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A nagy számok éve 5. felvonás
Pokémon karácsony, avagy hogyan ünnepelnek?
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Írta: tomyx20 (tomyx20.wordpress.com)

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

45

Anime - bemutató
Kicsit bizarr volt, hogy 24 évesen Pokémont nézzek, de valahogy engem is
elkapott ez a Pokémon láz, így az 1000.
epizódjára készülve (ami kb. most esedékes). Mivel vészesen közeledik a karácsony,
nem meglepő, hogy a cikkben leginkább
a karácsonyi epizódokról fog szó esni, de
lesz gyereknapi rész is, mivel ez a két (illetve Japánban három) ünnep került át a mi
világunkból a sorozatéba. Ha ez nagy számok éve cikk - márpedig az -, akkor kezdjük
a számokkal (így stílszerűen a legnagyobb
számokkal rendelkező animével zárom a
nagy számok évét).

◊ Kezdetben volt a Pokémon sorozat
kb. 274 résszel (hogy miért kb. arról majd
a következő cikkben lesz szó), aztán jött az
Advanced Generation (Haladó Nemzedék)
192-193 résszel, Diamond & Pearl (Gyémánt és Igazgyöngy) 191-193 résszel, Best
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Wishes (ez már magyarul nem jelent meg)
142-146 résszel, XY (szintén nincs magyarul) 140-142 résszel és a Sun & Moon most
tart az 50. résznél.

◊ Az amerikaiak előszeretettel hagyják ki a recap epizódokat, ezért nincsenek
pontos számok. Ezekhez több, mint 50
special és/vagy OVA és/vagy ONA jön, ennek pontos száma azért nincs, mert van,
hogy az amerikaiak levágtak 10 percet egy
filmből és azt kiadták specialnak, vagy éppen összevontak kettő OVÁ-t egybe, vagy
3 részre vágtak egy TV specialt, így a japán
és amerikai számok eltérnek.
◊ 31 főjáték, 13 mellékjáték, 4 Pikachus
játék, 6 kártyajátékos (tcg) videójáték, 2
flipperes videójáték, 2 tetris, 8 Mystery
Dungeon, 3 ranger, 4 rumble, 2 trozei és
19 önálló játék (köztük a Pokémon Go), 10
Pokémon mini játék kazetta
(kis kvarcjáték, mint amilyet
a kínai boltokban szoktak
árulni, csak ez nem olcsó hamisítvány), 13 árkád gép (az
egyik a 3DS-sel működik), 7
Sega játék, 3 Perdue Farms
Windowsra, 3 Pedometer
(nem én találtam ki, tényleg
így hívják, olyan mint amilyen a Tamagochi volt, ha
él még olyan, aki emlékszik
arra), 6 amerikai gyártású,
9 letölthető játék (az első

még Nintendo Entertainment Systemre
jelent meg, a többség pedig androidra és/
vagy IOs-re), 3 Pokédex, 1 Pikachu DS: Tech
Demo, 2 egyéb játék (amit nem Pokémonnak hívnak, de attól még az), végül pedig 5
Super Smash Brosban is szerepeltek ezek
a zsebszörnyek. Ez összesen 156 játék (a
kínai hamisítványokat, figurákat, plüssöket
nem beleszámolva).

◊ Több mint 1300 szereplő.
◊ 34 önálló manga, ebből 5 jelenleg
is fut, 25 a játékokat adaptáló manga, 4
az animét adaptáló manga, 24 a filmeket
adaptáló manga (többnyire csak egy fejezetesek), 17 kiegészítő manga (vagy az
animéket vagy más mangákat folytató,
esetleg éppen csak a világukban játszódó,
netán parodizáló történet), 7 a kártyajátékhoz (tcg) készült manga, 29 yonkoma
(négypaneles) manga (többnyire csak egy
kötetesek).

◊ 1 musical.
◊ 20 film és ezekhez specialok.
◊ CD: 6 single, 16 OST, 3 gyűjtemény
angolul, 37 single, 53 OST, 21 gyűjtemény
japánul és 2 OST magyarul.
◊ OP-ED: 29 japán opening, 87 ending.
◊ 802 Pokémon.

