
A nagy számok éve 1. felvonás:
 Dragon Ball kontra Naruto, avagy hogyan kezdődtek a 

neverending shounenek?
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A Dragon Ball teljes, azaz minden soro-
zatára kiterjedő epizódszáma április első 
heteiben éri el a 750-et. A Naruto Shippuu-
den pedig már több mint biztos, hogy az 
500. résszel fog véget érni pár héten belül. 
Úgyhogy most ezek kerülnek terítékre.

Ha valaki azt várja tőlem, hogy majd én 
elmondom, melyik sorozat a jobb, az bi-
zony csalódni fog. Viszont az objektív, mér-
hető adatokat össze tudom hasonlítani kb. 
egy oldalban, és kiderül, hogy mind a kettő 
műnek más az erőssége, nem lehet egyi-
ket sem abszolút győztesnek elkönyvelni. 
Utána pedig megnézzük, hogy a Dragon 
Ball honnan indult, azaz hogyan kezdő-
dött, és persze a Shippuudent is.

Dragon Ball

 - 62 Single, 20 slágergyűjtemény, 19 
szett, 15 videójáték zenei CD, 6 mozis 
zenei CD, 9 Dragon Ball Kai CD és 17 CD 
egyéb zenegyűjtemény    „győztes”

 - 80 videójáték a pénzbedobós játékgé-
peket nem számolva.    „győztes”

- 23 (DB), 43 (DBZ), 64 (DBGT), 20 (DB-
Super) filler (azaz töltelék) epizód, össze-
sen: 150

- Filmek: összesen 19, ebből: 4 az első-
höz, 13 a másodikhoz és ha úgy vesszük az 
utolsó kettő a negyedik sorozatához tarto-
zik.    „győztes”

+live actionök: koreai (1990){egy kis 
bemutató látható belőle a csatornámon}, 
kínai (1991) és amerikai (2009)

Naruto

- 6 OST, 9 slágergyűjtemény, 7 videójá-
ték zenei CD, 11 mozis zenei CD

- 55 videójáték a pénzbedobós játékgé-
peket nem számolva.

- 94 (Naruto), 216 (Shippuuden) filler 
(töltelék) epizód, összesen: 310    „győztes”

- Filmek: összesen 11, ebből: 3 az első-
höz, 7 a másodikhoz és ha úgy vesszük az 
utolsó a harmadik sorozatához kapcso-
lódik.

- Openingek: egy pár hónapja a 29.-nél 
tart.    „győztes”

- Endingek: 55.-nél tart.    „győztes”
- Karakterek száma megközelítőleg: 

1127    „győztes”
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- Openingek: pár hete tart a 8.-nál.
- Endingek: 21.-nél tart.
- Karakterek száma megközelítőleg: 

1039
- Idő: Goku 12 éves korától 152 éves 

koráig (GT special), a jelenleg legújabb 
történetben 43 éves, az 31 év.    „győztes”

- Manga: 519 fejezet
- Magyar változat: 1997-1999 a francia 

vágott változat hétköznap délután ment 
az RTL klubon a Z 121. részéig    „győztes”

- 2011-2012 Dragon Ball GT eredeti ja-
pán változata heti két résszel este ment 
az Animaxon

- 2012-2014 Dragon Ball Z a francia vá-
gott változat hétköznap délután ment a 
Viasat6-on

- Idő: Naruto 12 éves korától tart 32 
éves koráig, az 20 év.

- Manga: 700 fejezet    „győztes”
- Magyar változat: 2007-2009 a Naruto 

első 104 részének angol Jetixes (brit) vál-
tozata hétköznap délután a magyar Jeti-
xen ment (a 26. rész kivételével)

- 2008-2012 a teljes Naruto sorozat ja-
pán változata heti két résszel este ment 
az Animaxon, amit az AXN Sci-Fi is ismételt 
hétköznap délutánonként

Párhuzamok (hasonlóságok)

- 3 sorozat közvetlenül egymás után: 
Dragon Ball-Dragon Ball Z-Dragon Ball GT 
– Naruto-Naruto Shippuuden-Boruto

- a legújabb sorozatuk egy korábbi mo-
zifilmjükből indul: Dragon Ball Super a 
Battle of Godsból – Boruto a Boruto: Na-
ruto the Movie-ból



- perverz remete mester: Zseniális Tek-
nős – Jiraiya

- erőforrás: ki – chakra
- riválisok: Goku-Vegita – Naruto-Sasuke
- perverz mestertől tanult jelképpé vált 

támadás: kamehameha – rasengan
átváltozások: Oozaru és szupercsillag-

harcos formák – remete és Kyuubi formák
egyéb a shounenekre általánosan jel-

lemző dolgok…

Bár azt hozzá kell tenni, hogy a Dragon 
Ball 15 év előnyben van ismertség tekin-
tetében. 

Így ennek az összehasonlításnak a vé-
gére még annyit tennék, hogy a számokból 
is látszik, hogy nincs hatalmas különbség 
köztük, esetleg annyi, hogy a Narutónál 
egy cél van, azt éri el a főszereplő (Hokagé-
vá válni), a Dragon ball pedig spontánabb 
(részben azért, mert sose hagyta a kiadó 
Toriyamának, hogy befejezze), mindig az 
aktuális gonoszt kell legyőzni vagy egy 
harcművészeti tornát megnyerni. Szerin-
tem az idősebb generációnak a Dragon 
Ball fog jobban tetszeni, a fiatalabbnak 
pedig a Naruto.

Dragon Ball

Ahhoz, hogy megnézzük, hogyan kez-
dődött el a ma már a Super című sorozatá-
nál és 750. részénél tartó anime, egészen 
1986-ig kell visszaszaladnunk az időben, 
az első sorozatának első részéhez, ami a 

A Nyugati uta-
zással való párhu-

zamok: Sun Wukong 
(varázsfelhőn utazó 
majomfiú, aki bará-
tokra tesz szert) = 
Son Goku; Ruji Jingu 

Bang = Power Pole 
(Son Goku botja); Xuanzang (gyerek-

korában elkezd utazni otthagyva 
családját) = Bulma; felhő: A 

nyugati utazásban is képes 
Sun Wukong és Zhu Bajie fel-

hőkön utazni; Zhu Bajie (elég 
ránézni a hasonlóság felfede-

zéséhez) = Oolong; Sha Wujing (ho-
moki bandita, aki csatlakozik az utazáshoz) 
= Yamcha; Bull Demon King (a tűzhegynél 
találkoznak és a legyezőre megy ki a já-
ték) = Gyumao, Princess Iron Fan (külsőre 
szembetűnő a hasonlóság, illetve köze 
van a legyezőhöz) = Chi-Chi; Banana Palm 
Fan = Bansho legyező; Jade Rabbit Spirit 
(a Hold nyulának is hívják) = Nyúlbanda fő-
nöke. Mint azt biztos már sokan tudjátok, 
a Dragon Ballt a Nyugati utazás inspirálta, 
így nem is csoda, hogy ennyi szereplő, illet-
ve eszköz került át ebbe a sorozatba.

Itt még előfordultak (nyugati) rajzfil-
mes elemek, bár elég ritkán, például az 
első részben az „addig nem esik le a tigris, 
amíg észre nem veszi, hogy nincs a lába 
alatt talaj”. A hal, amit Son Goku kifog, tud 
beszélni. Vagy a kilencedik részben Poaru 
zuhanórepülésénél repülőgéphang hallat-

szik. Illetve többször is előfordul még a fej 
mellett megjelenő szövegbuborék.

