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 A JoJo mangája már több mint 34 éve fut, 
továbbá számos animeadaptációt tudhat magá-
nak. A sikerét a 2012-től kisebb-nagyobb megsza-
kításokkal futó animéje hozta meg számára. Azóta 
tele van az internet JoJo utalásokkal. De volt már 
előtte is animéje, 13 OVA és egy elveszett mozifilm. 
Ezeket nézzük meg most sokkal közelebbről, ami 
már csak azért is érdekes, mert nem minden ani-
mének van két különböző változata (pl. Yu-gi-oh!, 
Yume de Aetara, Ushio to Tora).

 Hogy a korábbi változat miért nem lett sike-
res? Nem volt még rá felkészülve a világ. Már a raj-
zolása sem volt annyira közeli a mangához, inkább 
a mainstream animékre hasonlított. Aztán egy 
csomó jelenetet kihagytak, mint például Kakyoin 
azóta ikonikussá vált cseresznyeevését. Még má-
sok voltak a seiyuuk is. Iggy karakatere máshogy 
néz ki, mint a mangában. Ezért pont az élét vették 
el a történetnek, és megmutatták, milyen lett vol-
na a sorozat átlagos animeként.

 Ezeket az A.P.P.P. készítette az akkor befe-
jeződött történetívből, a Stardust Crusaders-ből. 
Két sorozatból áll, az eredetiből és az előzmény-
ből, az előbbi 1993-as, utóbbi 2000-es és azért 
volt rá szükség, hogy érthető legyen a korábbi so-
rozat. Ám mivel még így is 2 történetívnyi előzmé-
nye volt, ezért a DVD-extráknál még 5 kisvideó-
ban magyarázzák el őket, amiből csak a lényeget 
emelem ki, mert ezt az új anime 1. évadában bárki 
megnézheti.

Timeline 1: The Secret of the Stone Mask: DIO 
és a Joestar család rivalizálása már több mint 100 
éve tart. Anglia 1880. Jonathan Joestar „JoJo” és 
DIO fogadott testvérek. 1888. DIO megmérgezi 
az apjukat. JoJo összebarátkozik Speedwagonnal. 
DIO egy kőmaszktól vámpír lesz.

Timeline 2: The Vampire Killers: Anglia 1888. 
JoJo megtudja, hogy DIO még él. Eltanulja a Ha-
mon harcművészetet, aminek segítségével puszta 
kézzel lehet vámpírt ölni. JoJo majdnem megöli 
DIO-t, de előtte az még levágja a saját fejét. 1889. 
A kőmaszk megsemmisül. JoJo megházasodik, de 

a nászútjukon DIO feje megöli. Ekkor a felesége, 
Elena elvisz egy elárvult gyereket, hogy sajátja-
ként nevelje.

Timeline 3: The Ultimate Lifeforms: Mexikó 
1938. A Hamon egyik mestere elhívja Speedwa-
gont egy azték romhoz, ahol még több kőmaszk 
van. A mester vámpírrá változtatja magát. New 
York. A Hamon mestere meg akarja ölni Joseph 
Joestart, Jonathan unokáját, mert ő ismeri a tech-
nikát, amivel legyőzhetik, de alulmarad. Elmondja, 
hogy van a romban egy 2000 éves lény, amelyik 
a kőmaszkokat készítette. JoJo Mexikóba utazik, 
hogy megmentse Speedwagont.

Timeline 4: The Red Stone of Aja: Róma 1938. 
Joseph Rómába utazik, ahol találkozik Caesar Zep-
pelivel, egy Hamon használóval. A Kolosszeumban 
megtalálják a 3 végső életformát. Joseph élete a 
tét, ezért elmennek Velencébe edzeni, hogy a Ha-
mon mesterévé váljanak. Ott Lisa Lisa elmondja 
nekik, hogy a végső életformák Aja vörös kövét 
keresik, ami úgy megnöveli az erejüket, mint a kő-
maszkok az emberekét. Az egyik ilyen életforma 
átveszi az irányítást Lisa Lisa cselédje, Suzy Quatro 
felett, akit JoJo ment meg. Svájcba mennek, ahol 
a náciknál megtalálják Aja vörös kövét.