◊ magyar változat:
- 2000. november 9. - 1. film a mozikban.
- 2001. április 5. - 2. film a mozikban.
- 2002. január 29. - Pikachu nyári vakációjának és Pikachu mentőakciójának DVD
megjelenése.
- 2002. október 16. - Mewtwo visszatér
Special DVD megjelenése.
- 2004. március 28. - 3. film TV premierje.
- 2000-2004 - 1-3. évad amerikai változata vasárnap délelőtt az RTL Klubon.
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- 2004. december 4.-2006. szeptember
6. - 1. és 4. évad amerikai változata minden
este az A+-on.
- 2007-2009. 5-6. évad (Haladó Nemzedék 1-2. évad) amerikai változata hétvégén
délelőtt az RTL Klubon.
- 2009 - 10-11. évad (Gyémánt és Igazgyöngy 1-2. évad) amerikai változata a
Jetixen.
- 2010 - 12. évad (Gyémánt és Igazgyöngy 3. évad) amerikai változata hétköznap a Disney Channelen.
- 2011. március 19. - 4. film az RTL klubon.

- 2011. március 26. - 6. film az RTL klubon.
- 2011. június 16. - 5. film az RTL klubon.
- 2012 - 7. film a Filmbox HD-n és a Filmbox Pluson.

- Joltik (10 cm és 60 deka), ezzel be
is került a Guiness Rekordok könyvének
gamer kiadásába is 2012-ben,
- Cosmoem (10 cm és 1000 kg) egyben
a legnehezebb is.

Pokémon legek 1.

◊ A legrövidebb nevű pokémonok:
Muk (a sár szó után [mud]) és Mew (a nyávogó hangja után) 3 betűvel.
◊ A leghosszabb nevű pokémon: Crabominable (rák crab és undok abominable szavak összevonásából, ami az undok
hóemberből, azaz a jetiből jön) 12 betűvel.

◊ A legnagyobb pokémon: Wailord,
398 kg és 14,5 m magas.

◊ Legkisebb pokémonokból több is
van: - Flabébé (10 cm és 10 deka) egyben
a legkönnyebb is,

◊ A legkisebb végső forma: Infernape
(1,2 m és 55 kg), külseje és japán neve Son
Gokuén alapszik.
◊ A leggyorsabb pokémon Deoxys.
◊ A legismertebb pokémon Pikachu (a
most elemzett részekben csak ő és Psyduck állandó szereplő), neve a szikrázás
hangutánzó szavából (pikapika) és a cincogásból (chūchū) ered.

Amit a sorozatról tudni kell mielőtt belevágnánk, hogy két állandó szereplő van,
Ash Ketchum (Satoshi), egy 10 éves fiú, aki
pokémon mesterré akar válni, ezért útra
kél, és Pikachu, az ő legjobb barátja (már
20 éve), egy kis sárga egérszerű villámtípusú pokémon, illetve azt, hogy egy olyan
világban játszódik a történet, ahol állatok
helyett zsebszörnyek, úgynevezett pokémonok élnek.
Essünk is neki, mint bolond borjú az
anyjának. A gyereknapi részekkel kezdjük,
amit öt karácsonyi rész követ.
Az első három elemzett részben a zenék azonosak, ezért előre veszem őket:
japán opening: Mezase Pokémon Master,
japán ending: Poketto ni Fantajī, amerikai opening/ending: I wanna be the very
best, magyar opening/ending: A célom
az, hogy jó legyek.