Harci technikák a megjelenés sorrend-
jében: kő papír olló, alakváltás, repülés, 
Roga Fu-Fu-ken (farkasagyar), Maradj távol 
tőlem! és Ez nem fog működni, kameha-
meha, nyúlrépa átváltozás.

Még egy pár szót ejtek a feldolgozá-
sokról is, ezt a történetet láthatjuk viszont 
némi módosítással a Dragon Ball élősze-
replős és animációs filmekben, illetve a 
Dragon Ball SD manga oldalain.

Az opening és ending elemzéséhez 
szükséges a részek ismerete, úgyhogy 
most a részek epizódra bontott némi 
elemzéssel egybekötött ismertetése kö-
vetkezik.
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manga 61. fejezetével 
egy héten jelent meg. 
Mindez viszont 
nem is meglepő, 
ha figyelembe 
vesszük, hogy az 5 0 0 . 
részt már 1997-ben elérte. A 
Superről csak annyit, hogy 
nem a Dragon Ball 
Z, hanem annak 
egy folytatása (ez 
tény) és inkább az 
eredeti sorozatra 
hajaz, de sokkal jobban, 
mint a GT (bár mindket-
tőre fogunk látni példát a 
most következő elemzés során). Nosztal-
giának jó, de új nézőket nem fog hozni, 
legalábbis szerintem. De ezúttal nem a 
legújabb részek lényegesek, hanem a leg-
régebbiek.

Szereplők a sorozatban való megje-
lenésük sorrendjében: Son Goku, Bulma, 
Pilaf, Shu, Mai, Zseniális Teknős teknőse, 
Zseniális Teknős, napszemüveges kroko-
dil, Sherman pap, a lánya, Aru falu népe, 
Oolong, Poaru, Yamcha, Chi-Chi, Gyumao, 
Gamera, nyúlbanda 2 tagja, a nyúlbanda 
főnöke, Shenron. Mielőtt bárki is azt mon-
daná, hogy ez nem érdekes, megfigyelhe-
tő, hogy Shenron, akinek megidézése a 
történet ezen részének a célja, az utoljára 
feltűnő szereplő ebben a történetszakasz-
ban, ez egyrészt jelzi a célt és a sikeressé-
get is.



1. rész: 
cím: Bulma és Son Goku (A címmel el-

lentétben azonban fordított sorrendben 
jelennek meg)

történet: Történetünk réges-régen veszi 
kezdetét, egy korban, amiről még nem hal-
lott senki. Egy Son Goku nevű furcsa ma-
jomfarkú kisfiú találkozik egy Bulma nevű 
lófarkas lánnyal, aki véletlenül elgázolja őt. 
Son Goku életében nem találkozott még 
lánnyal, ezért elhívja magához enni, Bulma 
pedig a sárkánygömböket keresve éppen 
hozzá tartott. Kiderül, hogy Bulmánál már 
2 sárkánygömb van, míg Son Gokura a 
nagyapja hagyott egyet (amit ő a nagyapja-
ként tisztel), illetve Pilaf és bandája szintén 
ekkor talál meg egyet egy fillerjelenetben. 
Mai, Pilaf csapatának hölgy tagja elmeséli a 
gömbök hatalmát. Bulma azt is megemlíti, 
hogy egyszer már valaki összegyűjtötte a 
gömböket, és azt kívánta, hogy király le-
gyen. Son Goku nem adja oda a gömbjét, 
hanem inkább csatlakozik Bulmához, hogy 
eddzen és magánál tarthassa a „nagyap-
ját”. Bulma elmagyarázza a Hoy-hoy 
kapszulák szerepét is Son Gokunak. Majd 
egy dinoszaurusz elrabolja Bulmát, de Son 
Goku megmenti, megmutatva erejét.

triviák:
 - Bulma motorjának rendszámában sze-

repel az AF, mely későbbiekben két dou-
jinshi címének rövidítése is lesz (After the 
Future).

- Ennek a résznek az elejét nézi Son Goku 
a koreai filmfeldolgozásban.

lából, az összes kapszulája megvan, pedig 
az előző részben az autó és a motor nem 
került vissza, hanem tönkrementek.

- Itt Goku 14 éves, legalábbis úgy tudja 
(valójában 12). Bulma pedig 16.

- Bulma házában látható egy kép Arale-ről 
a Dr. Slumpból (az eredeti szerző korábbi 
mangájából).

- Itt található az első fingós poén a soro-
zatban.

- Mai egy másik kémről beszél, ami arra 
utal, hogy Pilafnak nem csak Shu és Mai 
dolgozott. Mivel viszont soha nem látjuk, 
vagy meghalt küldetés közben, vagy To-
riyama csak elfeledkezett róla. (Mint ahogy 
később Launch-ról is.)

- Zseniális Teknős teknőse az első meg-
jelenésekor azt állítja gombázni volt a 
többiekkel, és egy éve nem talál vissza az 
óceánhoz.

- Zseniális Teknős teknőse sokkal na-
gyobb Gokunál ebben a részben, a többi-
ben viszont már kisebb.

kapcsolatok későbbi eseményekkel: 
- Amikor Goku elalszik, Bulma megjegyzi, 

hogy nem tudja, melyik bolygóról jött, de 
nem a Földről való. A Z elején ki is derül, 
hogy a Vegeta bolygóról származik.

- Goku leveszi Bulma bugyiját, amíg alszik, 
mert keresi a golyóit, ez a következő rész-
ben lesz fontos.

manga: 2. fejezet, 3. fejezet 1-7. oldal

3. rész: 
cím: Zseniális Teknős felhője (jól sejtitek, 

arra utal, hogy itt kapja meg Goku az iko-
nikus felhőjét, amit utoljára a Super 76. 
részében láttunk)

történet: Goku és Bulma elviszi a teknőst 
a tengerhez, közben Goku még egy med-
vét is legyőz. Eközben Pilafék megtudják, 
hogy Zseniális Teknősnél van az egyik 
gömb. A teknős hálából, hogy megmentet-
ték, elhozza Zseniális Teknőst, aki odaadja 
Gokunak a repülő felhőt. Pilafék betörnek, 
amíg a remete nincs otthon. Bulma meg-
mutatja magát egy gömbért, csak később 
jön rá, hogy amit akart és amit valójában 
mutatott, nem teljesen egyezik. Pilafék 
egy fillerjelenetben találkoznak Zseniális 
Teknőssel.

triviák: 
- Tori-Bot (az eredeti szerző, Akira Toriya-

ma mini mása) megjelenik a rész elején.
- Az útonálló medve szinte ugyanúgy néz 

ki, mint a kalóz medve a 107. részben.
- Zseniális Teknős állítása szerint száz éve 

találta a kristálygömböt a tenger fenekén.
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kapcsolatok későbbi eseményekkel:
- Goku találkozik egy kardfogú tigris-

sel, amivel Gohan is találkozni fog a Z 1. 
részében.

- Bulma megpróbálja bevetni bájait Son 
Gokunál, akire ez hatástalan.

manga: 1. fejezet

2. rész: 
cím: Jó ég, jó ég! Nincsenek golyók! 

