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teljesen eltért attól. Aztán a 2019 és 2021 közötti, 
63 részes remake 29 rész alatt - miközben kiköszö-
rülte a módosítások okozta csorbát - át is dolgoz-
ta a mangának megfelelően a korábbi 24 részt, 
és aztán a végéig adaptálta az eredeti művet. Az 
új sorozat örömére a mangaka egy háromrészes 
mangát is készített hozzá. A Fruits Basketről bő-
vebben az AniMagazin 63. számában olvashattok. 
 Félbemaradt a kilencvenes években az 
Ushio to Tora (1992-1993) és a Bastard!! (1992-
1993) 10, illetve 6 részes OVA-sorozat. Az Ushio 
to Tora mangája 1996-ban ért véget, a Bastard!! 
mangája 2010 óta van hiátuson. Teltek az évtize-
dek, és mindkét mű kapott egy-egy hosszabb ani-
meváltozatot. Az Ushio to Tora (2015-2016) 39 
részt, a Bastard!! -Heavy Metal, Dark Fantasy- 
(2022) 24 részt. Az Ushio to Toráról lásd az elem-
zést az AniMagazin 67. számában. A Bastard!!-ról 
a következő számban. 
 Többször is félbemaradt a Hunter X Hun-
ter úgy a manga, mint az anime. Az első, 92 részes 

ség (2009-2010), ami az 51 részes első sorozat 34 
részét 14 epizódba sűrítette, hiszen azok, akiknek 
nem volt komolyabb gond a memóriájával, még 
emlékeztek rá 5 évvel korábbról. Aztán ami még 
maradt a 64 részes második sorozatból, az már a 
manga történetét követte, és azzal közel egyidő-
ben ért véget.
 A másik hazánkban is ismert példa a 13 ré-
szes Hellsing (2001-2002) TV-sorozat, aminek a 
kisebbik fele készült a manga alapján, aztán tel-
jesen más irányba haladt, mivel a manga 2008-ig 
futott. Ezt nem egy újabb sorozattal, hanem 10 
részes OVA-sorozattal hozták helyre. A Hellsing 
Ultimate (2006-2012) is nagyon hamar követte 
az első változatot, csak 2 rész kellett neki, hogy 
átismételje, mi történt a TV-sorozat első felében. 
A Hellsingről bővebben az AniMagazin 16. és 17. 
számában olvashattok. 
 A Fruits Basket 2001-es, 26 részes válto-
zata sem tudta megvárni, hogy 2006-ban befe-
jeződjön a mangája, ezért az utolsó két rész már 

 Néha eljár az idő egy-egy klasszikus felett, 
ezért remake készül belőle, olyan is előfordul, ami-
kor az egyetlen indok a pénz. Nincs ez másként sem 
az élőszereplős alkotásokban, sem az animékben. 
Ez a cikk az animékből készült remake-ek fajtáit 
mutatja be példákon keresztül.

Mi is az a remake?

 A remake egy korábban készült alkotás fel-
újított és optimális esetben újragondolt változa-
ta. Remake-et azok a művek kapnak, melyek nagy 
rajongótáborral bírnak, ami azt jelenti, hogy álta-
lában több nyelvre is lefordították őket, így több 
magyarul is megjelent példával fogom szemlél-
tetni a jelenséget.

A remake egyben folytatás is

 Előfordul, hogy az alapanyag (pl. manga) 
még nem ér véget az anime befejezéséig. Ilyen 
esetben két lehetősége van a készítőknek, vagy 
félbehagyják a történetet, hogy majd később 
esetleg folytassák, vagy alternatív, úgynevezett 
anime-only befejezést adnak neki. Ilyenkor indo-
kolt a leginkább remake-elni, hisz megkapjuk ál-
tala azt a hozzá méltó befejezést, amit az eredeti 
alkotó szánt neki.
 Alternatív befejezést kapott a Fullmetal 
Alchemist: a bölcsek kövének nyomában (2003-
2004) a mangához képest. Aztán nagyon hamar 
jött is a remake, a Fullmetal Alchemist Testvéri-

animéje 1999 és 2004 között futott – ideértve az 
OVÁ-kat is –, a manga ellenben 2018 óta van hiá-
tuson, ezért akkor nem zárták le a sztorit, hanem 
félbehagyták. Ennek ellenére 2011-ben megint 
az elejétől futottak neki az adaptációnak, így 75 
rész után előzték ki a régi sorozatot, majd a 2014-
ben a 148. rész végére ismét beérték a mangát.  
A Hunter X Hunterről bővebben az AniMagazin 
66. számában olvashattok.

https://animagazin.hu/magazin/63/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/67/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/16/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/17/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/66/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/66/#downloads
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a Netflix megbízásából a Toei Animation. Az ered-
mény nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
A 2019-es és 2020-as 2 darab 6 részes évad után 
nem kapott folytatást. Abban a 12 részben viszont 
feldolgozta az eredeti anime 41 részét. Amellett, 
hogy az új változat erősen tömörített, néhány sze-
replőnek még a nemét is megváltoztatta.