◊ A leghosszabb angol címet a Best
Wishes 40. része kapta: Movie Time! Zorua
in „The Legend of the Pokémon Knight”!
52 karakterrel.
◊ A legrövidebbet pedig az első sorozat 160. része: Air Time! 8 karakterrel.
◊ A legrövidebb fejezet: YL014:
Pidgeotto Pick-Me-Up (8 oldal).
AniMagazin/AniPalace
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52. rész:
cím: A hercegnők csatája
Princess vs.
Princess
げきとう！ポケモンひなまつり
(magyarul: Vad csata! Pokémon lány fesztivál)
vetítés ideje: Japán: 1998. július 9.
Amerika: 1999. szeptember 4.
történet: Hercegnőünnepség napja van
(nők és lányok napja), amit Misty és Jessie
ki is használ. Teljesen véletlenül pont egy
ruhaboltba mennek vásárolni, és egy kimonón össze is vesznek. Éppen ekkor hirdetnek ki egy szépségversenyt, aminek náluk
jobban már csak Brock örül…
pokémonok: Pikachu, Meowth, Lickitung (1. megjelenés), Arbok, Bulbasaur,
Vulpix, Kingler, Pinsir, Cubone, Raticate,
Primeape, Weezing, Fearow, Graveler, Tangela, Machoke, Parasect, Psyduck.

triviák:
- Fény derül Misty és Jessie múltjának
egy részére.
- 1998. március 3-án akarták leadni
Japánban, ami a lányok napja (雛祭り
Hinamatsuri) volt. Hogy miért hiúsult ez
meg, arról a következő cikkben lesz szó
részletesen. A dátum a japán változatban
többször is elhangzik, de az amerikaiban
(magyarban) nem.

- A Jynx baba az eredeti színeiben tündököl.
- Utalnak arra, hogy Pikachu fiú, mikor
Misty szatyrait viszi Ash és Brock társaságában.
- Misty utal rá, hogy Ash egyedüli gyerek.
- Az amerikai (magyar) változatban a
nőknek minden ingyen van, míg a japánban csak kedvezményt kapnak.
- Az amerikai (magyar) változatban Misty
és Jessie csak azt mondja a nőnek, aki elviszi a ruhát, amin veszekednek, hogy nem
viheti el, a japánban leöregasszonyozzák,
és azért lesz ideges.
- A japán változatban megemlítik, hogy
a pokémon figura kollekció egy háromrészes Hina baba szett.
- A japán változatban Lickitung azért
fejezi be a harcot, mert éhes, az amerikai
(magyar) változatban nem indokolják meg.
- Fiorella Cappuccina az amerikai változatban utalás egy amerikai-olasz színészre,
mivel olasz akcentust adtak neki, a japánban egy popénekesre utal, akiről a nevét
(Takuya) is kapta.

történet: Hőseink megérkeznek gyereknapon egy iskola-előkészítőbe (magyarul
óvodába), és a Rakéta Csapat is. A gyerekek jól elvannak a pokémonokkal, de egy
fiú, Timmy egy Meowth-t szeretne, mivel
az megmentette korábban az életét. Ekkor
jön képbe a Rakéta Csapat, akik Pikachu
helyett Timmy-t rabolják el, azonban van
egy Meowth-juk.
pokémonok: Pikachu, Togepi, Meowth,
Pidgeotto, Squirtle, Bulbasaur, Starmie,
Staryu, Horsea, Goldeen, Psyduck, Geodude, Vulpix, Zubat, Onyx, Beedrill, Weezing,
Arbok.
triviák:
- James kashiwa-mochit eszik a gyereknapi visszaemlékezésében, a japán változatban. Bár nem rajzolták át, az amerikai
változatban, s így a magyarban is, jégkrémként utal rájuk.

53. rész:
cím: Miau a hős The Purr-fect Hero
こどものひだよ！ぜんいんしゅうごう!
(magyarul: Gyereknap! Mindenki összegyűlik!)
vetítés ideje: Japán: 1998. július 9.
Amerika: 1999. szeptember 11.
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- Amikor Meowth hősnek képzeli magát,
a japán és az amerikai (magyar) változatban is ugyanúgy az angol neve jelenik meg,
továbbá öltözete elég egyértelmű utalás
Supermanre.

