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láltam rá az animére, mert megtetszett a kék haja 
egy képen, és egyáltalán nem bántam meg, hogy 
megnéztem, az egyik kedvenc shounenem lett.

7.
Narata Ai | Kageki Shoujo!!

Seiyuu: Hanamori Yumiri

 Itt van még egy Ai, de neki a szerelem kan-
jijával írják a nevét, nem az indigókékével. „Na-
racchi” a híres lánybanda, a JPX48 tagja volt. Ezút-
tal az operaszerű színjátszással (avagy a kagekivel) 
próbálkozik, azonban még mindig nem tette túl 
magát a férfiaktól való félelmén, ami egy gyer-
mekkori traumából adódik. 

9.
Vivy | Vivy: Fluorite Eye’s Song

Seiyuu: Tanezaki Atsumi/Yagi Kairi

 Gyorsan letudjuk a másik AI-t is. Vivy az első 
autonóm humanoid robot, akinek az a küldetése, 
hogy a szívből jövő énekével boldoggá tegyen 
mindenkit. Csakhogy miközben próbál rájönni, 
mi az a „szív”, egy kis katasztrófa meg időutazós 
gubanc bezavar a munkájába. A humort sajnos 
nem érti, de legalább nagyon jól tud énekelni és 
harcolni is. A zenéket (például a Sing My Pleasure 
openinget) és az akciójeleneteket is nagyon sze-
rettem az animében. Érdekes volt Vivy útja, illetve 
tényleg lenyűgözött, amikor egy-egy ráközelítés-
nél hihetetlenül részletesen volt kidolgozva a ka-
rakter szeme, arca, haja.

8.
Shiota Nagisa | Ansatsu Kyoushitsu

Seiyuu: Fuchigami Mai

 A tanárt gyilkolászós anime híres (vagy hír-
hedt?) főhőse, akinek valahogy több fotóját lát-
tam az egyetlen crossdresses megjelenéséről, 
mint a megszokott kinézetéről. (És akit még ship-
pelni is lehet Karmával.) Nagisa alapvetően kedves 
és udvarias, kissé visszahúzódó személyiség, de ha 
merényletre kerül a sor, egészen ijesztő tud lenni, 
mennyire beleéli magát. Egyébként pedig több-
ször előfordult már vele, hogy az osztálytársai 
lánynak nézték. Tulajdonképpen rajta keresztül ta-

 Jó ideje elvarázsolnak a különböző színek-
ben pompázó hajstílusok, talán még jobban, mint a 
gyönyörű szemek. A kék színt képviselő karakterek 
pedig – mivel ez a kedvenc színem – különösen kö-
zel állnak hozzám. Innen jött az ötlet, hogy kiválo-
gassam a kedvenc kék hajú karaktereimet. Viszont 
fontos, hogy csak azokból az animékből, amiket 
láttam, így például Aqua, Jellal vagy Rei most nem 
is játszottak. Részben a kinézetet, részben pedig 
a személyiséget néztem, bár utóbbiról általánosan 
elmondható, hogy a kék hajú karakterek gyakran 
csendesek, introvertáltak és intellektuálisak, sok-
szor kicsit femininek is, ám meglepően erősek. Ta-
lán pont ezért szeretem őket.

10.
Mikaze Ai | UtaPri 
Seiyuu: Aoi Shouta

 Mivel tulajdonképpen rajta keresztül fedez-
tem fel, mennyire is imádom a kék színt, különösen, 
ha hajról van szó, mindenképpen helye van a listán. 
Nagyon illik hozzá a név és a seiyuu is, ugyanis az 
Ai indigót jelent; az Aoiból az ao pedig maga a kék 
szín. Másrészt azért is találó név, mert – kissé spoi-
ler – Ai egy AI. Mondhatnánk zenélő robotnak is, 
de annál valamivel emberibb, bár folyton adatok-
ról beszél, és nem nagyon mutat érzelmeket. Csak 
a 2. évadtól kap jelentősebb szerepet, de megér-
te várni rá, és végigszenvedni egy egész évadot 
ebből a nem túl kiemelkedő idolaniméből. Mel-
lesleg Aoi Shouta hangját kifejezetten szeretem.
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az ő múltja is tartogat még érdekességeket, talán 
a most futó 3. évadból kiderül majd.