(mondta Goku, amikor levette Bulmáról a 
bugyit, aki ezt félreértette, és a sárkány-
gömböket kereste)
történet: Goku és Bulma megfürdik, eköz-
ben Pilafék kapnak egy fillerjelenetet, ami 
által Shu és Mai hamarabb találkozik Son 
Gokuval, mint a mangában. Goku és Bulma 
alszik egyet, majd másnap találkoznak egy 
tengeri teknőssel.

triviák: 
- A rész elején egy bagoly ugyanolyan sap-

kában van, mint amilyenben Oolong lesz.
- Amikor Bulma előszedi a házat a kapszu-



- A részben ismét utalás történik arra, 
hogy Pilafnak több embere is van.

- Zseniális Teknős szigete és háza itt ha-
marabb bemutatásra kerül, mint a mangá-
ban, hála Pilaf fillerjeleneteinek.

- A Bulma házában kiakasztott kép Ara-
le-ről megváltozik a második részben 
látottól.

kapcsolatok későbbi eseményekkel: 
- A felhőn csak Son Goku képes utazni, 

illetve később még sokan mások, például 
Monkey D. Luffy és Tony Tony Chopper a 
One Piece-ből vagy Neko Majin Z.

- A napszemüveges krokodil még vissza-
tér a Jövendőmondó Baba történetben, 
illetve amikor Szívtelen Sátán kiengedi az 
összes bűnözőt, akkor egy csapattal meg-
próbálja kirabolni a Teknős Házat.

manga: 3. fejezet 8. oldalától a 4. fejezet 
13. oldaláig

triviák: 
- A következő gömböt egy öregasszony 

anyja találta az erdőben.
- Ez az első rész, amiben nem szerepelnek 

Pilafék.
- Ez az első rész, ahol emberek szerepel-

nek epizódszerepben, és nevük is van.
- Oolong egyik alakja hasonlít Senbei No-

rimaki komoly változatára a Dr. Slumpból. 
A szóban forgó alakját Senbei 3 percig tud-
ja fenntartani, Oolong átváltozása pedig 5 
perces. A részben szereplő egyik lány, Alexi 
apja is hasonlít Senbeire.

- Oolong Mao Zedong ruhájában jelenik 
meg, aki egy kínai kommunista vezető 
volt. George Orwell Állatfarmjában pedig 
a disznók kommunisták voltak.

- Pochawompa neve, a lány, akit fel kellett 
volna „áldozni” Oolongnak, a Pocahontas 
és a Wampanoag név keresztezéséből jött 
létre, utóbbi egy indián törzs elnevezése.

- Oolong a magyar változatban hókusz 
pókusszal változik át.

kapcsolatok későbbi eseményekkel: 
- Bulma jóképű férfiak iránti vágya itt jele-

nik meg először, később még fel fog tűnni 
Yamchánál és Blue tábornoknál is.

- A GT 7. része ennek a történetnek a fel-
dolgozása.

- Paozu nagymamának az „ikertestvére” 
feltűnik még a 80. részben.
manga: a 4. fejezet 14. oldalától a 6. feje-
zet 12. oldaláig

5. rész: 
cím: A sivatag nagy Yamchája
történet: A csapat Oolonggal kiegészül-

ve a Frypan hegy felé tart, ahol Goku leen-
dő apósa, Gyumao garázdálkodik. Oolong 
nem akar a csapathoz tartozni, de Bulmá-
nak sikerül meggyőznie egy különösen ha-
tékony hashajtóval. A sivatagon gyalog kell 
átkelniük, mivel Bulma elhagyta a kapszu-
láit. Yamcha pedig rájuk támad, hogy ki-
fossza őket, de megijed amikor meglátja a 
csapat női tagját, és visszavonul.

triviák: 
- Az első rész, ahol egy teljes csatajelenet 

van.
- Az első rész, ahol egy speciális harci 

technika jelenik meg (Roga Fu-Fu-ken).
-Oolong és Poaru egy átváltozó oviba 

jártak, de ezt többé sosem látjuk, illetve 
másokat sem, akik oda jártak volna.

- Kiderül, hogy Goku botja Son Gohané 
volt.

- Ez az első rész, ahol a sárkánygömbök 
nem jelennek meg.
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4. rész: 
cím: Az emberrabló démon/A nagy go-

nosztevő (Oolongra utal, aki a későbbi 
ellenfelekhez viszonyítva inkább vicc, mint 
ellenség)

történet: Goku és Bulma megérkezik egy 
faluba, melyet egy szörnyeteg tart rette-
gésben, aki elhordja a falu lányait. Az ot-
tani gömbért cserébe Son Goku beöltözik 
kislánynak, és legyőzi a szörnyet.



kapcsolatok későbbi eseményekkel: 
Yamcha ideges a nők közelében, ezt idővel 
még ebben a sorozatban le is küzdi.

manga: 6. fejezet 13. oldalától a 8. fe-
jezet végéig

6. rész:
cím: Éjszakai látogatók/A különös ha-

ramia (Az eredeti cím Mai, Shuu, Yamcha 
és Poaru kristálygömbszerző fiaskóira utal, 
míg a magyar csak Yamchára)

történet: Yamcha és Poaru a kapszu-
lákért mennek, Mai és Shuu fel akarják 
robbantani őket, Bulma pedig csak zuha-
nyozik, ahogy végül mindenki közeledik a 
végzete felé, már senki sem tudja, hogy 
ki az ellenség és ki a barát. Vajon Yamcha 
meglátja meztelenül Bulmát? Vajon felrob-
ban a bomba? Vajon Oolong kimossa Bul-
ma ruháit? Vajon másnap reggel Yamcha 
rájuk lő egy páncélököllel? Vajon Mait és 
Shut felrobbantja a saját bombájuk? Vajon 
így fogom befejezni a rész ismertetését?

7. rész: 
cím: A Frypan hegy királya, Gyumao (Goku 

leendő apósára utal a cím)
történet: Pilaf bandája visszavonul egy 

rendkívül vicces filler jelenetben, ahol Pilaf 
megkínozza őket, majd véletlenül magát 
is. Eközben Gokuék végre megérkeznek a 
hegyhez, Yamcha pedig találkozik Chi-Chi-
vel, aki majdnem végez vele. A hegynél Go-
kunak sikerül összehaverkodnia Gyumaó-
val, és kiderül, hogy ő és Son Gohan, Goku 
nagyapja is Zseniális Teknősnél tanultak. 
Elküldi hát Gyumao a fiút a mesterhez, aki-
nek van valamije, amivel elolthatná a tüzet 
a hegyen. Yamcha visszamegy bocsánatot 
kérni Chi-Chitől, aki aztán nem sokkal ké-
sőbb Gokuval elutazik Zseniális Teknőshöz.

triviák:
 - Ez az első rész, ahol teljes lefejezést lát-

ni (egy dinoszauruszét).

- Chi-Chi két támadása, a „Maradj távol tő-
lem!” és az „Ez nem fog működni” a japán 
jelmezes Ultra című sorozatban szereplő 
Ultraseven jellegzetes technikáiból szár-
maznak.

- Chi-Chi tud utazni Goku felhőjén.
- Ez az első rész, ahol valaki romantikus 

érzelmeket táplál Goku iránt.
- Útbaigazítást kérnek egy beszélő 

delfintől, habár a víziállatok később már 
nem beszélnek.

kapcsolatok későbbi eseményekkel: 
- Amikor Yamcha azt hazudja Chi-Chinek, 

hogy szereti, akkor a lány mondja, hogy 
ő az első, aki ezt mondta neki. A második 
pedig, aki mondja neki, az Goku lesz a Z 
287. részében.

