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zat vége után járunk, Bulmáék, a Föld leggazda-
gabbjaihoz híven óriási magánnyaralójuknál élve-
zik a napfényt és a tengert. Beerus és Whis már 
állandó vendégek, a kis Bra egy tünemény, Vege-
ta és Goku pedig egymással harcolnak, mi más is 
lehetne számukra jobb edzés? Már ez az idilli kép 
így önmagában a kedvenc DB fanservice-eimhez 
tartozik, már csak emiatt is előre vettem a meg-
említését, amellett, hogy időben egyértelműsíti, 
hol járunk.

 Tavaly évvégén érkezett a 20. Dragon Ball 
film, ami 4 „alap DB” és 15 DBZ film után a DB Su-
perhez tartozó első filmként debütált.

 Hosszú idő után ismét a legendás super 
saiyajin, Broly történetét porolták le, csak ezút-
tal filler movie helyett a kánonba emelték, mivel 
a mostani történetét maga Toriyama Akira írta. 
Ez persze nem csoda, hiszen már az előző két 
movie (Kami és Frieza filmek) és az új tv-sorozat 
is Toriyama ötleteivel, sztorijával élesztette fel 
a franchise-t (Dragon Ball „reneszánsz” cikkünk: 
(AniMagazin 26.). A DBS univerzumos arc-ja után 
pedig pláne várta az ember, hogy na, vajon Broly-t 
mikor veszik ismét elő, mivel a 6. univerzumból pl. 
Caulifla ereje is hajazott rá. Nem várattak sokáig: 
még nem telt el a sorozat vége óta egy év sem 
és már jött is a film. A Broly kedvelők örülhettek, 

hogy végre canon filmet kaphatnak, viszont akik-
nek már a „második eljövetel” is, a „bioburolololi” 
pedig pláne sok volt, azok még fáradtabban só-
hajthatták az újabb bőr, újabb névről nótát, mint 
Frieza (vagy az egész franchise) esetében.

 De azt kell mondjam, hogy DB-mércével 
nem rossz film az új Broly, sőt jól áll az újraírt, vala-
mivel kidolgozottabb, mégiscsak az eredeti szer-
ző tollából érkező sztori a karakternek. Egy mű-
ködő, jó hangulatú film kerekedett belőle, amit a 
DB fanok többnyire élvezni fognak, sőt sokan már 
imádják is. Természetesen elvárásaink jobb, ha 
továbbra sincsenek, és azzal sem árulok el titkot, 
hogy semmilyen újdonsággal nem szolgál a Broly 
movie. És még így is az új DB felhozatalból ez a 
röpke ív most a jobbak közé tartozik, a korábbi 
filler filmjeit pedig lazán übereli. Talán csak azok 

számára nem, akik nagyon irtóznak a DBZ óta ké-
szült új hajtások tálalási módjától. Bár még nekik 
is van némi pozitívum: helyenként, a harcok alatt 
mintha nosztalgikusan visszaköszönne a régi di-
zájn, de a látványról kicsit később.

 A movie cselekménye a következő: Gokunak 
és Vegetának össze kell fognia, hogy legyőzzék 
Brolyt. Oké, van itt még némi múltas összefűzés, 
Frieza és ennyi. Mindenki, aki kicsit is érdekelt a 
témában, nézze meg idővel, ha nem tette még az 
első camrip vagy az azóta érkezett jobb minőségű 
változatok alkalmával. És akkor hol van még a BD 
megjelenés…

 Na jó, kicsit bővebben, hogy érthetőbb le-
gyen a többnyire pozitív véleményem (egy már 
kevésbé lelkes, de hűséges DB fané). A DBS soro-

Korábbi filler Broly filmek

1993 - 8. DBZ film, 1 óra 10 perc, „A legendás Super Saiyan, Broly”. 
Paragus, egy életben maradt saiyajin arra kéri Vegetát, hogy legyen 
az Új Vegeta bolygó királya. Gokuékkal karöltve Vegeta ellátogat a 
bolygóra, ahol különleges erejű saiyajinnal, Brolyval kell szembenéz-
niük.
1994 - 10. DBZ film, 50 perc, „Broly, második eljövetel”. Broly bosz-
szút akar állni Gokun, így a Földön folytatódik a harcuk, előbb azon-
ban a fiatalokkal, Videllel, Gotennel, Trunksszal és Gohannal találko-
zik össze.
1994 - 11. DBZ film, 50 perc, „Bio-Broly”. Broly-t bár az előző filmben 
megölték, a véréből sikeresen klónozták… Goten és Trunks mellett 
most C-18 és Krillin is harcol vele. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://animagazin.hu/magazin/26/