3.
Rem | Re:Zero

Seiyuu: Minase Inori

 Rem egy maid ikerpár fiatalabbik tagja. 
Többet nem szeretnék róla spoilerezni, nehogy 
elrontsam a meglepetéseket, ha valaki nem látta 
az animét. (Már ha van ilyen. De annak meg javas-
lom, hogy nézze meg.) Rem elsőre kevésbé volt 
szimpatikus, és igazából még mindig Ramot vá-
lasztanám kettejük közül, de az anime újranézése-
kor Remet is nagyon megszerettem. Csendesebb 
és kevésbé lekezelő, mint nővére, de ami az egyi-
kükből hiányzik, az megvan a másikban. Eközben 
hűséges, a hibái ellenére is szereti Subarut. Egé-
szen megérintett a jelenet, amikor a legremény-
telenebb helyzetben képes volt újra életet lehelni 
a fiúba.

csapatához. Gyakran ül a vállán egy mókus, akivel 
nagyon jól kijön, de néha ő maga is egy mókushoz 
hasonlóan viselkedik. Visszahúzódó és csendes, 
ám rendkívül aranyos.

4.
Ferdinand | Honzuki no Gekokujou

Seiyuu: Hayami Shou

 Nem is tudom, hogyan lehetne a legjobban 
leírni a kapcsolatát a főszereplő Myne-nal: kicsit 
olyan, mintha a második apja lenne, részben pe-
dig barátnak vagy cinkostársnak is elmegy. Tény-
leg törődik a kislánnyal, és őszintén érdekli Myne 
múltja, céljai, nem tűri a származás alapján törté-
nő diszkriminációt. Ő a főpap az Ehrenfest városá-
ban található templomban, ami az anime második 
courének a fő helyszíne. (Ennélfogva csak innentől 
lesz főszereplő, de megéri várni rá.) A mély hang-
ját sem tudom megunni, illetve jó nézni, ahogy 
ilyen jól kiegészítik egymást Myne-nal. Azt hiszem, 

jól lehet vele embereket és egyéb lényeket fejbe 
vágni, de más különlegessége is van: amit egyszer 
beletettünk, azt végtelen sok példányban elő tud-
juk húzni újra a táskából. Már a kezdetektől sze-
rettem a karakterét, de amikor az ötödik részben 
megláttam felkötött hajjal… onnan már nem volt 
visszaút.

5.
Shin-Ah | Akatsuki no Yona
Seiyuu: Okamoto Nobuhiko

 Shin-Ah a kék sárkány az animéből (van ben-
ne még másik három), aki a sárkányok látásával 
rendelkezik. Ez annyit tesz, hogy nagyon messzi-
re ellát, azonban ölni is tud a tekintetével, ezért 
ő maga is fél az erejétől, és mindig egy maszkot 
hord. Ami legnagyobb sajnálatomra eltakarja a 
gyönyörű kék haját is. A törzsével nem a legjobb 
a viszonya, elég traumatikus neveltetést kapott, 
amit le kell küzdenie, hogy csatlakozhasson Yona 

Ezt az anime jól kifejti, úgyhogy én nem részlete-
zem. Eleinte annyira nem volt szimpatikus, de a so-
rozat alatt oldódott a hideg személyisége, illetve 
a rövid haja is megnőtt, úgyhogy a végére nagyon 
megszerettem, különösen tetszett, ahogy bele 
tudta élni magát Júlia szerepébe az előadáson.