Timeline 5: JoJo and Lisa Lisa: Svájc 1939. Az 
egyik végső életforma megöli Caesart, ezért Lisa 
Lisa harcba száll helyette. Kiderül, hogy ő az árva 
gyerek, akit 50 éve Jonathan felesége megmen-
tett. Az utolsó végső életforma megszerzi a vörös 
követ, és így legyőzhetetlenné válik. Joseph egy 
vulkánba löki, ekkor elveszti a jobb kezét. A küzde-
lem után kiborgkézzel visszatér, és feleségül veszi 
Suzi Quatrót.

A Standok/árnyőrök: A Stand jelentése kísérteti-
es hullám, így az árnyőr magyar fordítás elég jó. 
Az életenergia kivetülései, egyfajta érzékszer-
veken túli érzékelés (ESP). Jonathan Joestar tes-
tének megszerzésével DIO szert tett az övére. A 
gazdájuk sérülései rájuk is kihatnak és fordítva. A 
gyenge emberek/állatok nem képesek uralni a sa-
ját Standjüket.
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A végzet csillagjai: a Joestar családban öröklődő 
anyajegy a nyak alatt.

Húsvirág: DIO ezzel irányítja a szolgái agyát.

OP: Az első a Phantom Blood történetének végét 
tartalmazza. DIO fejének elsüllyedése és Jonat-
han halála. 3 perces. A 6. részre már unalmas lesz, 
szerencsére a 7. résznél már nincs, helyette a tör-
ténet folytatódik a stáblista alatt.
 A 8. résznél kapunk egy újabbat (megjele-
nési idejét tekintve régebbit), ami 5 perces és ar-
ról szól, hogy egy kőmaszkos férfi lemészárol egy 
nőt, magára önti a vérét, és ettől a maszk felerő-
síti. Ez a jelenet a manga legelején található. Majd 
mutatják DIO koporsójának kiemelését, és Holy 
szenvedését a kórházban.

ED: 2 és fél perces cím nélküli ending zene, a 8. 
résztől 3 és fél perces DIO dala zárja az epizódo-
kat, a 13. részben a Going Home zárja a sorozatot.

1. rész:

a. Cím: Gonosz Szellem
b. Megjelenés ideje: 2000. május 25.
c. Forgatókönyvíró: Takashima Ken’ichi
d. Történet: Kujo Jotaro 17 éves, börtönben van. 
Az őrök már elengednék, de ő mégis marad, mert 
fel akarja fedezni a benne élő gonosz szellemet. 
A nagyapja, Joseph Joestar érte megy, hogy 
hazavigye…
e. Manga: 114-117; 121. fejezet
f. Új anime: 1. rész
g. Harcok: Kujo névtelen Standje vs Magician’s Red
h. Triviák: - Ahogy az Openingben is látható, DIO 
feje átvette az irányítást Jonathan teste felett.
- Ez a legrövidebb rész.
i. Erőszak: DIO félmeztelen nők vérét szívja ki.
j. „Yare Yare Daze”-számláló: 1
k. Hossz: 28 perc

2. rész:

a. Cím: Hierophant Green
b. Megjelenés ideje: 2000. augusztus 25.
c. Forgatókönyvíró: Takashima Ken’ichi
d. Történet: DIO aggódik a Joestar család miatt. 
Kujo iskolába megy, ahol egy DIO szolgálatában 
álló Stand-használó, Kakyoin rátámad. Majd meg-
ismerjük Joseph segédjének, Avdol és DIO kai-
rói találkozásának történetét. Végül Kujo anyját, 
Holyt megszállja DIO egyik húsvirága.
e. Manga: 117-122. fejezet

f. Új anime: 2-4. rész
g. Harcok: Star Platinum vs Hierophant Green
h. Triviák: - Amikor Kujo eltávolítja a húsvirágot 
Kakyoinból, látja a Phantom Blood rövidített vál-
tozatát fekete-fehérben.
- Kujo Standje megkapja a Star Platinum nevet.
i. „Yare Yare Daze”-számláló: 2
j. Hossz: 30 perc