65. rész:
cím: Karácsonyi ajándékok Holiday Hi-Jynx
ルージュラのクリスマス (magyarul: Jynx
karácsonya)
vetítés ideje: Japán: 1998. október 5.
Amerika: 1999. december 11.
történet: A Rakéta Csapat csapdát állít a
Mikulásnak, valamint Jessie elmeséli a Mikulás által okozott gyerekkori traumáját.
Eközben Ash és csapata találkozik a Mikulás Jynx-szével, és segítenek neki hazajutni. Ám a Rakéta Csapat megelőzi őket.
- Fény derül Jessie és James gyerekkorának egy részére.
- 1998. május 5-én akarták leadni Japánban, ami gyereknap volt, és egybeesett a
sorozat vetítési rendjével. Hogy ez miért
hiúsult meg, arról a következő cikkben
lesz szó.
- Az epizód tartalmaz egy szabályos Multi Harcot (azaz 4 pokémon küzd, és mindnek más a gazdája), amit a 3. generációban
vezettek be.
- Először szerepel olyan Meowth, amelyik nem a Rakéta Csapaté.
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pokémonok: Meowth, Jynx (1. megjelenés), Pikachu, Charmander, Squirtle, Starmie, Staryuu, Goldeen, Psyduck, Lapras (1.
megjelenés), Weezing, Ponyta.
triviák:
- Fény derül Jessie gyerekkorának egy
újabb részére.
- Az amerikai (magyar) változatban Jessie olvassa fel a címet, míg a japánban Ash.
- A japán előzetes végén a „Mindenki
kapjon Pokémont” helyett „Mindenki kapjon ajándékot” mond Ash.

- Jessie játéka, ami köré a bonyodalom
szerveződik egy Acha Ningyou, ami Bruce
Lee-re hasonlít.
- A japán változatban a Mikulás neve
bele van írva a csizmájába, az amerikai
(magyar) változatban viszont a képe van
belehímezve.
- Egy japán hagyományra tett utalás
benne maradt az amerikai változatban,
amikor Meowth befekszik egy kotatsu alá.
- SPOILER: Az amerikai változatban (tehát a magyarban is) a Mikulás azért nem
adja vissza Jessie megjavított babáját,
mert nem hitt már benne, így nem tudta
megközelíteni, a japán változat némileg
logikusabb, hogy Jessiék már elköltöztek,
mire készen lett vele.
- Jessie engedi ki James Weezingjét.
- Amikor Jynx a Psyhullámot használja,
az amerikai (és magyar) változatban a nevét ismételgeti, a japánban pedig a Pszicho
szót.
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Pikachu’s Winter Vacation 1:

történet: Míg gazdáik elmennek, a pokémonok lerombolják a karácsonyfát, majd
Pikachu leveri a biztosítékot is. De sikerül
megmenteniük a karácsonyfát, amit végül
Pikachu bebikáz.

cím: Karácsony este Christmas Night
クリスマスであそぼ! (magyarul: Játsszunk
karácsonyosat!)

pokémonok: Pikachu, Togepi, Squirtle,
Bulbasaur, Vulpix, Psyduck, Ponyta, Jigglypuff.

vetítés ideje: Japán: 1998. december 22.
Amerika: 2006. november 25.

zene: japán opening: Fuyuyasumi Fan
Club, japán ending: Karafuru Fuyuyasumi,
amerikai opening/ending: Pikachu’s Winter Vacation.

A következő négy rész a Pikachu Shorts
és a Pokémon Chronicles tagjai, melyek
csak feliratosan léteznek magyarul:

triviák:
- A Pikachu’s Winter Vacation 2 japán
címe megegyezik ennek a résznek az angol
címével.
- Az amerikai változatban hőseink Oak
professzor kunyhójában vannak, a japán
változatban nem utalnak rá.

Pikachu’s Winter Vacation 2:

Csatangolás közben találkoznak a Mikulással és a beteg Stantlerével, akinek gyűjtenek gyógynövényt.
pokémonok: Pikachu, Togepi, Chikorita,
Bulbasaur, Heracross, Vulpix, Poliwag, Psyduck, Squirtle, Stantler.
zene: japán opening: Asobizumu Sengen,
japán ending: Kurisumasu Ivu, amerikai
opening/ending: Pokémon Holiday Rap.

triviák:
- Míg a Karácsonyi ajándékok részben
Ponyta húzta a Mikulás szánját, itt már
Stantler teszi.