6.
Khun | Tower of God

Seiyuu: Okamoto Nobuhiko

 A teljes neve Aguero Agnis Khun, ami leg-
alább olyan hosszú, mintha egy trónörökös her-
cegről beszélnénk, pedig nem. Az animében nem 
igazán derült ki a háttere, de biztosan jó oka van 
megmászni az istenek tornyát. Nagyon intelli-
gens, általában erőszak nélkül próbálja megolda-
ni a problémákat, igaz, néha túlságosan is közöm-
bös, és nem érdekli, másokkal mi lesz. De a harci 
képességeit sem lehet tagadni, fizikailag is top-
pon van. A fegyvere meg egy aktatáska? Nagyon 
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 Ez volt a top 10 kék hajú karakter, akik talán 
egy kivétellel a saját sorozatukban is elnyerték ná-
lam a kedvenc szereplő címet. A kékhaj-fétisemet 
így már kiéltem, de ha érdekes volt a téma, el tu-
dok képzelni hasonló összeállítást más hajszínek-
kel is, mert annyira rajongok a színes hajért, hogy 
néha én is elgondolkozom azon, mennyire vagyok 
normális.

naiv, ami a maga módján cuki, de lassan megtanul 
másokra is támaszkodni, és egészen felnőttesen 
viselkedik. Leginkább azt szeretem benne, hogy 
nagyon sokat olvasott és tanult: mezopotámiai 
kőtáblákat, egyiptomi papiruszt is próbál készí-
teni a könyvek pótlására, jártas a történelemben, 
illetve nagyon szorgalmas is, könnyedén elsajátít 
egy új ábécét vagy éppen egy hangszer használa-
tát. Mindeközben azért küzd, hogy a közönséges 
és szegény származása ellenére elismerjék.

1.
Kuroko Tetsuya | Kuroko no Basket

Seiyuu: Ono Kenshou

 Az első helyre egy imádnivaló kosárlab-
dázó srác került, akit alig lehet észrevenni, mert 
annyira jelentéktelen minden tulajdonsága. (Szá-
momra pont nem éppen, akkor nem lenne a lista 
élén.) Ezt kihasználva a pályán nagy előnyre tehet 
szert a csapata, hiszen az ellenfél egy láthatatlan 
„árnyék” játékossal nem igazán tud mit kezdeni. 
Még a csapattársai is rendszeresen megijednek 
tőle, amikor felbukkan a semmiből. Ezt leszámít-
va elég gyenge, de szeretem benne, hogy nincs 
annyira kigyúrva, mint a többi kosaras. Őszinte és 
egyszerű a személyisége, de rendkívül cuki. Ritkán 
fordul elő, hogy dühös, de az tényleg félelmetes 
tud lenni. Mellesleg a hangját az egyik kedvenc 
seiyuum szolgáltatja. Az egyetlen negatívum, amit 
fel tudok hozni ellene, hogy kutyás, nem pedig 
macskás.

2.
Myne | Honzuki no Gekokujou

Seiyuu: Iguchi Yuka

 Nem tudom, említettem-e már, hogy nem 
vagyok oda a loli karakterekért. De Myne kivé-
tel, imádom ezt a kislányt. Könyvtáros szeretett 
volna lenni, ám rádőlt egy könyvespolc, és halála 
után egy olyan világban reinkarnálódott, ahol az 
új családja azt sem tudja, mi az a könyv. Néha túl 

Elf          66. szám

Kitsune        65. szám

Tanár        62. szám

Nekogirl        61. szám

Anime stúdió        60. szám

Vámpír        59. szám

Doga Kobo sorozat      54. szám

Az elmúlt 10 év legjobb   
original animéi       53. szám

Haikyuu! jelenet      53. szám

Maid         51. szám

10+10 Hentai       50. szám

Férfi seiyuu       50. szám

Női seiyuu         49. szám

Modern anime film      48. szám

Isekai anime       45. szám

Sulis romantikus komédia      43. szám

Tsundere karakter      42. szám 

Olvasd el korábbi 
TOP 10-es listáinkat:

https://animagazin.hu/magazin/66/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/65/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/62/

