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 Pár hét múlva a Yu-Gi-Oh! is elérkezik a fran-
chise-át képező animék 1000. részéhez, így elébe-
menve e jeles eseménynek, álljon itt ez a bemuta-
tó a 0. évadról.

 Az általános tévhittel ellentétben a Yu-Gi-
Oh! széria nem 2000-ben indult a hazánkban is 
részben vetített Studio Gallop-féle Duel Mons-
ters-zel, hanem 1998-ban a Toei-féle 27 részes so-
rozattal.
 A két változatot külön szokták választani, 
de ugyanannak a mangának különböző történetí-
veiből készültek, úgyhogy szigorúan véve össze-
tartoznak. És ha beleszámoljuk az első sorozat 27 
részét, akkor a következő sorozat első része már 
az ezredik lesz a teljes animeadaptációban.
A történet egy fiúról szól, akinek nincsenek ba-
rátai, és szereti a játékokat. Ez a fiú, Yugi kirakja 
a nagyapjától kapott ezeréves kirakóst. Illetve 
kirakná, ha Jonouchi nem dobja bele a csator-
nába az egyik darabját. Ezért Ushio, egy felsőbb 

éves fiú megveri a zaklatót, majd cserébe védel-
mi pénzt kér főhősünktől. Aztán Yuginak mégis 
sikerül kirakni az ősi puzzle-t, és lelökni a zsarno-
koskodó fiút az iskola tetejéről. Majd barátságot 
köt Jonouchival, Hondával és Anzuval. De lesznek 
még fegyveres rablók, terroristák és olyan pszi-
chopata ellenfelek is, mint Seto Kaiba vagy Baku-
ra.
 A sorozat a 20. részig elég epizodikus. Min-
dig jön egy gonosz, aki ujjat húz a gyerekekkel 
és/vagy a rendőrséggel, a 18. percben kicsi Yugi 
varázslányokat megszégyenítő módon átváltozik 
nagy Yugivá, és könnyű testi vagy lelki sértést kö-
vet el, majd jön a happyend. A büntetések nem 
ilyenek, hogy cukorkává változtatja őket, hanem 
mondjuk átélik, hogy elevenen elégnek vagy ne-
mes egyszerűséggel megtébolyodnak.
 A 21-24. részben és a 25-27. részben van 
két hosszabb történet. Az első ilyen Seto Kaiba 
Death-T nevű versenye. A fiú nem bírja kiheverni 
a főhős elleni döntetlenét, ezért elrabolja Yugi 

nagyapját, és megkínozza az öreget. Aztán több-
ször is életveszélyes játékokba keveri hőseinket 
egyenlőtlen esélyekkel (pl. profi katonákkal kell 
lövöldözős játékot játszaniuk) több száz néző szó-
rakoztatására, amin nem mindenki jut át egy köny-
nyen. Az utolsó cselekményegység a Szörnyvilág, 
ahol Bakura ezeréves gyűrűjében lakozó gonosz 
szellemmel küzdenek meg hőseink egy táblás sze-
repjátékban.

 Néhány jelenetet átvettek a későbbi soro-
zatba, átformálva, mint Yugi és Kaiba első találko-
zását vagy Yugi és Bakura sorozatvégi harcát.
 Ebben a sorozatban nincsenek versenyek 
(a Death-T inkább élet-halál küzdelem), és nem is 
sokat kártyáznak. Mert a Yu-Gi-Oh! nem egyenlő 
a kártyajátékkal, hanem a játékok királyát jelöli. 
Yugi (illetve a névtelen fáraó) az összes játék kirá-
lya, a cím is erre utal, ez még a későbbi sorozatban 
is megjelenik, például Kaiba RPG-jénél vagy a Dun-
geon Dice Monstersnél.
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 A főszereplők nagyjából ugyanazok, mint a 
későbbi sorozatban.

Yugi: egy átlagos, félénk középiskolás, akinek van 
egy ezeréves kirakósa, amiből egy ókori fáraó szel-
leme olykor megszállja a testét. Szeret játszani.

Anzu:  a kicsi Yugi esete, a lánynak viszont sajnos 
a nagy Yugi jön be, aki többször is megmenti az 
életét. Iskola mellett pincérnősködik.

Jonouchi:  bajkeverő suhanc, aki szeret vereked-
ni, van egy alkoholista és szerencsejátékfüggő 
apja és egy beteg kishúga.

Honda: az iskola tisztaságáért felelős diák. Szerel-
mes Mihóba.

Miho: a csapat sablonos, buta lány karaktere (3. 
személyben beszél magáról), fanservice forrás. A 
mangában csak epizódszereplő, erre az animére 

volt a főszempont, hogy gyerekeknek adjanak el 
vele minél több kártyát.
 Az alkotó, Takahashi Kazuki, ’61-ben szüle-
tett. Eredetileg egy játéktársaságnál dolgozott, 
szereti a sógit, a madzsongot, valamint a kártya- 
és szerepjátékokat, így lett mangaka, és tervezett 
saját játékokat, mint a Duel Monsters. ’96-ban 
kezdte el a Yu-Gi-Oh! mangáját a Shounen Jump-
ban. Szereti a Hellboyt, és annak készítőjével, 
Mike Mignolával egyszer lerajzolták egymás ka-
raktereit.