Anime
013ajánló

TartalomjegyzékAniMagazin △!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

hatást sikerült elérniük ezzel. Viszont sokszor van 
elnagyoltabb rajzolás… a film vége felé főleg, de 
a random karakterjeleneteknél is előfordulnak 
csúnyácska, sőt röhejes fejek. Szóval nem szándé-
kozott a Toei teljesen kinőni a DBS betegségét… 
A zene ugyanez. Már abban az értelemben, hogy 
időnként hatásos, remek, szokásosan DB-s, aztán 
itt ez az új Broly szám a fightok alatt, ami meg ne-
kem már kínos volt a „szövegelésével”.

 Összességében azért szerencsére és nyil-
vánvalóan a sorozathoz képest jobb minőséget 
kaptunk, az előző két movie-hoz képest pedig va-
lamivel látványosabb tálalást. A seiyuukra pedig 
sosincs panaszom, imádom őket, de aki angolul 
részesíti előnyben, annak is hajrá! 

 Szóval a film nem ezzel indul, hanem a 
múlttal: Frieza miként bánt el a Saiyajinokkal és a 
Vegeta bolygóval, hogyan küldték a Földre Gokut, 
és az egész történetbe hogyan is helyezkednek 
bele Broly-ék. Egyik sem új téma, de Paragus cse-
lekedeteinek tényleges bemutatása, a saiyajine-
ken lévő fókusz vagy már önmagában csak Goku 
szüleinek döntése és családi jelenete úgy adnak 
hozzá a DB-univerzumhoz, amit szívesen, érdek-
lődve figyel (részben újra) az ember.
 Utána ugrunk egyet, jön a már említett 
nyaralós szakasz, a DBS univerzum-fightja utáni 
pihenés, amibe Frieza és emberei rondítanak bele 
(mert, mint azt a sorozat végéből tudjuk: nem ke-
rült vissza a pokolba, hanem vígan újíthat be ő is 
sablonosabbnál sablonosabb terveivel). Szóval 
elrabolja a Bulma által összegyűjtött dragon bal-
lokat, hogy kívánhasson egyet… ráadásul hozzá 
keveredett Paragus és fia, Broly is… Egy gömb 
azonban még kell, így irány a sarkvidék. Bulmáék 

igyekeznek, hogy előbb érjenek oda (nosztalgikus, 
utazós jelenet, pipa), ahol sikeresen összefutnak 
a rabló társasággal. Innentől mennek az erőszint 
fitogtatások és a harcok, mivel Broly na ná, hogy 
elszabadul…

 Ennél a szakasznál bár mondhatnám, hogy 
a recept unalmas: Vegeta és Goku minden hajszí-
nüket felvillantják, Broly gyengéből fokozatosan 
über erőssé „idegesíti magát”, és még arany Frie-
zát is láthatunk, mivel mostanság ő ezzel tud be-
szállni az „enyém nagyobb” versenybe… És ami-
ért mégis nézeti magát ez a szokványos shounen 
fight kör, az nálam valahogy így alakul: eleinte ren-
geteg ütős Vegeta pillanat, szépen leverte Broly-t 
párszor, az új filmekhez és a Superhez képest új, 
látványos animációs megoldások, amiket öröm 
volt nézni, majd a végére egy kellemes fanservice: 
a fúzió! Vegetának el kell járnia Gokuval a nevetsé-
ges „táncot”, hogy Broly „végére járjanak”. Semmi 
új itt sem, sőt még Piccolo is asszisztál, de ezektől 

lett kellően mókás és nosztalgikus a játék.
A legvége a szokásos dragonballnyáladzás, már 
bocsánat. Goku (tenyérbemászóan) jófejkedik, 
Broly nem veszett ügy, mint a régi filmváltozatok-
ban, Frieza tovább lép gonoszkodni, és hasonlók. 
Nem mondanám, hogy rossz zárás, azt se, hogy 
hurrá, mikor jön a folytatás… De Broly „zöld csaja” 
egészen aranyos új karakter képét nyújtja.