- Yamcha itt tudja meg, hogy Son Goku 
gyengepontja a farka.

manga: 11. és 12. fejezet

8. rész: 
cím: Zseniális Teknős Kamehamehája
történet: Goku és Chi-Chi megérkezik 

Zseniális Teknőshöz, akit Chi-Chi le is 
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triviák: 
- A magyar változat ezen a részen rette-

netesen sokat változtatott az eredeti szö-
veghez képest: Oolong nem akarja meg-
lesni Bulmát fürdés közben, hanem csak 
nem szeret fürdeni, Yamchának nem a 
nőkkel van baja, csak a samponnal, és nem 
azt akarja kívánni, hogy tudjon a nőkkel be-
szélni, hanem hogy ne féljen a sampontól, 
Bulma nem hasmenéssel fenyegeti meg 
Oolongot, hanem kupánvágással, Oolong 
pedig nem perverz, hanem falánk.

kapcsolatok későbbi eseményekkel: 
- Az altató fű, amit Oolong Bulmának 

és Gokunak ad a Z 14. részében még 
visszatér, ahol a Kígyóhercegnő adja be 
Gokunak, bár akkor már kevésbé hat rá.

- Goku kirúgja Yamcha egyik fogát.
manga: 9. és 10. fejezet



tesztel, amibe majdnem belehal az öreg, 
pedig csak a jogosítványát kellett volna 
megnézni. Goku, hogy eloltsa a tüzet, 
elcseréli Bulma melleit a segítségre. A le-
gyező már nincs meg, így Zseniális Teknős 
maga megy a tüzet eloltani. Meg is érke-
zik, és miután leszidta Gyumaót, eloltja a 
tüzet a Kamehameha technikával, mely a 
hegyet is lerombolja. Goku gyorsan tönkre 
is teszi ezzel az újonnan megtanult techni-
kával a Yamchától kapott autójukat. Bulma 
megtalálja a kristálygömböt. Gyumaótól 
kapnak egy új autót, indulás előtt azonban 
Bulmának még dolga van Zseniális Teknős-
sel, Oolong segítségével sikerül is elintéz-
ni, hogy mindenki jól járjon.

triviák: 
- Zseniális Teknős elmondja, hogy a Min-

denhatótól van a varázsfelhő.
- Kiderül, hogy Zseniális Teknős halha-

tatlan.
- Zseniális Teknős kidobta a Bansho legye-

zőt, miután ráömlött a leves.
- Gamera annak a híres Gamerának a kicsi-

- Zseniális Teknős itt ajánlja fel Gokunak, 
hogy edzi, amivel a 14. részben élni is fog.

- Itt ígéri meg Son Goku, hogy összehá-
zasodik Chi-Chivel, ami a Dragon Ball és a 
Dragon Ball Z között be is következik.

manga: 13.-tól a 15. fejezetig

9. rész:
 cím: A nyúl főnök speciális technikája
történet: Hőseink megállnak tankolni, 

mielőtt még utolérnék Pilafot az utolsó 
sárkánygömbbel. A városban Bulmától 
retteg mindenki, kiderül, hogy a nyúl ban-
da miatt, akikkel Goku harcba bocsátkozik. 
Eközben átváltoztatják Bulmát répává, akit 
Poaru ment meg. És a végén még Yamcha 
is segít a győzelemben. Miután legyőzi 
őket, Goku felteszi a nyúl bandát a Holdra.

triviák: 
- A feliratok az épületeken, mintha koreai-

ul lennének írva.
- A benzinkút neve: Toriya Motors.
- A nyúlrépa átváltoztató technika ha-

sonlít Majin Buu édességgé változtató 
technikájára.

- Amikor Bulma répává változik, Goku azt 
mondja, nem szereti a répát, habár a csil-
lagharcos neve (Kakarotto) éppen a répa 
szóból származik.

- Goku utazása a Holdra azért nem vál-
toztatta át óriásmajommá, mert nem volt 
telihold.

- A Nyúlbanda a Holdon végzi, ez a Hol-
don élő nyúl legendáján alapszik. Amikor a 
déli félgömbről nézed a Holdat, látni rajta 

egy nyulat egy edénnyel (mármint ilyen 
alakú krátereket).

kapcsolatok későbbi eseményekkel: 
- Goku túléli azt, hogy elmegy a Holdra és 

visszajön, ami mutatja, hogy a későbbiek-
ben a többi csillagharcos is képes az űrben 
túlélni.

- Goku most felteszi a Nyúlbandát a Hold-
ra, amit a következő harcművészeti tornán 
Zseniális Teknős el fog pusztítani, konkré-
tan a 27. részben.
manga: 16. és 17. fejezet

10. rész: 
cím: Ellopták a gömböket (mint a címek 

többsége, ez is elég egyértelmű, nem kell 
túlkombinálni)

történet: Son Gokuék megérkeznek Pila-
fékhoz, akik már várják őket. Shuu gyorsan 
el is lopja a gömböket. Ám ekkor segítsé-
gükre siet Yamcha, aki elviszi hőseinket 
Pilaf kastélyába, majd belesétálnak a csap-
dájába, szó szerint.
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nyített változata, aki Godzilla nagy riválisa.
- Itt látható az a híres esemény, hogy ami-

kor Goku használja a Kamehamehát, akkor 
két jobb keze van.

- Zseniális Teknős megtudja, hogy Son 
Goku Son Gohan unokája és hogy Gohan 
már meghalt.

- Kiderül Son Goku múltjának egy része 
(hogy az erdőben találták).

- Ez volt az utolsó nem filler rész, amiben 
Chi-Chi gyerekként szerepel.

kapcsolatok későbbi eseményekkel: 
- A Bansho legyező nagy szerepet kap a 

149-153. részben.
- Zseniális Teknős itt utazik először Game-

rán, legközelebb pedig a Dragon Ball Su-
per 68. részében.

- Itt használják először a kamehameha 
technikát, ami a későbbiekben a sorozat 
ikonikus támadásává válik. Habár 50 év 
szükséges a megtanulásához, senkinek 
nem fog olyan sokáig tartani.



triviák:
 - A magyar szinkronban inkonzisztencia 

lépett fel, Yamcha most már a lányoktól 
fél, nem a sampontól. 

- Ebben a részben van Pilafék első nem 
filler szereplése.

- Egy jelenetben, mikor Shu keresi hősein-
ket, Goku farok nélkül jelenik meg.

- Amikor Pilaf kiborítja Bulma bőrönd-
jét, ruhák peregnek ki belőle, holott nem 
olyan rég vesztette el az összeset, és csak 
azt láttuk, hogy megvette, ami rajta van.

- Amikor Pilaf táncol örömében a 
földgömbbel a kezében, a mi földgöm-
bünk van nála, nem a Sárkány világé, ahol 
a szerző, Akira Toriyama legtöbb műve 
játszódik.

- Goku botja széttöri a betont.
- A rész végén Pilaf azt mondja, megszer-

zi a csapat gömbjeit, de már csak egy van 
náluk.

manga: 18. fejezet

kapcsolatok későbbi eseményekkel: 
Son Goku belekerül egy flipperbe, ahogy a 
GT 30. részében is.
manga: 19. fejezet

12. rész
cím: A kívánság Shenronhoz (Oolong kí-

vánságára utal)
történet: Tehát Pilaf megidézi Shenront, 

de Oolong megmenti a világot azzal, hogy 
kíván egy bugyit. Egy filler jelenetben Pilaf 
ráuszítja hőseinkre a kutyáit, és elkapja 
őket. Végül egy üvegtetejű cellában akarja 
hőseinket halálra süttetni, de amikor Goku 
meglátja a teliholdat, egy nagy majommá 
változik, és lerombolja az egész kastélyt.

triviák:
 - Amikor Pilaf a világuralomról álmodik, 

ismét a mi Földünkre gondol a sárkányvi-
lágbeli helyett.