3. rész:

a. Cím: Silver Chariot és Strength
b. Megjelenés ideje: 2000. október 27.
c. Forgatókönyvíró: Takashima Ken’ichi
d. Történet: A JoJo család Egyiptomba utazik DIO 
után a Speedwagon Alapítvány repülőgépén, ám 
miután lezuhannak, kénytelenek hajón folytatni 
az utat, amin nem csak DIO egy újabb embere, 
Polnareff várja őket…
e. Manga: 124-127 és 130-133. fejezet
f. Új anime: 4-5 és 7. rész
g. Harcok: Silver Chariot vs Magician’s Red; 
Strength vs Star Platinum és Silver Chariot
h. Triviák: - A múltbeli hajós utazással szemben a 
jelenben repülővel utaznak, és egyik jármű sem 
éri el a célját. A hajó tűz miatt süllyed el, a repülőt 
pedig lelövik.
- Itt szerepel a legtöbb megnevezett támadás 
(Cross Fire Hurricane, Cross Fire, Star Finger). 
Egyébként egy-egy támadás jelent meg néha, de 
azok is ismétlődve.
- Itt szerepel az első állati Stand-használó.
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i. Erőszak: Van benne lefejezés, fejbe szúródott 
tárgy általi halál, és félbevágás.
j. „Yare Yare Daze”-számláló: 2
k. Hossz: 32 perc

4. rész:

a. Cím: Emperor és Hanged Man
b. Megjelenés ideje: 2001. április 27.
c. Forgatókönyvíró: Kawaguchi Takao
d. Történet: Az ötfősre bővült JoJo csapat meg-
érkezik Afrikába. Polnareff egy étterem WC-jében 
találkozik a testvére gyilkosával, ezért különválik a 
csapattól, hogy felkutassa és bosszút álljon…
e. Manga: 140-142. fejezet
f. Új anime: 10. rész
g. Harcok: Silver Chariot és Magician’s Red vs Em-
peror és Hanged Man
h. Triviák: - A forgatókönyvíróváltással együtt a 
címfelirat elé került egy-egy kép mindenkiről, il-
letve áttértek az epizodikusságról a folytonos, se-
rial történetmesélésre.
i. Erőszak: Egy fejlövés.
j. Hossz: 30 perc

5. rész:

a. Cím: Ítélet
b. Megjelenés ideje: 2001. július 29.
c. Forgatókönyvíró: Kawaguchi Takao
d. Történet: Polnareffet csapdába csalja a testvé-
re gyilkosa. Csak az menti meg, hogy Kakyoin a se-

gítségére siet, azonban együtt sem képesek előle 
elmenekülni…
e. Manga: 143-147. fejezet
d. Új anime: 11-12. rész
g. Harcok: Hanged Man és Emperor vs Silver Cha-
riot és Hierophant Green
h. Erőszak: Ismét van benne egy félbevágás.
i. „Yare Yare Daze”-számláló: 1
j. Hossz: 33 perc

6. rész:

a. Cím: A bosszú köde
b. Megjelenés ideje: 2001. szeptember 28.
c. Forgatókönyvíró: Kawaguchi Takao 
d. Történet: Hol Horse megy jelenteni DIO-nak 
a vereségét, ám J. Geil anyja bosszút áll, amiért 
sorsára hagyta fiát a csatában. A JoJo csapatnak 
a köd miatt meg kell állnia egy városban, ahol 
egy fura holttestet és még furább embereket 
találnak…
e. Manga: 154-157. és 200. fejezet
f. Új anime: 13-15. rész
g. Harcok: Emperor vs Justice
h. Triviák: - Polnareffnek megváltozik a személyi-
sége, sokkal vidámabb nőcsábász lesz, mint addig 
volt.
i. Hossz: 29 perc

7. rész:

a. Cím: Justice
b. Megjelenés ideje: 2002. január 25.
c. Forgatókönyvíró: Kawaguchi Takao 
d. Történet: Enya, J. Geil anyja Polnareffet kínozza 
a WC-ben, amikor Kujo a segítségére siet. Eköz-
ben a többiek élete is veszélybe kerül…
e. Manga: 128., 158-161. és 179. fejezet
f. Új anime: 15-16. rész
g. Harcok: Star Platinum vs Justice
h. „Yare Yare Daze”-számláló: 1
i. Hossz: 29 perc

