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bemutató
Hamarosan ezredik epizódjához érkezik a
Detective Conan, a világ leghíresebb krimianiméje,
mely alkalomból különkiadásokat és érdekességeket fogunk végignézni. A manga és az anime már
bemutatásra került az előző cikkekben, az ezredik
fejezet megjelenésekor (AniMagazin 37, 38 ).
Röviden a szerzőről: Aoyama Gosho 1963ban született. Mindig szeretett rajzolni, focizni és
baseballozni. Az egyetemen rajztanárnak tanult, a
4. évben határozta el, hogy mangaka lesz, aminek
szülei nem örültek. Eleinte annyira szegény volt,
hogy otthonról küldtek neki rizst, hogy legyen mit
ennie. Aztán a Chotto Mattete mangája miatt felvették a Shounen Sundayhez. Itt kezdett dolgozni
a Magic Kaito és Yaiba sorozatain, melyek rendbe tették az életét pénzügyileg és mentálisan is.
Előbbi főszereplőjét magáról mintázta. 1994-ben
a szerkesztői felkérték, hogy írjon egy krimit, ez
lett a Detective Conan, amit eredetileg 3 hónaposra tervezett. 2005-ben feleségül vette Conan
és Yaiba seiyuujét, Takayama Minamit. 2007-ben
elváltak.
Röviden a történetről: Kudo Shinichi középiskolás nyomozót, aki többször kisegítette
már a rendőrséget, egy fekete szervezetnek dolgozó feketeruhás bűnözők véletlenül gyerekké
változtatják, ő pedig azóta is próbálja felkutatni a
szervezetet és az ellenszert. Közben az általános
iskolai barátaival az Ifi nyomozók tagjaként old
meg ügyeket. A szomszéd tudós, Agasa profes�szor pedig ellátja az ehhez szükséges eszközökkel.

AniMagazin

Díjak: az 5. legtöbbet eladott japán képregény
230 milliós példánnyal.
2001-ben megnyerte a 46. Shogakukan mangadíjat shounen kategóriában.
Magyarul elérhető részek: az első 52 epizódhoz és az 1. filmhez készült szinkron
- aztán az Uraharashop folytatta
immáron feliratokkal: az 53-88. részig, de
a fordító, Gergoking (sokakkal együtt)
megunta a filler epizódokat, úgyhogy innentől a 268. részig kihagyta azokat, azóta
szünetel;
- ezt követően színre lépett kludinx, aki
lefordította és Videán megosztotta a
fillereket a 90-265. részig, majd válogatás nélkül folytatta a 269. résztől a 342. részig, valamint az első 7
OVA-val és a 2-4. filmmel, de azok
közül már van, ami Foxvideón és Dailymotionön érhető el, most tart a 375. résznél;
- közben egy időben készült

még néhány filmhez is felirat
hála a Detective Agencynek, de
azt az Indavideo törölte (biztos azt
hitték, hogy le fogják szinkronizálni, de
erre továbbra sincs semmi esély);
- még régebben lightnint1 lefordította a 800-802. részt, ez is elérhető Videán.

A manga pedig a 306. esetnél járt.
Ha ezt megnézzük, egyből látszik, hogy több a
filler, mint a kánon epizód a sorozatban. Ez olyan
szempontból kevésbé érdekes, hogy 1000 részes
animéről van szó, azonban van, hogy régebbi részeket újítanak fel, úgyhogy még ennek ellenére
is több az anime-only rész, mint a rendesek, amik
néha előrébb viszik a történetet.

Manga eset/filler eset arány: mivel a legtöbb neverending shounennel ellentétben nem nagy
történeteket mesél el, hanem inkább epizodikus, így könnyen be
lehet toldani egy-egy ügyet két
másik közé.
339 darab filler eset volt, 2020.
november 28-ig.
Addig 294 darab esetet adaptáltak a mangából az animébe.
Azaz összesen 633
eset volt az animében.