- Amikor Pilaf a világuralomról álmodik, 
egy táblára Allah van írva, ami arabul istent 
jelent.

- Ez az első epizód, ahol Shenron teljesít 
egy kívánságot.

- Amikor Gokuék a varázsbottal próbál-
nak menekülni, az megnőve nem éri el a 
plafont, holott a 9. részben még a Holdig 
is lehetett nyújtani.

- Amikor bezárják őket, Poarunak pisilnie 
kell, de ez sértheti a gyermekek lelkét, így 
a magyar változatban már ő is a bőre miatt 
aggódik, mint Bulma.

- Az Oozaruvá válás hasonlít a farkasem-
ber legendához, miszerint telihold szük-
séges hozzá, hogy emberből állat legyen.

kapcsolatok későbbi eseményekkel: 
- Oolong ezen kívánságából fog megszü-

letni a GT-ben Oceanus Shenron.
- Son Goku másodszor változik óriá-

si majommá, mint később kiderül, ez a 
csillagharcosok egyik formája, Vegeta és 
Son Gohan is fogja használni a következő 
sorozatban.

manga: 20-21. fejezet
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11. rész: 
cím: Végre előjön a sárkány! (Shenron 

megjelenésére utal)
történet: Hogy megkínozza Bulmát, Pilaf 

egy perverz dolgot tesz, amit Oolong már 
nagyon vár, de Bulma fantáziája még ezt 
is felülmúlja. Így inkább elaltatják hősein-
ket, hogy Mai kezébe vegye Goku golyóját 
(most elítélhetnétek, amiért így írok róla, 
de a sorozatban sokkal több ilyen kétér-
telmű mondat van). Végül Pilaf megidézi 
Shenront.

triviák: 
- Ez az első epizód, ahol megidézik Sen-

ront.
- Ahogy Pilaf mozgatja a flippergolyót a 

zongorájával, az egy utalás a Tommy című 
filmre, ahol Elton John teszi ugyanezt.

- Gokuék menekülése a flippergolyó elől 
utalás az Indiana Jones filmekre.

- Pilaf válasza, amikor Shirleynek hívják 
utalás az Airplane! című filmre.



13. rész: 
cím: Son Goku átváltozása (az Oozaru 

szint elérésére utal)
történet: Mindenki elmenekül, miután 

óriásmajom Son Goku elkezdi rombolni Pi-
laf várát. Pilafék egy kicsit King Kongoznak 
vele. Aztán Gokunak is megtetszik a King 
Kong szerep, így elkapja Bulmát. Végül Po-
aru ollóvá változik, és levágja a farkát, hogy 
visszaváltozzon.

triviák: 
- Az egyik jelenetnél, amikor Yamcha csi-

korgatja a fogát, mindegyik megvan, az is, 
amit Goku már kiütött egyszer.

- Yamcha népmesei fordulattal nem a 
kívánság által kezd el boldogulni a nőkkel, 
hanem a kívánság eléréséhez vezető úton 
szerzett tapasztalatok segítségével.

- Yamcha a palota egyik falából tör magá-
nak egy kard alakút, és azzal próbálja Goku 
farkát levágni.

- Miután Goku elveszíti a farkát, elveszíti 
az egyensúlyérzékét is, utalva rá, hogy az 
állatok mire használják a farkukat.

kapcsolatok későbbi eseményekkel:
 - Levágják Goku farkát, amit a 23. részben 

növeszt vissza.
- Oolong megjegyzi, hogy lehet, hogy Son 

Goku földönkívüli, és a Z-ben kiderül, hogy 
tényleg az.

- Itt derül ki, hogy Goku ölte meg (tudtán 
kívül) a nagyapját, de nem mondják el neki, 
így ő csak a Z 32. részében fogja megtudni.

manga: 22-23. fejezet

közel azonos sebességgel, utalhat arra, 
hogy követni fogják őket a sorozatban. A 
következő Zseniális Teknős a teknőse há-
tán a szigete előtt, ők a harmadik részben 
tűnnek fel, de nagyobb szerepük csak a 
nyolcadik részben lesz. Ezt követően meg-
jelenik maga Shenron is, akit majd a tizen-
egyedik részben idéznek meg. Végül pedig 
a tizenkettedik részben látható Oozaruvá 

változás jelenik meg, ami lerombolja Pilaf 
kastélyát. Feltűnik még Goku és Yamcha 
ötödik részben látható csatája, és a 115-ös 
kapszula repülője is, ami a tizenharmadik 
részben szerepel.

A dalszöveg a sárkánygömbök titkáról 
mesél, illetve a szerelem- és álommotívum 
is megbújik a sorokban. Utal a harcokra, a 
felhőn repülésre, és persze a gömbök ösz-
szegyűjtésére. Név szerint csak Goku jele-
nik meg benne, mint erős és bátor harcos.

Ending:
I’ll give you romance (előadó: Ushio 

Hashimoto), szintén 1-153. részig tartott.
Mint azt a címe is sejteti, ez egy roman-

tikusabb dal az előzőnél. Egy fantasztikus, 
misztikus kalandba invitál minket, ahol, 
ha nem adjuk fel és bátrak leszünk, akkor 
elérhetjük a románcot, na meg persze az 
álmunkat. És megjelenik benne az is, hogy 
ki kell kiáltanunk a kívánságunk, hogy meg-
hallják, ez egyfajta előrevetítése annak, 
hogy a későbbiekben, ahogy egyre halad 
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Opening: 
Mystical Adventure (előadó: Hiroki Ta-

kahashi), 1-153. részig tartott.
Az opening címe, Misztikus Kaland, 

utalhat a történethez ihletet adó Nyugati 
utazásra.

Rögtön a legelején a sorozat címadóit 
látjuk, a sárkánygömböket, majd a Na-
pot, melynek két lángcsóvája is egy-egy 
sárkány alakját veszi fel. Aztán hegyeket 
látunk, ahol pedig Son Goku jelenik meg, 
mellé pedig a 4-es gömb repül, mely az 
övé, illetve nagyapjáé. Aztán láthatjuk, 
ahogy az eszközeit használja, a varázs-
botot és a varázsfelhőt (a magyar neveik 
alapján olyan, mintha egy tündérmese 
lenne). Utána feltűnik Bulma a motoron, 
amit az első részben is használ, mögötte 
a perverz Oolong, aki a negyedik részben 
válik a csapat tagjává. Aztán Yamcha és 
Poaru a sivatagjárójukon, akikkel az ötö-
dik részben fognak találkozni hőseink. Az, 
hogy Yamcháék Bulma mellett haladnak 



a történet, mindig az lesz az erősebb, aki 
hangosabban tud harc közben ordítani.