8. rész:

a. Cím: Iggy, the Fool és N’Doul, the GEB
b. Megjelenés ideje: 1993. november 19.
c. Forgatókönyvíró: Kitakubo Hiroyuki
d. Történet: A Speedwagon Alapítvány elviszi a 
JoJo csapat segítségére Iggit, a the Fool nevű 
Stand használóját, egy kutyát…
e. Manga: 183-186. fejezet
f. Új anime: 25. rész
g. Harcok: Silver Chariot vs the Fool; Silver Chari-
ot, Star Platinum és Magician’s Red vs Geb
h. Triviák: - Kujo felidézi, hogy a Speedwagon Ala-
pítvány vigyáz az anyjára.
- Itt fellelhetők a mangára jellemző vizuális ele-
mek: Felkiáltójel, egyféle színre színezett szerep-
lők és osztott képernyő.
- Holinak már csak 2 hete van hátra.
i. Erőszak: Az openingben rituálisan levágják egy 
félmeztelen nő fejét, és a víz letépi egy pilóta fe-
jét és kezét.
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j. „Yare Yare Daze”-számláló: 1
k. Hossz: 35 perc

9. rész:

a. Cím: Iggy, the Fool és N’Doul, the Geb (2. rész)
b. Megjelenés ideje: 1993. december 19.
c. Forgatókönyvíró: Kitakubo Hiroyuki
d. Történet: A JoJo csapat a sivatagban megküzd 
DIO újabb követőjével, N’Doul-lal, aki egyesével 
próbál meg végezni velük…
e. Manga: 186-188. fejezet
f. Új anime: 26. rész
g. Harcok: Magician’s Red vs Geb; Star Platinum vs 
Geb
h. Triviák: - Hogy hangtalanul kommunikáljanak, 
Avdol és Polnareff mutogatnak, amiket japán 
feliratokkal tettek a készítők a nézők számára 
érthetővé.
i. „Yare Yare Daze”-számláló: 2
j. Hossz: 35 perc

10. rész:

a. Cím: D’Arby, a szerencsejátékos
b. Megjelenés ideje: 1994. július 21.
c. Forgatókönyvíró: Kitakubo Hiroyuki 
d. Történet: A JoJo csapat DIO rejtekhelyét kere-
si Kairóban, sikertelenül, mígnem egy kávézóban 
találkoznak valakivel, aki segíthet. A férfi viszont 
elveszi Polnareff lelkét, csak még jobban megne-
hezítve a dolguk…
e. Manga: 211-216. fejezet
f. Új anime: 34-35. rész
g. Harcok: -
h. Triviák: - Ebben a részben nincs harc, csak sze-
rencsejáték.
- Utalnak rá, hogy Kakyoin kórházban van az előző 
harc miatt, de nem mutatják.
- A korábbiakkal ellentétben, D’Arby nem nevezi 
meg a Standjét.
i. Hossz: 36 perc

11. rész:

a. Cím: DIO’s „The World” – Az üres tér harcosa – 
Vanilla Ice
b. Megjelenés ideje: 1994. augusztus 9.
c. Forgatókönyv: Kon Satoshi
d. Történet: A JoJo csapat utazásának végére ér-
kezik, DIO rejtekhelyére. Közben Holy magához 
tér egy percre. Találkoznak DIO-val, akinek egyik 
szolgája egy pillanat alatt megöli Avdolt…
e. Manga: 227., 238-243., 245-246., 248-250. 
fejezet
f. Új anime: 40., 42-45. rész
g. Harcok: Vanilla Ice árnyőre vs Silver Chariot és 
The Fool
h. Triviák: - Megint van osztott képernyő.
- Vanilla Ice nem vámpír, mint a mangában.
- D’Arbihoz hasonlóan Vanilla Ice nem nevezi meg 
a Standjét.
i. Erőszak: Vanilla Ice széttrancsírozza Avdolt, 
majd levágja a saját fejét, Iggit pedig ketté tépi, 

végül Vanilla Ice fejét kettévágják.
j. Hossz: 35 perc

12. rész:

a. Cím: DIO’s „The World” – Kakyoin – Párbaj az 
akadályban –
b. Megjelenés ideje: 1994. október 21.
c. Forgatókönyv: Kon Satoshi
d. Történet: Joseph és Kakyoin visszavonul, DIO 
az Egyesült Államok szenátorát becsicskítva, an-
nak kocsijával üldözi őket. Kujo ellátja korábban 
szerzett sérüléseit…
e. Manga: 250-256. fejezet
f. Új anime: 45-46. rész
g. Harcok: Hierophant Green vs The World; Hermit 
Purple vs The World
h. Triviák: - A részben 7up, Coca-Cola és Kodak rek-
lámtábla szerepel.
- DIO említi a Hamont, de nem magyarázzák el, 
hogy mi az. (lásd Timeline: Part 2-nél)
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i. Erőszak: Ez a rész a legerőszakosabb, már-már 
guróba hajlik. A szenátor kocsija a járdán annyi 
gyalogost elüt, hogy a vér teljesen beborítja a 
járművet. Amikor DIO hozzávágja a szenátort Jo-
seph furgonjához, annak belei a testén kívülre ke-
rülnek, hasonlóan végez Kakyoinnal is.
j. Hossz: 35 perc