A nem Conan által megoldott ügyek: Az eseteket általában Conan oldja meg, ezért is nevezték
el róla a sorozatot. Azonban akadnak kivételek,
amikor más találja meg a bűntény elkövetőjét.
Ezek listája látható itt. Azokat nem számoltam
bele, akik csak 1-2 ügyet oldottak meg, mint például Sonoko.
- Mouri Kogoro: Conan gyámja, magánnyomozó: 11 kánon, 10 filler, 1 OVA, 2 film és 1 live
action ügy
- Mouri Ran: Conan, azaz Shinichi gyerekkori barátja és szerelme: 3 ügy
- Kudo Yusaku: Conan, azaz Shinichi apja, híres krimiíró: 7 ügy
- Hattori Heiji: Oszakai középiskolai detektív, Conan, azaz Shinichi riválisa: 33 ügy
- Kisaki Eri: Kogoro felesége, de különélnek,
ügyvéd: 5 ügy
- Okiya Subaru: mérnökhallgató és FBI ügynök: 6 ügy
- Bourbon: a fekete szervezet tagja: 8 ügy
- Sera Masumi: középiskolai detektív lány: 8
ügy
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TV-specialok
Habár az animéről már esett szó korábban,
a különkiadásokról csak említés szintjén, most viszont jobban megnézzük őket.
Black History (2007)
25 perces összefoglalója annak, amit a fekete
szervezetről megtudtunk.
Lupin III vs. Detective Conan (2009)
Az első, 104 perces crossover III. Lupin és Conan
között.
Fugitive: Kogoro Mouri (2014/2015)
Habár special, először mobiltelefonra jelent meg,
csak aztán vetítették TV-ben. Egy fejezetből adaptálták.

The Disappearance of Conan Edogawa:
The Worst Two Days in History (2014)
Másfélórás TV-special, mely Agatha Christie eltűnési esetén alapul, és a Kagi Dorobo no Method
filmből is szerepelnek belőle többen. A 11. Detective Conan regényt ebből készítették.
Episode One: The Great Detective Turned
Small (2016)
Kétórás felújított és kiegészített változata az első
két résznek olyan szereplőkkel, akik akkor még
nem voltak jelen.

Magic Kaito
TV-Specialok (2010-2012)
Kisebb-nagyobb szünetekkel vetített 12 részes
epizodikus sorozat a világhírű tolvaj, Kaito Kid
főszereplésével, akit még Conan sem tud elkapni.
Magic Kaito 1412 (2014-2015)
A manga 20. évfordulójára készült 24 részes spinoff sorozat, mely nemcsak a Magic Kaito mangából, de a Detective Conanból is adaptált fejezeteket. Előfordul átfedés a TV-specialokkal, de annál
mangahűbb. A technológiát modernizálták, hogy
megfeleljen a 2010-es éveknek, mivel a manga
nagy része még az 1988-1994-es időszakban íródott. Hasonló történt a Parasyte-nál is (AniMagazin 40).

AniMagazin

Mozifilmek
1. film: Bomba a felhőkarcolóban (1997)
Ez a legrövidebb és legkevésbé sikeres film. Egyedül ez kapott magyar szinkront. Itt jelenik meg
először Shiratori Ninzaburo, aki annyira megtetszett a mangakának, Aoyamának, hogy beleírta a
mangába.
2. film: A 14. célpont (1998)
Itt jelenik meg először Kuriyama Midori, aki több
filmben is szerepelt, mindegyikben egy kicsit más
szem- és hajszínnel.
3. film: Az évszázad utolsó varázslója (1999)
Agasa professzor itt találja fel Conannak a golyóálló szemüveglencsét, valamint megjelenik Kaito Kid is.
4. film: A szemeibe rejtve (2000)
Itt jelenik meg először Odagiri Toshiro, aki több
filmben is szerepelt. Bemutatja Ran és Shinichi
randiját az első rész előttről. Kötődik a 2002-es 2.
OVA-hoz.
5. film: Visszaszámlálása a mennyig (2001)
Agasa professzor itt találja fel Conannak a teleszkóp szemüveglencsét, és ez az első film, amiben
megjelenik a fekete szervezet. Kötődik a 2009-es
9. OVA-hoz.