A középpontjában Bulma áll, láthatjuk 
a második részben látott házban, majd 
egy naplementében. Többször is feltűnik 
a legfontosabb eszköz, a sárkányradar. 
Bulma szinte összes frizurája feltűnik. Az-
tán a következő képet a 4. fejezet borítója 
ihlette. Láthatjuk Bulmát férfiruhában, 
majd a fiúkat nőiruhában. Utána Bulma és 
Goku látható az első részben is szereplő 
motoron, majd Goku a varázsfelhőn, míg 
Bulma és Oolong a 34-es kapszula autójá-
val utaznak tovább. Az ezutáni képet pedig 
a 3. fejezet borítója alapján alkották meg. 
Majd egy csoportképen láthatók a jó oldal 
képviselői. Ezt követi a 2. és az 5. fejezet 
borítójának kicsit módosított változata 
(a borítókon Goku is látható, itt viszont 
nem). Egyfajta keretet alkotva visszaté-
rünk a házba Bulmához, ahol feltűnik a 
háromcsillagos gömb is. Majd a hét gömb 
egymás mellett, mely az összegyűjtésükre 
utal, annál is inkább, mert ezután Bulma 
elmosolyodik, és már csak a környezetről 
kapunk pár képet.

Karakterek a megjelenés sorrend-
jében: Bulma, Son Goku, Oolong, Poaru, 
Yamcha, Zseniális Teknős

Ennyi lett volna az én „kis” elemzé-
sem, ha kedvet kaptatok hozzá magyar 
szinkronnal letölthető az Animeaddicts.
hu-ról (vágatlan) és a Dragonhall.hu-ról 
(vágott) is.

Jiraiya, Izumo, Kotetsu, Shizune, Kakashi, 
Temari, Shikamaru, Gaara, Yuura, Sajo, 
Hiruko, Deidara, Tsubusa, Suname, Kan-
kuro, Kiba, Rock Lee, Baki, Ayame. Itt any-
nyit lehet érdekes megjegyezni, hogy az 
első szereplő a címszereplő Naruto, övé 
a főszerep, a bátor nindzsa kalandok hőse 
lesz, mert ő egy komikus jinchuriki.

Harci technikák a megjelenés 
sorrendjében zárójelben a 

magyar nevükkel: Oi-
roke no Jutsu 

(Szexi jutsu), 
I w a g a k u r e 

Kinjutsu, Sennō 
Sōsa no Jutsu, 

Kagebunshin (Ár-
nyékklón), Henge 
(Átváltozás), Ōkashō 
( C s e r e s z n y e v i r á g 
becsapódás), Kibaku 
Nendo (Robbanó-

agyag), C1, Sennen 
Goroshi (Ezerévnyi 

szenvedés), Tajū Kage 
Bunshin no Jutsu (Bazi nagy 
klónhadsereg), Kawarimi 
no Jutsu (Helycsere), Suna 
no Kaiwan (Szörnyű ho-
mokkar), Gōkakyū no 
Jutsu (Óriás tűzgolyó), 
Shinjū Zanshu no Jutsu 
(Duplaöngyilkos lefeje-
zés), Suiryūdan no Jutsu 

(Vízsárkány), Suna no Tate (Homokpajzs), 
Daisan no Me (Harmadik szem), Sabaku Rō 
(Homoksír), Sabaku Kyū (Homokkoporsó), 
C3, Kūsa Bōheki (Légi védelmező homok-
fal), Karakuri Engeki (Bábelőadás), Kuro 
Higi Ippatsu (Fekete titok technika), Suna 
Bunshin (Homokklón), Dokugiri Zuyoku: 
Baribari Shikaku Renpatsu (Méregfelhő 
vakfolt pusztító).

Zenék: Változatos és véleményem sze-
rint jó háttérzenékkel sikerült a hangulatot 
megalapozni, ezeknek a címei olvashatók 
itt.

2. rész: Loneliness
3. rész: Akatsuki theme 
4. rész: Akatsuki, Daylight Of Konoha
5. rész: Hope
7. rész: Jinchuuriki
Ahogy a Dragon Ballnál is, itt is előbb 

a részeket ismertetem némi elemzéssel, 
aztán kitérek az opening-ending párosra 
részletesebben.
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Naruto Shippuuden

A Naruto Shippuuden 500 részes lett 
így a végére, már minden alapanyagot 
feldolgozott, amit csak lehetett. Hogy a 
legújabb rész milyen lett, mindenki dönt-
se el maga, most visszatérünk 2007-be, 
pontosan 10 évvel ezelőttre, hogy meg-
nézzük, hogyan is kezdte annak idején a 
Naruto 2. sorozata, a Shippuuden azt 
a hosszú utat, aminek most végére 
ért (és amikor még Satoru Nishi-
zono volt a forgatókönyvíró, 
akit ki is rúgtak, mert nem 
túl lineárisan adaptálta 
az akkor még bőséges 
alapanyagot, mint 
azt ti is látni 
f o g j á t o k ) . 
Aki pedig 
hiányol -
ná, vagy 
esetleg szívesebben térne 
vissza az első sorozat elejére, az 
pár hónap múlva azt is megkapja 
a nagy számok évének egy másik 
felvonásában.

Szereplők a sorozatban való 
megjelenésük sorrendjében: 
Naruto, Sakura, Sai, Sasuke, az 
Uchiha család, Yamato, Kyuubi, 
Konohamaru, Moegi, Udon, te-
regető asszony, Teuchi, Madam 
Shijimi, Ebisu, Tsunade, Iruka, 



1. rész: 
cím: Hazatérés (Naruto visszaérkezésére 

utal)
történet: Naruto csapata végre megta-

lálja Sasukét, hogy visszavihessék a faluba. 
Sasuke előhúzza a kardját, és hallani, hogy 
leszúrja Narutót. Aztán visszatérünk a 
történet elejére, ahol Konohamaru életé-
be nyerünk bepillantást, kiderül (nem túl 
meglepő módon), hogy hasonlít példaké-
pére, Narutóra, aki épp visszaérkezik a 2 
és féléves edzéséről mesterével, Jiraiyával.

triviák: 
- Ennek a résznek az előzetesét még 

leszinkronizálták magyarra (ami a Naruto 
220. részének végén van, de a sorozatba 
soha nem kezdtek bele.

- Az első két részt egyben vetítették.
- Sasuke először találkozik a Kyuubival.
- Uchiha Madara első említése itt tör-

ténik.
- Teuchi összekeveri Konohamarut Na-

rutóval.
- Konohamaru reklamál a D-szintű kül-

detés miatt, mint ahogy Naruto reklamált 
régebben.

- Konohamaru is Hokage akar lenni, mint 
ahogy Naruto.

- Az első kulcsszavas résznél megmu-
tatják, hogy mennyit nőtt Naruto az előző 
sorozat óta.

- Tsunade arcát először mutatják a Ho-
kage sziklán.

- Jiraiya megemlíti a hasonlóságot Saku-
ra és Tsunade között.

2. rész: 
cím: Az Akatsuki mozgásba lendül (Deida-

ra és Hiruko homokrejteki érkezésére utal)

történet: Naruto megtudja, hogy Gaara 
lett a Kazekage. Jiraiya pedig figyelmezte-
ti az Akatsukira Kakashit. Az Akatsuki két 
tagja megérkezik Homokrejtekbe. Naruto 
és Sakura pedig elkezdi Kakashi próbáját, 
hogy meglássák mennyit fejlődtek.

triviák: 
- Kiderül, hogy Orochimaru is az Akatsuki 

tagja volt.
- Itt használják először a Jinchuriki elne-

vezést.
- Kakashi csengőjének hangját átkötik 

Hiruko csengőjének a hangjával.

kapcsolatok korábbi/későbbi esemé-
nyekkel: 

- Naruto odaadja a Kakashi által az előző 
sorozatban olvasott (mely olvasás jellegze-
tessé vált) könyv folytatását, amit ezentúl 
fog olvasni.