Új animációs technika

 Olyan remake is akad, amikor új technoló-
giával valósítják meg ugyanazt a régi, gyönyörű-
en megrajzolt filmet. Ilyen a 2008-as Ghost in the 
Shell 2.0 film, ami ugyanaz, mint az 1995-ös Ghost 
in the Shell film, csak 3D-s számítógépes animáció-
val, 6.1 hangzással és modernebb szövegkönyvvel. 
Nem mindig tett neki jót az új látvány, és csak 13 
év telt el a két film közt, ami szintén inkább a bőrle-
húzás felé mozdítja a mérleg nyelvét, mint a szük-
séges felújítás irányába. Illetve, ha már itt tartunk, 
kapott egy élőszereplős amerikai remake-et is a 

nagy sikert a régi rajongók körében, azonban úja-
kat sikerült bevonzania, s így elkészülhetett foly-
tatása, a Dragon Ball Super.
 Az a gyakoribb eset, hogy teljesen újraraj-
zolják a sorozatot.
 Ez történt a Sailor Moon Crystal esetében 
is, ami azonban nem tett jót neki. Két jelentős vál-
tozás történt, az egyik a látvány (az animáció minő-
sége és a karakterdizájn), ami rosszabbul sikerült 
az eredetinél kisebb költségvetés miatt, a másik 
a történet, ami eléggé különbözött, és lerövidült, 
hiszen a műfaj is módosult azáltal, hogy kihagyta 
az eredeti sorozatot jellemző „hét szörnye” jelen-
séget. A 200 részes Sailor Moon (1992-1997) 166 
része 39 részre és két filmre rövidült 2014 és 2021 
között, illetve az utolsó 34 rész kapni fog még egy 
kétrészes filmváltozatot 2023-ban. A Sailor Moon 
Crystalról bővebben az AniMagazin 62. számában 
olvashattok. 
 A Saint Seiya (1986-1990) eredeti sorozata 
114 részt ért meg. Ehhez nyúlt full CGI grafikával 

Nincs már idő 
(rövidebb változatok)

 A ’80-as, ’90-es években még volt idejük a 
gyerekeknek hosszú sorozatokat nézni a TV-ben 
(pl. a 200 részes Sailor Moont, a 291 részes Dragon 
Ball Z-et vagy a 114 részes Saint Seiyát). A 2010-es 
évektől elindult egy olyan trend, hogy ezeket a soro-
zatokat úgy remake-elik, hogy az rövidebb legyen.
 Az első eset, amikor csak simán újravágják 
az eredeti alapanyagot, amit kis túlzással egy el-
kötelezett rajongó is meg tudna tenni.
 Ez a Dragon Ball Kainál történt, ahol az 
eredeti, 291 részes Dragon Ball Z (1989-1996) so-
rozatot vágták össze 167 epizódba 2009 és 2015 
között. Jogi okokból új zenéket kapott, és szép 
új opening-ending párosokat, de ezen túl többet 
nem nyújtott a korábbi változathoz képest, vi-
szont ez is volt a célja, hiszen szinte felére csök-
kentette a játékidőt. A töltelékrészek kivágásával 
mangahűbb lett az eredetinél. Nem aratott túl 

film 2017-ben, ami már jobban eltért az eredetitől.
 Az eredeti Ghost in the Shellről az AniMa-
gazin 58. számában olvashattok, az élőszereplős 
remake-ről a 37. számban.