Tartalomjegyzék

△

Anime

055

bemutató
6. film: A Baker street fantomja (2002)
Conan nagy rajongója Sir Arthur Conan Doyle-nak
(innen a neve is) és Sherlock Holmesnak, ez a film
pedig erről is szól. Ez az utolsó kézzel rajzolt film.
7. film: Keresztutak az ókori fővárosban (2003)
Itt jelenik meg először Ayanokoji Fumimaro, aki
több filmben is szerepelt, valamint megjelenik
Hattori Heiji is. Az első digitálisan rajzolt film. Kötődik a 3. OVA-hoz.
8. film: Az ezüst égbolt mágusa (2004)
Újabb Kaito Kides film. Kötődik az 1. TV-specialhoz, amely előzménye.
9. film: Stratégia a mélység felett (2005)
Fény derül Ran és Shinichi gyerekkorára. Agasa
professzor itt találja fel a mandzsettagomb adóvevőt.
10. film: Rekviem egy magánnyomozóért
(2006)
10. évfordulós film Kaito Kiddel és Hattori Heijivel. Kötődik a 6. OVA-hoz.
11. film: Kalózlobogó az azúrkék mélységben
(2007)
Megjelenik benne III. Lupin és Mine Fujiko, ami ezzel az első crossoverré teszi a filmet. Az ügy a Zorro legendájának 9. részéből lett átemelve. Agasa
professzor itt találja fel Conannak a Mini Légi Tankot. Kötődik a 7. OVA-hoz.

AniMagazin

12. film: Teljes rettenet (2008)
A leghosszabb film. Van benne egy visszaemlékezés Ran és Shinichi középiskolás idejéből. Kötődik
a 2. Magic File OVA-hoz.

15. film: 15 perc csend (2011)
Agasa professzor itt találja fel Conannak a turbó
meghajtású snowboardot. Kötődik az 5. Magic
File OVA-hoz.

13. film: A hollófogó (2009)
A fekete szervezetről és annak új tagjáról szól, aki
ki akarja deríteni Conan valódi kilétét. Kötődik a 3.
Magic File OVA-hoz.

16. film: A tizenegyedik támadó (2012)
A film a fociról szól, mert a film producerei és a
Japán Liga PR-osa barátok. Kötődik a 6. Magic File
OVA-hoz.

14. film: Az elveszett léghajó (2010)
Szerepel benne Kaito Kid és Hattori Heiji. Kötődik
a 4. Magic File OVA-hoz.

17. film: Magánnyomozó a messzi tengeren
(2013)
A film a Japán Önvédelmi erőkről szól. A 694.
részhez kötődik, amely az előzménye. Agasa professzor felszereli Conan karóráját USB-meghajtóval és telefonnal.

nik benne. A 813. részhez kötődik, amely az előzménye. Itt jelenik meg először Kazami Yuya, aki
később is szerepel még.
21. film: A karmazsin szerelmeslevél (2017)
A Chihayafuru live-actionje ihlette ezt a filmet,
amiben Hattori Heiji szerelmi háromszögbe keveredik. A 855. részhez kötődik, amely az előzménye.