- Említésre kerül a következő Chuunin 
vizsga, és hogy már csak Naruto nem chuu-
nin. Az előző chuunin vizsgát pedig még 
az előző sorozatban láthattuk (a 20.-tól a 
67. részig).

- Kakashi késése is visszatérő elem az 
előző sorozatból.

- Ugyanazt a próbát (csengők elvétele) 
kell kiállniuk Narutóéknak, mint az előző 
sorozat elején (4-5. rész). Erre történik két 
visszaemlékezés is.

- Sakura visszaemlékezik utolsó találko-
zására Sasukéval.

- Naruto visszaemlékezik arra, mikor az 
átokbillog átvette Sasuke felett az irányí-
tást.

visszaemlékezés számláló: 4
manga: 245-247. fejezet
előzetes utáni jelenet: Iruka elmagyaráz-

za a Chuunin vizsgát. 

3. rész: 
cím: Az edzés eredménye (Naruto három-

éves edzésének az eredményére utal)
történet: Deidara megtámadja Homok-

rejteket, miközben Narutóék folytatják a 
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- A második kulcsszavas résznél megmu-
tatják, hogyan edzette Tsunade Sakurát.

- A Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja 
4 játékban Naruto visszatérése jobban ha-
sonlít a mangához, mint itt az animében, 
mivel ott is Kakashival találkozik először.

kapcsolatok korábbi/későbbi esemé-
nyekkel: 

- Visszaemlékezés a Végzet völgyében 
történt csatára.

- Sasuke visszaemlékezik Itachira, aki 
elmondja, hogyan szerezheti meg a Man-
gekyo Sharingant.

- Az első 8 és fél perc az 51. részben 
játszódik.

- Konohamaruék macskás küldetése 
emlékeztet Naruto korábbi macskás 
küldetésére, ahogy azt később Sakura is 
megemlíti.

visszaemlékezés számláló: 2
manga: 245. és 307. fejezet
előzetes utáni jelenet: Naruto bemutat-

ja a Hokage sziklát és a Hokagékat.

http://videa.hu/videok/film-animacio/naruto-shippuuden-elozetes-tomyx20-X8tzVkiu1I8Aqgps
http://videa.hu/videok/film-animacio/naruto-shippuuden-elozetes-tomyx20-X8tzVkiu1I8Aqgps


harcot a csengőért. Végül még Narutóék-
nak nem sikerül megszerezni a csengőket, 
de Deidara már eljut Gaarához.

triviák: 
- Sakura erős ütése itt jelenik meg elő-

ször (Cseresznyevirág becsapódás).
- Az ezerévnyi szenvedés technika egy a 

japán gyerekek közt elterjedt szivatásból 
származik, amit Kanchónak neveznek.

kapcsolatok korábbi eseményekkel:
 - Kakashi úgy fogja le Narutót, mint az 

előző próbán, erre vissza is emlékszik.
- Naruto ugyanúgy túl korán kezdi a 

4. rész:
 cím: A homok jinchuurikije (azaz sivatagi 

Gaara)
történet: Deidara és Gaara elkezdenek 

harcolni. Eközben Naruto és Sakura rájön 
Kakashi gyengepontjára, és spoilerekkel 
győzik le.

triviák: 
- A Deidara robbanó agyag technikájá-

hoz tartozó Katsu felkiáltás a buddhisták 
megvilágosodását segítő kiáltásból ered, 
amit az energia koncentrálására is szoktak 
használni.

- Amikor Naruto rájön, hogyan győzhetik 
le Kakashit, egy bagoly és egy egér jelenik 
meg, és a harccal párhuzamosan láthatjuk, 
ahogy a bagoly elkapja zsákmányát, amely 
metaforája annak, ahogy Naruto legyőzi 
egykori mesterét.

kapcsolatok korábbi/későbbi esemé-
nyekkel: 

- Ha genyó akarnék lenni, akkor ide azt 
írnám, hogy közvetlenül az opening után 
rögtön megismétlik a közvetlenül az ope-
ning előtt mutatott jelenetet, és ezek után 
ez gyakran így lesz.

- Kakashi olyan technikákat használ 
Narutóék ellen, amelyek az előző sorozat 
elején jelentek meg (az Óriás tűzgolyó és 
Duplaöngyilkos lefejezés az 5. részben, a 
Vízsárkány a 9. részben).

- Amikor Naruto és Sakura Kakashi tech-
nikáin gondolkodik, visszaemlékszik az 
óriás tűzgolyó és a vízsárkány technikáira.

visszaemlékezés számláló: 3
manga: 248. fejezet
előzetes utáni jelenet: Kakashi bemutat-

ja Sivatagi Gaarát.

5. rész: 
cím: Kazekageként (ez is Gaarára utal)
történet: Mivel kiállják a próbát, Naru-

to és Sakura egyenrangú felekként csatla-
koznak Kakashi csapatához. Ez idő tájt De-
idara kerülgeti Gaara homokját. Eközben 
Naruto és Sakura kettesben vacsorázná-
nak, ha hősünk nem lenne smucig. Homok-
rejtek pedig felkészül a vezérük melletti 
harcra, ám úgy tűnik, hogy Deidara egy 
robbantással végez is velük.

triviák: 
- Egy homokrejteki tömegjelenetnél ész-

revehető egy többször felhasznált jelenet.
- A Hold különböző méretekben látszik a 

részben, az egyik jelenetnél pedig a felhő a 
Hold mögé kerül.

kapcsolatok korábbi eseményekkel: 
- Amikor Deidara rájön Gaara homokjának 
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csengő elvételét, mint az előző próbán, 
erre is visszaemlékeznek.

- Kakashi visszaemlékezik, hogy az előző 
próbán Naruto meg sem próbált elbújni.

- Amikor Naruto az Ezerévnyi Szenvedés 
technikával támad Kakashira, az visszaem-
lékezik rá, ahogy annak idején ő is így tett, 
illetve, hogy Sakurát is könnyen megtalálta 
(2 in 1 flashback).

- Kakashi elmondja, hogy most nem fog-
ja tudni olvasni a könyvét, ez is egy utalás 
arra, hogy az előző próbán tudta.

- Azután, hogy Sakura megtöri a gen-
jutsuját, Kakashi visszaemlékezik, hogy az 
előző próbán nem sikerült neki.

- Naruto egyik klónja belesétál egy 
csapdába úgy, ahogy Naruto sétált bele az 
előző próbán.

visszaemlékezés számláló: 6
manga: 246-248. fejezet
előzetes utáni jelenet: Tsunade beszél 

az Akatsukiról, különösképpen Itachiról és 
Kisaméról.



titkára, visszaemlékezik az előző részben 
levő harcukra.

- Jiraiya figyelmezteti Kakashit az Akat-
sukira, ahogy a chuunin vizsga közben is 
figyelmeztette.

- A próba az előző sorozatban is az 5. rész-
ben ért véget.

visszaemlékezés számláló: 1
manga: 249. fejezet
előzetes utáni jelenet: Chibi Sakura az 

első próbájukról beszél.