13. rész:

a. Cím: DIO’s „The World” – Ég Veletek, Barátaim –
b. Megjelenés ideje: 1994. november 18.
c. Forgatókönyv: Kitakubo Hiroyuki
d. Történet: Elérkezett DIO és Kujo Jotaro harcá-
nak ideje. Vajon a többiek áldozata nem volt hiá-
bavaló?
e. Manga: 256-265. fejezet
f. Új anime: 47-48. rész
g. Harcok: The World vs Star Platinum
h. Triviák: - DIO és Kujo harca hosszabb, mint a 
mangában.
- A részben Raab Karcher és Sanyo reklámtábla 
szerepel.
- Ez a leghosszabb rész és a nagyja harc.
i. Erőszak: Jotaro az árnyőrével megállíttatja a szí-
vét. DIO darabokra tép embereket. SPOILER DIO-
ból csak egy véres húscafat marad.
j. Hossz: 37 perc

 Ez a változat Kon Satoshi forgatókönyvírói 
és rendezői munkájáról is ismert. Ebben rende-
zett először, de forgatókönyvíróként is még csak 

a második munkája volt. A 2010-ben 46 évesen 
elhunyt alkotó olyan filmeket tett le az asztalra, 
mint a Perfect Blue, a Paprika vagy a Tokiói Ke-
resztapák.

 Érdekes, hogy ezt a változatot 2008-ban 
visszahívták, és be is szüntették a terjesztését, 
mert iszlám fundamentalisták megharagudtak, 
hogy egy jelenetben DIO a Koránt olvassa. Bár az 
elismerésre méltó, hogy még iszlám fundamenta-
listák is nézték ezt a sorozatot.

 Az OVA-kat megelőzte egy háromrészes 
Drama CD, ahol a szereplők hangjai ugyanazok 
voltak, akik később az itt elemzett műben is meg-
szólaltatták őket.
 Készült hozzá egy kétfejezetes light novel 
1993-ban, mely a 9. és 10. rész között játszódik.
Egy videojátékot is kiadtak JoJo’s Bizarre Adven-
ture: Heritage for the Future címen, ami Playsta-
tionre és Dreamcastre jelent meg.

Phantom Blood mozifilm:

a. Megjelenés ideje: 2007. február 17.
b. Manga: Phantom Blood 1-44. fejezet
c. Új anime: JoJo’s Bizarre Adventure 1-9. rész
d. Szereplők: Jonathan Joestar, Dario Brando, Will 
Anthonio Zeppeli, DIO, I. George Joestar, Erina 
Pendleton, Wang Chan, Tonpetty, Tarkus, Bruford
e. Triviák: - A JoJo’s Bizarre Adventure manga 20. 
születésnapjára készült.
- 2006-ban a Bandai készített hozzá egy Play-
station 2 játékot, hogy fokozza a film iránti 
érdeklődést.
- Csak néhány japán mozi vetítette, de 1300 jenért 
lehetett venni kőmaszkos kulcstartót.
- Semmilyen formában nem jelent meg, mivel a 
2008-as iszlám fundamentalistás incidens után az 
A.P.P.P. stúdió elvesztette a JoJo licenszét.
f. Hossz: 91 vagy 100 perc
g. ED: Voodoo Kingdom a SOUL’d OUT 
előadásában

 Nekem a kilencvenes és kora kétezres évek-
beli rajzstílusa, illetve rövidsége miatt tetszett 
annak ellenére is, hogy alapvetően egy átlagos-
tól annyiban eltérő shounen fight mű, hogy két 
korábbi generációra visszamenő története, azaz 
háttere van. De azért jobban jártunk, hogy a Da-
vid Productionhöz átkerült a megfilmesítés joga, 
mert az A.P.P.P.-től maximum egy 12 részes soro-
zatot kaptunk volna 2012-ben, így meg 2012 és 
2019 között 152 rész jutott belőle.

források: Jojo fandom 
https://lostmediawiki.com/

https://jojo.fandom.com/
https://lostmediawiki.com/