Pichu & Pikachu’s
Winter Vacation 2001 1.
cím: Delibird dilemmája Delibird’s Dilemma
デリバードのプレゼント (magyarul:
Delibird ajándéka)
vetítés ideje: Japán: 2000. december 22.
Amerika: 2006. június 17.
történet: Pikachuék lehógolyóznak egy
Delibirdöt az égről. Majd feldühítenek egy
Skarmorit, ami gyorsan kiírja a történetből
Meowth-t és Wobbafettet. Kiderül, hogy a
pórul járt Pokémon ajándékokat próbált
kiszállítani. Pikachu csapata segít neki ös�szeszedni a szétszóródott ajándékokat.

cím: Stantler kis segítői Stantler’s little
helpers クリスマスの夜 (magyarul: Karácsony este)
vetítés ideje: Japán: 1999. december 22.
Amerika: 2004. november 23.
történet: Hőseink álomra hajtják fejüket
karácsony este, ám a pokémonjaik nem.
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pokémonok: Delibird (1. megjelenés),
Pikachu, Totodile, Cyndaquil, Togepi,
Chikorita, Bulbasaur, Geodude, Noctowl,
Psyduck, Meowth, Wobbuffet, Skarmory,
Gloom, Aipom, Stantler.
zene: japán opening: White Dance, japán
ending: Mō Sugu Santa ga Yattekuru!,
amerikai opening/ending: Pokérap GS.

(1. megjelenés), Tentacool, Tentacruel,
Qwilfish (1. megjelenés), Dratini, Lapras.
zene: japán opening: White Dance, japán
ending: Mō Sugu Santa ga Yattekuru!,
amerikai opening/ending: Pokérap GS.
triviák:
- Részben a Fagyi a hóember című történeten alapul (amikor egy kalapot adnak a
hóemberre, és életre kel).

- Ashnek látszik a karja, Brocknak pedig a
haja, de Misty egyáltalán nem jelenik meg.
- A hósnorlax szája belül rózsaszín, ami
nehezen összeegyeztethető a hó egyik
sajátosságával, nevezetesen azzal, hogy
fehér.

Pichu & Pikachu’s
Winter Vacation 2001 2.

Véget értek az elemzések, ha ezek
után Pokémont néznétek, feliratosan az
Animecenteren, Superion fansubsnál és
Animefordításokon, szinkronosan pedig indavideón találjátok őket. Továbbá
elolvashatjátok a Nagy számok évének
következő és egyben utolsó felvonását,
amiben a betiltott Pokémon részekről esik
majd szó.

cím: Snorlax hóember Snorlax Snowman
ホワイトストーリー (magyarul: Fehér történet)

wikipedia.org

triviák:
- Csak Pokémonok szerepelnek, plusz a
Mikulás.

vetítés ideje: Japán: 2000. december 22.
Amerika: 2006. június 17.
történet: Pikachuék hóembert építenek,
Totodile a legnagyobbat, ami végül hósnorlax lesz, és este életre kel, hogy egyen
egy almát. A mese végére egy örvénybe
kerülnek.

Források:
http://rajzfilmovezet.blogspot.
hu/2015/04/pokemon-anime-magyarorszagi-tortenete-rtl.html
animeaddicts.hu
http://pokemonanimex.mindenkilapja.hu/html/23052943/render/
pokemon-filmek
pokemon.wikia.com

pokémonok: Seel, Dewgong, Psyduck,
Chikorita, Togepi, Geodude, Pikachu, Cyndaquil, Bulbasaur, Totodile, Magikarp,
Wooper, Mantine, Horsea, Seadra, Kingdra, Remoraid (1. megjelenés), Chinchou
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bulbapedia.bulbagarden.net
http://www.top10hq.com/
top-10-fastest-pokemon
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