6. rész: 
cím: Küldetés teljesítve (utalás arra, hogy 

Deidara elfogja Gaarát)
történet: Naruto Ichirakunál találkozik 

volt tanárával, Irukával. Gaara megmenti 
a várost a robbanástól, így Deidara legyőzi 
és elkapja. Eközben Tsunade új küldetést 
talál a Kakashi csapatnak.

triviák: 
- A következő résszel egyben vetítették.
- Ebben a részben derül ki, hogy miért 

változtatta meg Naruto a ruháit.

ben Naruto hazatér. Homokrejtek küld egy 
sólymot Avarrejtekbe. Temari indul haza 
Avarrejtekből, ahol a chuunin vizsgát volt 
előkészíteni. Kankuro utoléri Hirukót, és 
harcolni kezdenek.

kapcsolatok korábbi/későbbi esemé-
nyekkel: 

- Hiruko azt mondja, hogy soha nem 
tér vissza homokrejtekbe, ez igaz is, mivel 
nem sokkal később meghal.

- Naruto hazatérve megnézi a képet a 
7-es csapatról.

- Kakashi elolvassa Jiraiya könyvét.
manga: 250-251. fejezet
előzetes utáni jelenet: Chibi Naruto be-

mutatja a Halál erdejét.

8. rész: 
cím: A Kakashi csapat akcióban (sejteti, 

hogy a Kakashi csapat megkapja az első 
küldetését)

történet: Takamaru, a leggyorsabb só-
lyom, megérkezik Avarrejtekbe az üzenet-
tel. Baki Kankuro után küld egy csapatot. 

Az újonnan alakult Kakashi csapat meg-
kapja az első küldetését. Hiruko összetöri 
Kankuro bábjait, és elmondja, hogy ő 
készítette őket, majd legyőzi, ekkor talál 
rá a mentőcsapat. Narutóék elindulnak 
megmenteni Gaarát.

triviák: 
- A következő résszel egyben vetítették.
- A kódfejtő Yurika neve a Heuréka japán 

megfelelője.
- Amikor Kankuro megsérül, Temari bög-

réje, amiért nyúlna, megreped.
- Jiraiya sérülése ebben a részben hi-

ányzik.
- Itt derül ki, hogy Hiruko Sasori, aki húsz 

évvel korábban állt be az Akatsukiba.

kapcsolatok korábbi eseményekkel: 
- Naruto elégedetlen az első küldetés-

sel, amit Tsunade adna neki, ahogy ez már 
korábban is előfordult.

manga: 250. fejezet
előzetes utáni jelenet: Tsunade az Avar- 

és Homokrejtek közti kapcsolatról beszél. 
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- A tojáshéjának összetörésével szemlél-
tetik Gaara homokpajzsának széthullását, 
egy szép metaforát alkotva.

kapcsolatok korábbi eseményekkel: 
- Deidara visszaemlékezik az előző rész-

re, ahogy Gaara elpusztította a karját.
- Iruka visszaemlékezik ramenevés köz-

ben arra, amikor először evett rament Na-
rutóval még akadémiai tanulóként, és arra, 
amikor azt megemlítette neki, mikor már 
geninként evett vele.

- Deidara visszaemlékezik arra, hogyan 
dobta le a bombáját a rész elején.

visszaemlékezés számláló: 4
manga: 249. fejezet
előzetes utáni jelenet: Iruka elmagyaráz-

za a küldetések lényegét.

7. rész: 
cím: Fuss, Kankuro (arra utal, hogy Kan-

kuro egyedül kezd harcba Hirukóval)
történet: Kankuro elindul, hogy meg-

mentse Gaarát, és észreveszi az Akatsuki 
érkezésekor lemészárolt csapatokat. Eköz-



De miért csak 8 rész? Azért, mert így is 
elég hosszú, és mert ez a 8 rész tekinthető 
a sorozat felvezetéseként, mivel a 8. rész 
végén teremtődik meg az alapszituáció, 
Gaarát elrabolták, és Narutóék megkapják 
a küldetést.

Opening: Hero’s Come Back!! (előadó: 
Nobodyknows+), 1-30. részig tartott.

Az opening címe a Hős visszatérése, 
és a 16 éves Narutóról szól, aki a Shippuu-
den főhőse. Amit erősít az is, hogy rögtön 
az első képeken őt látjuk, illetve nem túl 
meglepő módon ő áll az egész középpont-
jában.

A szövege a harcra készülő hősökről 
szól, és arról, hogy mindenki visszatér. Az-
tán az is megjelenik, hogy ha elesel, mindig 
állj fel, még ha szenvedni is fogsz (mint 
ahogy a 167. résznél a nézők is szenvedtek 
a grafikától), utána mosoly és győzelem 
vár rád, hisz senki nem érhet utol.

Először az első részekben megalakuló 

ru, Akatsuki (közelről: Kisame, Itachi, Zetsu, 
Hiruko és Deidara).

Érdekesség: Ezt az openinget hasz-
nálták a legtovább a Naruto folyamán, 30 
részen keresztül.

Ending: Nagareboshi ~Shooting Star~ 
(előadó: HOME MADE 家族), 1-18. részig 
tartott.

Éjszaka Sakura megnézi a képet, amin 
még az egész 7-es csapat szerepel, majd 
felnéz az égre.

Naruto egy tetőn ülve visszaemlékezik 
a Sasukéval töltött időre, az edzésekre, itt 
gyermekrajzra emlékeztető stílust vesz fel 
az ending. Kiderül, hogy ő is azt a képet 
tartja a kezében, amit Sakura, aztán ő is 
felnéz az égre. Végül lehullik egy csillag, 
mint arra már a cím is utal.

A szövege pedig arról szól, hogy a csil-
lagok is olyan sokfélék, akár az emberek 
és a gyermekként a hullócsillagtól kívánt 
vágyak még megmaradtak. Továbbá meg-

jelenik még benne a kitűnni akarás vágya, 
avagy, ha úgy jobban tetszik, a legfénye-
sebb csillaggá válásé.

Szereplők a feltűnés sorrendjében: 
Sakura és Naruto

Véget értek az elemzések, ha ezek után 
megnéznétek a Naruto Shippuudent, a fel-
iratot megtaláljátok a naruto-kun.hu-n.
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Kakashi csapat tagjai szerepelnek. Gaara 
és Sasuke pedig a megmentendők lesznek 
az első két küldetésben. Ha genyó akarnék 
lenni, azt is megjegyezném, hogy már a 
különböző rajzstílusok bemutatásakor 
előrevetítik a 167. részben tapasztalható 
minimalista dizájnt. Később látjuk Kanku-
rót és Temarit, ahogy próbálják elkapni a 
homokká vált Gaarát, mint azt teszi Sakura 
és Naruto is Sasukével. Bár a két mentőak-
ció hossza nem egyezik, mégis látványos 
párhuzamot húz köztük. A vége fele tör-
ténik egy kép erejéig utalás Naruto Kyuubi 
formájára, melyet majd Orochimaru ellen 
fog használni először.

További szereplők a feltűnés sor-
rendjében: Iruka, Sakura, Gaara és Sasuke, 
Naruto tanárai (Jiraiya, Kakashi, Tsunade), 
Rock Lee csapata (Rock Lee, Neji, Tenten), 
Temari, Kankuro, Shikamaru csapata (Shi-
kamaru, Ino, Chouji), Shino csapata (Shino, 
Kiba, Akamaru, Hinata), Kabuto, Orochima-

Források: 

animefillerlist.com,
wikipedia.hu,

kanzenshuu.com,
dragonball.wikia,

naruto.wikia,
toonzone.net/forums/,

deviantart.com
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