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Folytatás a következő oldalon!

Nem célom a mostani írásomban 
foglalkozni az egész Naruto univer-
zummal, de még magával a mangá-
val sem. Mindössze annyit szeretnék 
mondani, hogy véget ért egy korszak.
Természetesen, ahogy lenni szokott 
a nagyon közkedvelt dolgokkal sokan 
nem szerették a történetet. Voltak, 
akik magát az egész világot elutasí-
tották vagy sok embert pont Naruto 
karaktere idegesítette és ezért nem 
követték a sorozatot.

Sokunk, akik animézünk, úgy kap-
csolódtunk be ebbe a szubkultúrába, 
hogy Naruto volt, sőt nem csak, hogy 
volt, de már évek óta vagy talán már 
egy évtizede is futott. Seregnyien 
vártuk hétről-hétről az újabb és újabb 
fejezeteket a mangából és friss új ré-
szeket az animéből, egész egyszerűen 
olyan nem volt, hogy ne lett volna 
Naruto. Most már csak az utolsó 
mozifilm van hátra és még néhány 
rész és akkor tényleg ennyi. 

Be kell vallanom én se kezd-
tem nagy elvárásokkal a so-
rozatnak, eleinte nekem 
a Bleach messze jobban 
tetszett, mint a Naru-
to. Számomra nem 
ez a sorozat az 
első anime, mert 
azt InuYasha-
nak hívják, 
nem ettől a 

sorozattól lettem animés, mert az a 
Read or Die volt és nem ezt tartom az 
Animének, mert az nálam a Ghost in 
the Shell. De kétséget kizáróan a Na-
ruto sarkallt arra, hogy egy sorozatot 
hétről-hétre kövessek.

Naruto 1999-ben kezdte meg a 
pályafutását. Csak, hogy érzékel-

tessem ez mennyire régen volt, 
akkor még az RTL Klub adta a 

Dragon Ballt, ekkor ért véget a 
Szomszédok magyar sorozat 
és ekkor jelent meg az első 

Harry Potter 
regény 

is. 
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A következő másfél évtizedben miközben 
Naruto rendíthetetlenül haladt a hokage cím 
felé, megismerkedtünk az alkímiával, elindult egy 
magyar anime csatorna, ami aztán meg is szűnt, meg-
tudtuk, hogy a halálistenek szeretik az almát, valamint 
olyan sagák kezdték el karrierjüket és lett végük, mint a 
Matrix, a Harry Potter, a Gyűrűk Ura vagy az Alkonyat. 

Valóban, a Naruto világa nem a legjobb. Ha már nin-
dzsák, akkor nézzünk Basilisket vagy Ninja Scrollt. Ha kitalált fantá-
zia világról akarunk olvasni, akkor meg inkább One Piece a nyerő. Naruto 
karaktere pedig egy animeklisé-hegy. Mint minden tisztességes anime 
karakter, ő is (erősen) csonka családban nőtt fel, ennek ellenére vagy 
épp ezért hisz a közösség erejében. Ja, igen, végtelenül optimista 
és naiv, plusz lakozik benne egy másik zabolátlan erő is (komolyan, 
mint Goku, csak mégsem, mert neki kilenc farka van:P). De a társai is 
hasonló egyediséget tartogatnak, pl. a morci, árva, már–már nemesi 
ranggal rendelkező Vegita Sasuke vagy a perverz kiképző, akinek 
megvannak a maga sötét titkai: Jiraya (alias Zseniális teknős).

A történet sem túl eredetei: egy árva fiú, akit senki sem tart al-
kalmasnak vezetőnek SPOILER, de mégis az lesz. WAO, 
ezt az eredetiséget. Az embert úgy pofán csapja ez a 
csavar, mint az, hogy Conan megfejt egy gyilkossági 
ügyet.

De mivel árvaként kellett felnőnie, mindig hős 
akart lenni: a falu hőse. És ki a legnagyobb hős mindig 
Avarrejtekben? Hát persze, hogy a hokage, mert ő az, aki 
elég erős és bölcs ahhoz, hogy egy egész falu összes tagját meg 
tudja és meg akarja védeni. Naruto ettől lett a legnagyobb, 
messze nem ő volt a legbishibb, a legokosabb, esetleg a 
legtehetségesebb, de a megszerzett értékeit mindig 
mások védelmére használta fel.

Na jó, napestig lehetne sorolni a hibáit a so-
rozatnak, de nem teszem. Pontosan azt adja, 
amit egy több mint 600 részes anime tud. 
Heti húszperces kikapcsolódást néha egé-
szen menő harcokkal, olykor ütős opokkal 
és edekkel. (Azt hiszem, a Hero’s Come 
Back nyitószámnál nincs találóbb). A ka-
rakterek sokszínűsége és változatossága 
csak tovább javítja a helyzetet.

Zárásként csak annyit 
írok, hogy bárki bármit is 
mondjon, nekem tetszett/
tetszik a Naruto világa, ahogy 
másoknak is. Szomorú va-
gyok, hogy véget ért ez a 
kaland, mert így keresni kell 
valami újat, ami talán lesz 
olyan jó, mint amilyen a 

Naruto.

A fanok nevében csak annyit, hogy: 

Köszönjük az elmúlt tizenöt évet!

Köszönjük Uzumaki Naruto!

Köszönjük Kisimoto Maszasi!
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