Új megközelítések
 
 Van, hogy egy régebbi változat nem telje-
sen fedi le a mangát. Ilyen volt a JoJo’s Bizarre Ad-
venture (1993–1994, 2000–2002) 13 részes OVA 
változata. Ugyan elejétől végéig adaptálta a man-
gát, de ki kellett hagynia és sűrítenie kellett, hogy 
beleférjen a történet a 13 részbe, mivel egy OVA 
nem húzható ennél hosszabban. Ilyen gondja vi-
szont nem volt a JoJo’s Bizarre Adventure: Star-
dust Crusaders (2014-2015) TV-sorozatnak, ami 
48 részben mesélte újra a sztorit. Lásd az elem-
zést az AniMagazin 66. számában.
 Azonban lehet az irány ellentétes, és egy 
hosszabb sorozatból készülhet játékidőre rövi-
debb mozifilmsorozat. 

https://animagazin.hu/magazin/62/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/58/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/58/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/37/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/66/#downloads
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egy négyrészes OVÁ-t 1996 és 1997 között, majd 
készült egy hosszabb, komolyabb remake-je a 
mangának 2002 és 2008 között, amit a 25 részes 
Birdy the Mighty: Decode (2008-2009) TV-soro-
zatban adaptáltak. Érdekessége, hogy részben 
ez a mű inspirálta Zack Snyder Acélember című 
filmjét. Ebben az esetben nem a stúdió nyúlt a ko-
rábbi animéhez, hanem a mangaka gondolta újra 
a korábbi művét, ami megint lett olyan jó, hogy 
anime készüljön belőle.

Évfordulósok

 A remake egyik oka lehet valamilyen kerek 
évforduló is, mint ahogy a példáknál látni fogjuk. 
Ez nem képez külön csoportot, hanem a fentiek 
valamelyikébe tartoznak a benne szereplő animék.
 A Dragon Ball Kai például a Dragon Ball Z 
20. évfordulójára készült el, ezzel is reklámozták.
Bár a Dororónál nem képezte a promóció részét, 
elég nyilvánvaló, hogy a remake az eredeti soro-

Ilyen a Cream Lemon: New Generation (2006), ami 
négyrészes ecchi feldolgozása az eredetileg hen-
tai műfajú, 38 részes Cream Lemon (1984-1993) 
OVA-sorozatnak. Az új sorozat az eredetivel el-
lentétben nem tartalmaz explicit szexjeleneteket.
 
 Hasonlóan járt el a Yume de Aetara, ami 
először egy 3 részes OVA-sorozatot kapott 1998-
ban, majd még ugyanabban az évben egy 16 ré-
szes, részenként 7 perces TV-sorozatot. Az első 
változat romantikus dráma, míg a második inkább 
ecchi vígjáték. Utóbbinál sokkal összetettebb a 
történet a több epizódnak hála, így bár alig telt el 
idő a remake és az eredeti mű között, mégis volt 
értelme a feldolgozásnak. A Yume de Aetaráról az 
AniMagazin 38. számában olvashattok bővebben. 

Remake-manga adaptációja

 Olyan is előfordult már, hogy a Birdy the 
mighty, 1985 és 1988 között futó mangája kapott 

Ez történt a Berserk: The Golden Age Arc (2012-
2013) trilógiával, ami a 25 részes Berserk (1997-
1998) sorozatot dolgozta fel rövidebben, illetve a 
Rebuild of Evangelion (2007-2021) kvadrológia, 
ami eléggé átdolgozta a 26 részes Neon Genesis 
Evangelion (1995-1996) TV-sorozatot. A Berserk 
részletes elemzését lásd az AniMagazin 49. szá-
mában.
 Ide sorolható még a műfajváltás, amikor a 
remake nem olyan műfajú, mint az eredeti mű. 

zat 50. évfordulójára készült. Az eredeti, 1969-es 
sorozat még a kornak megfelelően fekete-fehér 
és könnyedebb hangvételű volt, 26 résszel. Az új, 
2019-es, 24 részes változat komolyabban veszi ma-
gát elődjénél, már színes és sokkal látványosabb, 
hála a technológia 50 éves fejlődésének. Ebben 
az esetben is teljesen újrarajzolták a sorozatot. Itt 
sokkal jobban érezhető a két változat különbsége 
és jobban érthető, miért van szükség remake-re, 
mint például a Dragon Ball Kainál. A Dororóról  
bővebben az AniMagazin 48. számában  
olvashattok.

 Ezek a legfontosabb változatai az animés 
remake-eknek. Nehéz lenne az összeset felsorolni, 
de mind a fenti kategóriák valamelyikébe esne. A 
többször is feldolgozott animéket (például a Tsu-
basa Kapitányt) ez a cikk nem tartalmazza, mivel 
azokhoz mélyebb betekintés lenne szükséges az 
egymáshoz és az eredeti műhöz való viszonyulásuk 
leírása miatt.

https://animagazin.hu/magazin/38/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/49/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/48/#downloads