Lupin III vs. Detective Conan: The Movie (2013)
Egy crossover film a legnagyobb tolvajjal, III. Lupinnal. Ez a második crossoverük.
18. film: Dimenziós mesterlövész (2014)
Megjelenik benne az FBI. A 735. részhez kötődik,
amely az előzménye. Van benne egy utalás a Bárányok hallgatnak című filmre.
19. film: A pokol napraforgója (2015)
Megjelenik benne Kaito Kid és egy imposztorja. A
774. részhez kötődik, amely az előzménye.
20. film: A legrosszabb rémálom (2016)
Ez egy fekete szervezetes film és a CIA is megjele-
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22. film: Zero, a verőember (2018)
Bourbon is megjelenik benne a fekete szervezetből. A 898. részhez kötődik, amely az előzménye.
Furuya Rai seiyuuje elolvasott egy könyvet a japán
titkosrendőrségről, hogy megfelelően tudja játszani a szerepét.

24. film: A skarlát töltény (2021)
A 2021-es tokiói olimpián alapul. Az FBI szerepel
benne. A Detective Conan 25. évfordulóját ünnepli.

23. film: A kék zafír ökle (2019)
Ez a legsikeresebb film. Az első film, amit nő rendezett. Promóciójában együttműködött a Fist of
the North Starral, A Bosszúállók: Végjátékkal és a
Urusei Yatsurával. A 936. részhez kötődik, amely
az előzménye. Kaito Kid is szerepel benne.

Conan vs. Kid vs. Yaiba - The Grand Battle for
the Treasure Sword!! (2000)
Egy Magic Kaito fejezetből adaptálták. Szerepel
benne a szerző, Aoyama mindhárom mangájának
főszereplője, Conan, Kaito Kid és Yaiba. Itt jelenik
meg először Koizumi Akako, aki a Magic Kaitóban
fontos szereplő.

OVA-k

Conan, Kid, and the Crystal Mother (2004)
Egy Magic Kaito fejezetből adaptálták.
The Target is Kogoro!! The Detective Boys’
Secret Report (2005)
Egy humorosabb extra epizód
The Casebook of Female High-School Detective Sonoko Suzuki (2008)
A címe egy Arthur Conan Doyle könyvből származik.
Kid in Trap Island (2010)
Kaito Kid ellopja Artemis könnyét, de az Ifi Nyomozók kiütik, így egy erdőben találják magukat,
ahonnan ki kell jutniuk.

AniMagazin

A Secret Order From London (2011)
Amíg a többiek Londonba utaztak a 616-621. részben, addig Haibara Ai és Ayumi Japánban töltött
idejét ismerhetjük meg.
The Miracle of Excalibur (2012)
Aoyama Gosho egyrészes Excalibur történetéből
adaptálták.
Detective Conan vs. Wooo ONA-k (2011)
2 darab 7 perces Hitachi TV-reklám.

Live-action
Challenge Letter to Shinichi Kudo (2011)
Ez a 13 részes sorozat még a manga és anime sorozat előtt játszódik, így Kudo Shinichi szerepelhet benne 17 évesen. Azzal se fárasztották magukat a készítők, hogy a mangából adaptáljanak
valamit, de később készült belőle 3 regény, szám
szerint a 7-9. regényt ezen sorozat alapján írták.

A Challenge Letter to Shinichi Kudo ~The Mystery of the Legendary Bird~ (2011)
A 6. regényt ebből adaptálták.
Shinichi Kudo and the Kyoto Shinsengumi
Murder Case (2012)
Az anime 162. részén alapul, ami a manga 204207. fejezetét dolgozza fel. A 10. regényt ebből
adaptálták.
Hogyan tovább?: Ez a sorozat is megállíthatatlannak tűnik, úgyhogy ki tudja, talán még 2000.
rész is lesz belőle, de a végén biztos megtalálja a
módját Shinichi, hogy visszaváltozzon kamasszá,
és boldogan élhessen Rannal.

TV-Specialok
A Challenge Letter to Shinichi Kudo ~Prologue
Until Goodbye~ (2006)
A 3. regényt ebből adaptálták.
Shinichi Kudo Returns! Confrontation with the
Black Organization (2007)
A 4. regényt ebből adaptálták.

források:
detectiveconanworld.com
wikipedia.org
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