, mely-
ben új barátokkal, monsunókkal és el-
lenségekkel gazdagodnak.

És persze ne feledjük, hogy az ember-
monsuno összehangolt barátság min-
dig elengedhetetlen a győzelemhez, 
mivel ezek az óriás szörnyek is 
érzőlények.

A karakterek poénosak és hozzák 
a tipikus shounen brigád sablonokat 
jóknál-rosszaknál egyaránt, bővebben 
nem térek ki a részletekre. A grafika 
élénk, színes, kissé “amcsis”, ahogy a ze-
nék is. A magyar szinrkon pedig nekem 
nagyon tetszett: a szöveg vicces, jók a 
szófordulatok és a hangok is illenek a 
karakterekhez.

   Természetesen az üzleti érdekek 
sem utolsók, bár még az itthon meg-
vásárolható monsunók nem öltöttek
bakugani méreteket, a kütyük már
szép számmal kaphatók. A mon-
suno.comon pedig magyarul is ol-
vashatunk a világról, a játékokról
és ezek beszerzéséről is.

Személy szerint remélem, hogy itthon is majd végig leadják 
az animét, persze igazán annak örülnénk, ha más, jobb címeket 
adnának, és ha nem az rtlen, hanem egy hazai animecsatornán. 
De ne panaszkodjunk, elvégre az animék elérhetőek, miért 
is kell nekünk aktívabb hazai piac? Hogy szenvedélyes hazai 
nézőként/gyűjtőként ne csak nyafogjak és ironizáljak, azért az 
jó, hogy a conokon elvétve kezd ismét több árukészlet lenni. 
Még egy utolsó gondolatig visszakanyarodva a Monsunóra, az 
jutott eszembe, hogy szerencsére a fiatalabbaknak még min-
dig akad itthon valami anime a tévében, amire majd visszagon-
dolhatnak: “nekem ez volt az első”.
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