 Jó, hogy létezik ez a sorozat, mert nem min-
den animének van kétféle, szinte teljesen eltérő 
megvalósítása (még akkor is, ha ez előzmény). 
Egyről tudok, a Yume de Aetarának (AniMagazin 
38) volt egy drámaibb és egy viccesebb változata.
 Röviden: előzménye a Duel Monstersnek, 
és ha megbukott – márpedig nyilván azért nem a 
Toei folytatta –, akkor nem lehet túl jó, de nekem 
pozitív csalódás lett.

viszont felvették állandóra, de 2000-ben nyoma 
vész.

Seto Kaiba: a gazdag rivális cserediák, aki sosem 
tudja legyőzni a főszereplőt, itt még ellenség. Ér-
dekes, hogy akkoriban még nem szerepelt színes 
oldalon, de Yuginak nem adhattak egy átlagos 
hajú főellenséget, így zöld haja lett. Erre utal a 
Duel Monstersben Noah Kaiba karakterdizájnja.

Mokuba Kaiba: Seto szadista kistestvére, nem egy 
kis cukimukiság. Az ő karakterét már cenzúrázták, 
mivel a mangában még kövér is volt (a Death-T 
előtt játszik egy ételes orosz rulettet a srácokkal).

Bakura: az új osztálytárs, akibe minden lány be-
lezúg. Van egy ezeréves gyűrűje, amiből egy go-
nosz szellem olykor megszállja a testét.

 Mostanáig azt gondoltad, hogy ismered 
a Yu-Gi-Oh!-t. Akkor ez hogy is van? Alanyunk a 
manga első történetívének, az első 7 kötetnek egy 
része alapján készült, míg a későbbi 224 részes so-
rozat a 8.-tól a 38. kötetig dolgozza fel ugyanazt a 
mangát. Itt még nem volt részletesen kidolgozva a 
Duel Monsters kártyajáték, helyette inkább olyan, 
a kilencvenes években népszerű játékok kerülnek 
előtérbe, mint a jojó vagy a tamagochi. Valamint 
egy kicsit magasabb korosztályt célzott meg – lé-
vén kilencvenesévekbeli shounenről van szó – kb. 
Yu Yu Hakusho szintet, ami bizony nem kevés fizi-
kai vagy olykor lelki erőszakkal járt együtt. Nem az 
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Azok bele se kezdjenek, akik a kártyajátékra meg 
versenyekre kíváncsiak, akik viszont egy sokkal 
felnőttesebb történetben szeretnék viszontlátni 
a megszokott szereplőket, azoknak mindenkép-
pen érdemes elkezdeni. Arra azonban érdemes 
felkészülni, hogy ebben a sorozatban Yugi hangja 
mocskosul irritáló.

 Készült hozzá egy félórás film is, ami folyta-
tása a sorozatnak, itt Seto Kaibának már barna a 
haja. A Vörösszemű Éjsárkányról, illetve, mint min-
dig, Yugi és Seto párbajáról szól. Itt jelenik meg az 
első Duel Disk. Még ocsmány CGI is van benne. A 
zenék a sorozatban használtak. A grafika némileg 
– lévén mozifilmről van szó – szebb.

 Ennek a sorozatnak érdekessége, hogy Ja-
pánon kívül sehol nem vetítették, így nem gyaláz-
ták meg saját lebutított változatokkal például az 
amerikaiak. Viszont kétféle magyar rajongói fel-
irat is készült hozzá. Először 2013-ban az Anime 
Sekai Team, majd tavaly a FeedTheGeek csapata 
által is, utóbbit azért is fontos megemlíteni, mert 
az ő csapatuk vezetője, Ranma fordította eddig 
szinte az összes részt (a GX néhány részét kivéve), 
aki az egyik, ha nem a legnagyobb hazai Yu-Gi-Oh! 
rajongó.
 Ehhez a szériához is készültek kártyák, csak 
még nem a Konami, hanem a Bandai gondosko-
dott róluk. A kinézeten kívül másak voltak a sza-
bályok is, mint a későbbiekben. Az első 45 lap már 
az első résszel egy napon megjelent. A Konami 

viszont adott ki videojátékokat még ebből a soro-
zatból is, amikhez tartozott 10-10 darab promó-
ciós kártya is. Aztán 1999-ben a Konami kizáróla-
gos jogot szerzett a Yu-Gi-Oh!-ra. Ezek a kártyák 
viszont még csak japán piacra készültek.

 Fentebb említettem, hogy készültek video-
játékok is a sorozathoz, mint a Yu-Gi-Oh! Monster 

Capsule: Breed and Battle Playstationre, a Yu-Gi-
Oh! Duel Monsters Gameboyra, ennek a folytatá-
sa a Dark duel Stories és a Yu-Gi-Oh! Monster Cap-
sule GB Gameboy Colorra. A legutolsó Japánban 
5 nappal a Duel Monsters sorozat kezdete előtt 
jelent meg. Ezek a játékok az első TV-sorozathoz 
hasonlóan még csak a szigetországban kerültek 
forgalomba.
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