 A tálalásra kicsit visszatérve, a minőség 
vegyes. Említettem a nosztalgikus, retró fejekre 
emlékeztető hatást és a látványos harcokat. Eb-
ben tényleg nincs panaszom. Új, egyedi kame-
raszögek és animációk teszik érdekesebbé a ko-
rábban látottakat. Helyenként folyamatosabb, 
gördülékenyebb, lazább, valahol pedig túlzóbb 

„Vegeta és Goku minden hajszínűket felvillantják, Broly gyengéből fo-
kozatosan über erőssé „idegesíti magát”, és még arany Friezát is 

láthatunk, mivel mostanság ő ezzel tud beszállni az „enyém nagyobb” 
versenybe…”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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(És itt jut eszembe feltenni a költői kérdést: nem 
volt valami olyasmi hintés tavaly, hogy magyarul is 
érkezik majd hozzánk a film?)
 Plusz érdekesség azoknak, akik hozzám ha-
sonlóan szeretnek mindenféle kis vackot megnéz-
ni, és az animés listájukon jelölni, hogy a filmhez 
kapcsolódik egy 4 perces special is. A Skytree-n 
vetítették egy event alkalmával, Goku, Frieza és 
Shen Long szereplésével… Hát. Igazából semmit 
nem vesztenénk, ha kihagynánk. Tényleg csak azt 
a plusz egy tételt a listánkról… De azért valahol 
mindig örömteli, hogy van, aki felveszi és meg-
osztja az ilyen szösszeneteket.

DB Super manga mostanság

 Zárásként néhány gondolat a jelenleg is 
futó mangáról. Már a 46. fejezet körül járunk, Ja-
pánban ez eddig 8 megjelent kötetet is jelent. 
Eleinte előrébb haladt, mint az anime változata, 

majd az lehagyta. De tavaly a mangának is sike-
rült az univerzum arc végére érnie. A szubjektív 
rovatunkban már a sorozat véleményezésekor is 
emlegettem, hogy a Super manga változatát én 
sokkal jobban kedvelem. Akár a tempója, rövidíté-
sei, akár más apró eltérések miatt. Valahogy gör-
dülékenyebb, élvezetesebb az egész. Nem fáraszt 
úgy, mint a szokásosan a végtelenségig húzott 
anime.
 Jelenleg a mangában új történetív indult, 
amiről azt hittem, hogy a Broly film sztoriját hozza 
majd, de egyelőre még egészen más következett. 
Vegeta és Goku kvázi ilyen slice of life kalandként 
felcsaptak Jaco mellé munkatársnak… Elsőre 
nem örültem ennek, de most megint kicsit vissza-
tért a lelkesedésem. Valahogy megvett az n-edik 
ellenségük, Moro, az őskecske, aki fenyegeti a 
szegény namek lakosokat. Ennek a veszélyes(en 
kinéző) szökött rabnak még az erejét is mókázva 
néztem, akár a tárgy és energia mozgatós képes-

ségét, akár ezek felhasználását. Vegetának ráadá-
sul megint volt nem egy überepic jelenete, szóval 
köszi Toriyama és Toyotarou a további próbálko-
zást, kár, hogy a recept ettől még sosem fog vál-
tozni.
    
 Ami még kérdéses ezzel kapcsolatban, 
hogy mikor láthatjuk mindezt animében, mikor 
folytatódik majd a DBS sorozat (pletykálják, hogy 
már idén). Mert mangában nyilván jönnek még az 
ötletek (meg amúgy is beláthatatlan ideig fejhető 
ez a franchise is, akár a Gundam). És az előző két 
film sorozatba ültetéséből kiindulva nagy való-
színűséggel a Broly movie is így fog járni…

 Addig is, ha bárkinek hiánya lenne, jelen-
leg is fut a Dragon Ball Heroes anime, rövid, kb. 
havonta érkező részekkel, a játék népszerűsítése-
ként, összemixelve benne a dolgokat.

Év: 2018
Hossz: 1 óra 55 perc

Stúdió: Toei Animation
Műfaj: shounen fight, akció, 

vígjáték
Rendező: Nagamine Tatsuya

Eredeti alkotó: Toriyama Akira

Értékelés:
MAL: 8,38
ANN: 8,24

AniDB: 7,73

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform

