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ni tudó énekesnőtől, mint olyan seiyuu-któl, akik 
csak alkalmanként énekelnek. Olyan, mintha Okui 
Masami úgy énekelte volna fel a dalokat, ahogy ő 
azt eredetileg elképzelte.

 Ismertsége pedig további szintet lépett, 
amikor 1995 végén munkát vállalt a Bakuretsu 
Hunters animében. Több dalt írt hozzá, valamint 
részt vállalt az ending dal éneklésében is. És ne 
feledkezzünk el az 1996-ban, szintén Hayashiba-
ra Megumival közösen felvett Slayers NEXT kisle-
mezről, amelyen ugyan külön énekelték az ope-
ninget és az endinget, de azzal, hogy a 9. helyig 
jutott az Oricon charton és több mint 230.000 
példányt adtak el belőle, minden idők egyik legsi-
keresebb anime kislemezévé avanzsált. 

az sem mondható emlékezetes alkotásnak. Okui 
Masami ugyanis hamar ismertté vált egyedi ének-
hangjával, valamint már ekkor megmutatkozott 
szövegírói kvalitása. Több dalszöveget is írt azok-
hoz az animékhez, amelyekben ő maga is énekelt. 
Ezek rendszerint karakterdalok voltak, melyeket 
az adott seiyuu énekelt fel.

 Okui Masami még ebben az évben elkez-
dett együtt dolgozni Hayashibara Megumival, 
akinek besegített az 5. stúdióalbumába, a SpHE-
RE-be. A közös munka annyira jól sikerült, hogy 
azt új szintre emelték, és 1995-ben közösen éne-
kelték a Slayers anime openingjét és endingjét. A 
duett mindkettejük számára áttörés volt, hiszen 
a „Get along” kislemezből több mint 75.000 pél-
dányt adtak el. Ez egyrészről Okui Masaminak 
hozta meg az országos ismertséget, Hayashibara 
Megumit pedig kiszabadította a gyerekdalok ska-
tulyájából. Ezután kapott komolyabb szerepeket, 
Okui Masami első albuma, a „Gyuu” pedig egy 
kezdő anime előadóhoz képest jól indult, hiszen 
több mint 10.000 példányt adtak el belőle. Már az 
első albumára felénekelte a másoknak írt dalokat 
is (mintegy feldolgozta a saját dalait), ami azért 
volt nagyon jó ötlet, mert azokon a seiyuu-kon, 
akiknek írta a dalokat, egy-két kivételtől eltekint-
ve azért hallható, hogy nem az éneklés a fő profil-
juk. Bátran kijelenthető, hogy kivétel nélkül az 
Okui Masami által elénekelt változatok a jobbak. 
Kicsit át is lettek hangszerelve, és persze teljesen 
másképp hangzanak a dalok egy valóban énekel-

első dalt, mint ahogy énekesnőként debütált. Ez 
1993-ban történt meg, a Dare Yori mo Zutto… 
című dallal mutatkozott be az animerajongó kö-
zönségnek. A Fantasia egy felejthető, középszerű 
OVA, nem tartozik a Production I.G legjelentő-
sebb animéi közé, de a betétdala a maga kedves, 
bájos hangulatával önálló utat járt be.

 Habár az elején inkább OVA betétdalokat 
énekelt, mégis felfelé ívelt Okui Masami karrier-
je. Az 1994-ben megjelent I WAS BORN TO FALL 
IN LOVE kislemez volt az első, mely felkerült az 
Oricon lemezeladási listájára. Ugyan csak a 92. 
helyig jutott el, de ez ahhoz képest szép teljesít-
mény, hogy ezt annak a COMPILER című OVA-nak 
a betétdalával érte el, amely csak 2 részből áll, és 

 „Biztos hallottad már, csak nem tudtad, 
hogy ő az” - mondják azokról, akik széles körben 
tevékenykednek. Ha valakire igaz ez a japán zené-
ben, akkor az Okui Masami. Össze sem lehet szá-
molni, hány animében működött közre zeneszer-
zőként, hány énekessel, zeneszerzővel dolgozott 
együtt, és mennyi mindent tett a japán zene nép-
szerűsítéséért. Egy valami viszont közös bennük: 
Okui Masami bármit is csináljon, abból mindig a 
maximumot hozza ki. Ennek köszönhetően szemé-
lyét és munkásságát hatalmas tisztelet övezi mind 
a pályatársai, mind a rajongói körében.

 Okui Masami 1968. március 13-án született 
a Hyogo prefektúrában található Itamiban. Édes-
apját nagyon korán, 1-2 évesen vesztette el egy 
autóbalesetben, utána az anyjával (testvére nincs) 
Osakába költözött. Itt nőtt fel, ide járt iskolába. 
Énekesi tudása pedig hamar kibontakozott, miu-
tán megnyert egy énekversenyt még kisgyerek-
ként. Ő maga is szeretett énekelni, az anyja is tá-
mogatta ebben, úgyhogy mondhatni, előre meg 
volt írva az életútja.

 Érettségi után ugyan elkezdte az Osakai 
Művészeti Egyetemet (Oosaka Geijutsu Daigaku), 
de annyira ambiciózus volt az énekesnői karrier-
jében, hogy abbahagyta, és 1989-ben Tokióba 
költözött, hogy minél hamarabb megvalósíthassa 
az álmát. Először táncosként, háttérvokalistaként 
lépett fel koncerteken. Zeneszerzői képessége is 
hamar megmutatkozott, hamarabb írta meg az 
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épülnek. 1998 az Akihabara Dennou Gumi (talán 
az angol „Cyberteam in Akihabara” cím ismerő-
sebb) jegyében telt az énekesnőnél, két kislemez 
is megjelent az animéhez köthetően. Az ebben 
az évben megjelent Do-can album pedig az első, 
melynek borítója nem Japánban készült, hanem 
Amerikában. Az album összességében könnye-
debb hangzású, mint az előzőek. Érdekessége, 
hogy a Shiawasette... című dalt Hayashibara Meg-
uminak írta, a házassága emlékére.

 Az év végén még egy kislemez erejéig visz-
szaemlékezett a Slayers-ös munkásságára, ugyanis 
felénekelte az aktuális Radio Dorama betétdalát, 
ami Never die címen kislemezen is megjelent. Az 
1999-es év viszont az énekesnő egyik legerősebb 
éve volt, ugyanis ekkor 5 kislemezt jelentetett 
meg, valamint ebben az évben adott ki először 
koncertalbumot BEST-EST címmel. Erre az 1999. 
március 13-i koncert hanganyaga került fel. Az al-
bum címét akár magyarul is lehet értelmezni, hi-
szen a „legjobb est”-nek minősíti a koncertet, ami 
meg is állná a helyét, hiszen a kétlemezes album a 
maga ‘90-es évekbeli egyszerűsége ellenére tény-
leg kiválóra sikeredett. Több dalt újrahangsze-
reltek a koncertre, s ezáltal új értelmet nyertek. 
A kislemezek főként az Akihabara Dennou Gumi 
és a Soreyuke! Uchuu Senkan Yamamoto Yohko 
animékhez készültek. Külön érdekesség, hogy a 
Akihabara Dennou Gumi movie dalából készült 
kislemezre (labyrinth) került fel a Shoujo Kakumei 
Utena movie betétdala is. 

hiszen nemcsak az anime volt népszerű, hanem az 
opening is (Rinbu-revolution), valamint ez volt az 
első olyan Okui Masami dal, amelyhez videoklip 
is készült. Ebben az évben megjelent 3. stúdió-
albuma, a Ma-KING, és hozza az első két album 
minőségét. Ami a borítókat illeti, alapvetően az 
mondható el, hogy mindegyik album élesen elüt 
egymástól külsőre, de a koncepció minden eset-
ben tetten érhető: a képek jellemzően egy témára 

me előadók közül, hanem rendkívül karizmatikus 
egyénisége és láthatóan autonóm személyisége 
miatt. Habár egy producer, nevezetesen Yabu-
ki Toshiro (akivel a második albumát készítette 
el először) folyamatosan igazgatta az énekesnő 
munkásságát, ritka az, hogy egy anime énekes 
már az elején maga írja a szöveget, adott esetben 
akár a zenét is, és hogy lehetőséget kapjon a má-
soknak írt dalok feléneklésére. Ez kétségtelenül 
jót tett az ismertségének, mert a másoknak írt 
dalok tényleg sokkal jobban hangzanak Okui Ma-
sami előadásában. Emellett „segíti” ezzel a rajon-
góit, hogy ismertebb legyen a teljes repertoárja. 
Viszont ekkoriban jelentette be egy interjúban, 
hogy ő alapvetően a rockzenében érzi magát iga-
zán otthon (ebbe már betekintést nyerhettünk a 
Slayers NEXT endingjében) és később erre a stí-
lusra fog orientálódni. Később tényleg a rockzene 
fog dominálni az énekesnőnél, de amiért érdemes 
hallgatni a ‘90-es években írt dalait, hogy bár első 
hallásra tipikus anime daloknak tűnnek, mégis - 
aki felfedezi magának az énekesnő egyéniségét, 
és tud vele azonosulni, annak - kifejezetten felü-
dülés hallgatni Okui Masami hangját, mert egy ki-
csit tényleg elüt a sablontól.

 Az 1997-es év egyedinek mondható. A mai 
napig rácsodálkozom arra, hogy egy eredetileg 
ecchi OVA-hoz (Jungle de Ikou!) mennyire szomo-
rú endinget írt és énekelt fel Okui Masami (spirit 
of the globe). Ez az év egyértelműen a Shoujo Ka-
kumei Utenától volt hangos az énekesnő részéről, 

A második album még 1996-ban jelent meg „V-sit.” 
címmel, és folytatja az első album hagyományait. 
Vegyesen szerepelnek rajta kislemezen szereplő 
dalok, valamint más seiyuu-knak írt anime dalok is. 
Ami újdonság, hogy több dalt is átremixeltek erre 
az albumra. Újragondolták például a Slayers NEXT 
endinget, a „Jama wa Sasenai”-t is, de a Bakuret-
su Hunters endingjét, a „MASK”-ot is felénekelte 
egymaga erre az albumra, szintén újragondolt 
hangszereléssel.

 Okui Masami nemcsak az egyedi énekhang-
ja miatt emelkedik ki az átlag ‘90-es évekbeli ani-



< Tartalomjegyzék AniMagazin / 092

zene jpop

vábbra is sokat dolgozott egyedül a soron követ-
kező „crossroad” albumán, mely 2002-ben jelent 
meg. Ez Okui Masami első olyan albuma, melyre 
egy anime dal sem került fel. Előtte megjelent 
egy kislemeze, a HAPPY PLACE, ennek a dalai is 
helyet kaptak az albumon. A crossroad az az Okui 
Masami-album, amelynek a legkevésbé egysé-
ges a koncepciója, és nehéz megérteni, hogy mi 
is a mondanivalója. Pedig pont a cím árulja el azt, 
hogy az énekesnő egy útelágazás előtt áll (ahogy 
egyébként a lemezborítón is), és keresi az útját. Ez 
abban is megnyilvánul, hogy vannak ugyan vidám 
dalok is rajta, de messze nem annyira oldottak, 
mint a ‘90-es években felénekelt vidám dalai, és 
inkább a szomorúbb számok érzékeltetik azt a faj-
ta kétséget, ami az egész album légkörét áthatja. 

nemcsak az volt a munkája, hogy megírja a dalo-
kat és felénekelje őket, hanem a marketing is az 
ő reszortja lett. Talán ennek is betudható, hogy 
az album eladások terén komoly visszaesést pro-
dukált. Csak a 30. helyen nyitott az Oricon leme-
zeladási listán, és kevesebb mint feleannyit adtak 
el belőle, mint a NEEI-ből. További ok lehet még, 
hogy a DEVOTION érzelmileg tényleg nagyon ne-
héz album, amit ugyan a Tales of Eternia, a Di Gi 
Charat és a Yu-Gi-Oh! Duel Monsters animékhez 
készült dalok színesítenek, de összességében egy, 
az élet nehézségeivel szembenéző énekesnő ér-
zéseit hallhatjuk az albumon.

 Okui Masami nehézségeit az is jelzi, hogy 
Yabuki Toshiro távozásával nemcsak egy fontos 
embert vesztett az énekesnő a munkássága so-
rán, hanem a StarChildnál sem volt maradása. 
Átkerült a King Records fő részlegéhez, ahol to-

mert nem kisebb nevekkel dolgozott együtt, mint 
Steve Lukather a TOTO együttesből, valamint Bily-
ly Sheehan, a MR. BIG-ből, akik világszínvonalú 
gitárszólókat játszottak fel nemcsak a TURNING 
POINT-ra, de néhány későbbi dalra is. Az erős 
rockos hangzás is teljesen új színezetet adott a 
2000-ben megjelent NEEI albumának, ahogy a 
sokkal személyesebb dalok is érzékeltették, hogy 
Okui Masami új fejezetet nyit az énekesnői kar-
rierjében. Bár ezen az albumon is helyet kapott 
néhány animés dal, hiszen ekkor énekelte fel a Di 
Gi Charat-hoz a betétdalokat, de alapvetően a ke-
ményebb hangzású dalok dominálnak. Az album 
nehezebben fogyasztható mivoltát néhány sze-
mélyes, fájdalmas témájú dal csak tovább erősíti. 
Ugyanakkor ez Okui Masami legjobb helyezést el-
ért albuma, hiszen a 11. helyen nyitott az Oricon 
heti lemezeladási listán.

 2001-ben tovább emelte a tétet, ugyanis 
a soron következő 7. album, a DEVOTION lett ér-
zelmileg a legmélyebb és legfájdalmasabb albu-
ma. A lemez elkészültét nehezítette, hogy Yabuki 
Toshiro elhagyta a King Records StarChild részle-
gét, így az énekesnővel is megszakította a közös 
munkát. Okui Masami ugyan megkérte a neves 
producert, hogy legalább ezt az albumot fejezze 
be vele, de az elutasította azzal az indokkal, hogy 
nem akar olyan munkát tovább csinálni, amibe 
nem tudja beletenni a szívét-lelkét. Ennek követ-
keztében a DEVOTION lett az első olyan album, 
amelynek maga Okui Masami volt a producere, így 

És azért, hogy a la-
byrinth dalból vi-
deoklip készüljön, egé-
szen Máltáig utazott az 
énekesnő. De nemcsak 
hogy a videoklipet le-
forgassa a dalból, ha-
nem a soron következő 
Her-Day album borító-
képei is az európai mi-
niállamban készültek. 
Az albumra 16 dal ke-
rült fel, és sok rajongó 

szerint ez a legjobb albuma, melyen mindegyik dal 
hibátlan lett. Ez kétségtelenül igaz, ugyanis Okui 
Masami fejlődése tetten érhető. Mindegyik albu-
ma egy kicsit jobb lett, és egyértelműen a Her-Day 
az az album, amelyre minden addigi tapasztalatát 
összegyűjtve kivételes minőségű anime dalok ké-
szültek. Anime dalok terén tényleg a Her-Day al-
bum a koronája a ‘90-es évekbeli munkásságának.

 2000-re ugyanis nemcsak naptár szerint 
értek véget a ‘90-es évek, hanem az énekesnő is 
stílust váltott. Már az áprilisban megjelent OVER 
THE END kislemez is jelezte, hogy erre az évre 
valami mást fogunk kapni, erre pedig ráerősítet-
tek a nyáron kiadott TURNING POINT és Just do 
it kislemezek, ugyanis ezeken jelentek meg a ke-
ményebb rockdalok, és a komolyabb érzelmeket 
feldolgozó balladák is. A TURNING POINT kisle-
mez azért is kuriózum az énekesnő karrierjében, 
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találkozott először az énekesnő kapcsán. És mivel 
tényleg kivételesen jóra sikeredett, ezért sokan 
szinte azonnal megszerették az énekesnő stílusát. 
Így lettek Okui Masaminak világszerte rajongói, és 
terjedt a hírneve folyamatosan.

 A 2004-es év ugyanakkor vízválasztó is 
volt az énekesnő életében. Vélhetően annak ide-
jén eddig szólt a szerződése a King Records-nál,  
ugyanis megalapította a saját kiadóját „evolu-
tion” néven, és a soron következő „Olive” kis-
lemezt már teljes mértékig maga jegyezte.  
De nemcsak ezért foglal el fontos helyet az 
énekesnő karrierjében, hanem mert az ezen 
hallható SNOWY egy csodálatos karácso-
nyi dal, méltó kiegészítője az „angel’s voice” 
minialbumnak. 

 Persze saját dal nélkül sem maradtunk. Az 
év végén Okui Masami megjelentette a SECOND 
IMPACT kislemezét, mellyel szintén új irányt vett, 
ugyanis az itt hallható dalok már nagyobb ma-
gabiztosságot sugallnak. Mintha az énekesnő 
megtalálta volna az útját. Ezt erősíti a 2004-ben 
megjelent ReBirth album, melyen sokkal erőtel-
jesebbek a dalok. Hűek a címhez, hiszen tényleg 
érzékelhető rajtuk, hogy Okui Masami már sejti, 
merre kell mennie, és magabiztosan jár az úton, 
bármit is hozzon neki az élet. Ez teszi az egész 
albumot erőssé. Ugyan szerényebben szerepelt 
a japán lemezeladási listákon, de mivel az elő-
ző stúdióalbum után némileg hosszabb szünet 
telt el, ezért a ReBirth már akkor jelent meg, 
amikor az internet már világszerte terjedőben 
volt, így sok nyugati rajongó ezzel az albummal  

nek 10. évfordulóját, márciusban pedig belépett a 
JAM Project együttesbe, melyet a mai napig erő-
sít. Emellett egy feldolgozásalbumot jelentetett 
meg Masami Kobushi címmel. Erre olyan animék 
dalait énekelte fel, amelyekben közreműködött. 
Így az énekesnő prezentálásában hallhatjuk az al-
bumon a Give a reason-t, a Zankoku no Tenshi no 
Teeze-t, a Successful Mission-t, de Lupin Sansei, 
Cutie Honey és Devilman betétdalokat is feléne-
kelt rá. A próbálkozás sikeres volt, hiszen a 17. he-
lyet érte el az Oricon charton. Ez az év emellett a 
Yonekura Chihiróval alkotott r.o.r/s nevű formáci-
óról is emlékezetes marad. Ők ketten régóta bará-
tok, de közös dalaik kizárólag az együttes keretein 
belül kerültek kiadásra. Az együttes nagyon rövid 
ideig élt, csupán két kislemezük és egy albumuk 
jelent meg. Viszont sokak számára ismerős lehet a 
„Tattoo Kiss” nevű dal, amely a Kaleido Star anime 
harmadik openingje volt. Yonekura Chihiro szóló-
ban énekelte az anime második openingjét (Ya-
kusoku no Basho he), amely a mai napig közked-
velt az animerajongók körében. A stúdióalbum, a  
“dazzle” karácsony másnapján jelent meg. Az al-
bumra 12, nagyjából hallgatható trance dal került 
fel. Van rajta néhány kiemelkedő dal, de összessé-
gében nem nehéz jobb számokat találni ebben a 
stílusban. Valamint az is meglepő, hogy az albumon 
a két énekesnő hangját nagyon nehéz megkülön-
böztetni, holott egyébként eltérő a hangszínük. 
Ez az album inkább azért emlékezetes, mert ket-
tejük közös munkája. Van egy-két jobb dal is rajta, 
de az album összességében inkább felejthető lett.

 Érzékeli, hogy kész továbblépni, de nem 
tudja, hogy merre menjen. Ehhez képest viszont 
kellemes kontraszt és némileg váratlan az év vé-
gén kiadott angel’s voice minialbum, amelyre hét 
kellemes hangulatú karácsonyi dal került fel. Én 
mindig ezt a karácsonyi albumot hallgatom ün-
nepekkor, mert nemcsak emelkedett, meghitt 
dalok vannak rajta, hanem vidám számok is, me-
lyek az ünnep örömét érzékeltetik. A dalok pedig 
mindenképp arról árulkodnak, hogy Okui Masami 
többet gondol a karácsonyról, mint azon előadók, 
akiknek „köszönhetően” hallgathatatlanok de-
cemberben a kereskedelmi rádiók.

 2003 volt az első olyan év, melyen Okui Ma-
sami nem jelentetett meg stúdióalbumot. De ez 
nem azt jelenti, hogy eseménytelen lett volna ez 
az év. Hiszen ekkor ünnepelte énekesnői karrierjé-
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akiknek jól áll a rockzene. Azt azért érdemes be-
látni, hogy a rock nem női műfaj, nagyon kevés nő 
tudja igazán jól művelni anélkül, hogy el ne férfi-
asodna a stílusa. Okui Masami esetében erről vi-
szont nincs szó. Ennél az albumnál éreztem azt, 
hogy az énekesnő teljesen tisztában van a maga 
női mivoltával: tiszteletben tartja a korlátait, de 
azon belül a lehető legszélesebb körben mozog. 
Az októberben megjelent evolution album vala-
mivel egységesebb rock hangzást kapott, ugyan-
akkor megítélésem szerint Okui Masami ezen az 
albumon követte el énekesi karrierjének legna-
gyobb hibáját. Nem sokkal az album előtt jelent 
meg a Muteki Kanban Musume animéhez énekelt 
WILD SPICE kislemeze, mely alapvetően nagyon 
jó rock dal. Ennek fényében kifejezetten érthetet-
len, hogy miért egy TRANCE MIX változat került 
fel az albumra, ami nemcsak hogy teljesen elüt az 
album hangulatától, de önmagában, mint trance 
dal is a rosszabbak közé tartozik. 

 A soron következő kislemez, a TRUST már 
egy ismertebb animéhez, a Kore ga Watashi no 
Goshujin-samához készült, így ez a kislemez ismer-
tebb, népszerűbb lett. De ami még fontosabb, hogy 
ebben az évben indult útjára az Animelo Summer 
Live koncertsorozat, melynek szellemi anyja nem 
más, mint Okui Masami. Ő találta ki a koncepciót, 
miszerint legyen egy koncertsorozat, melyben is-
mert anime előadók kapnak két-három dal erejéig 
szereplési lehetőséget. A koncert már az első év-
ben nagy sikert aratott, így nem volt kérdés a foly-
tatás a jövő években. Sőt voltaképpen az Animelo 
Summer Live-nak köszönhető az anime dalok má-
sodvirágzása. Nagyjából 2005-2012 közé tehető 
az az időszak, amikor az anime kislemezek ismét ki-
törtek és sikeresebbé váltak. A sok előadó fellépé-
se azt hozta magával, hogy aki csak néhány előadó 
kedvéért váltott jegyet a koncertre, az láthatta a 
többit is, és tágíthatta az érdeklődési körét. Így az 
előadók kölcsönösen tették egymást ismertebbé.

 A 2006-os év nagyon erős volt Okui Masami 
karrierjében, ugyanis két stúdióalbuma is napvilá-
got látott ebben az évben. A februárban megje-
lent God Speed albumra érett be az az életút, amit 
a ReBirth-szel indított el az énekesnő. Ez az album 
is annyira erőteljes lett, mint a Dragonfly, de más-
képp. Ennél az albumnál merült fel bennem az a 
gondolat, hogy Okui Masami nemcsak önismeret 
terén áll nagyon jól, hanem saját női mivoltát is 
bátran felvállalja. Már önmagában egyedi, hogy 
Okui Masami azon kevés énekesnők közé tartozik, 

Ez a dal egyedül ezen a kislemezen hallható, se-
hol máshol nem. A másik két dal viszont felkerült 
a soron következő, 2005-ös „Dragonfly” albumra, 
amely még erősebb lett, mint a ReBirth. Ugyanis 
olyan szintű felszabadultság érződik a dalokban, 
mintha az énekesnő szabadnak érezné magát 
azáltal, hogy a dalait teljes mértékig maga adja 
ki. A dalok többségében kemény rock stílusban 
íródtak, konkrétan olyan erős gitárszólók hallha-
tók néhány dalban, hogy az még egy világszerte 
ismert rockbandának is dicsőségére válna. Erős 
kontraszt a teljes mértékig elektronikus hangzású 
STAR GATE dal, ami furcsamód mégis illeszkedik 
az album miliőjébe. Okui Masami titka ugyanis ab-

ban rejlik, hogy akármilyen stílusban is szólaljon 
meg, mindegyik jól áll neki. Ez leginkább annak 
köszönhető, hogy az adott stílust, legyen az rock 
vagy trance, a saját egyéniségéhez igazítja, így lé-
nyegében bármilyen stílusban hitelesen meg tud 
szólalni. Ez nemcsak énekesnői, előadói, szöveg-
írói kvalitásról árulkodik, hanem hallatlan mér-
tékű önismeretről. Tisztában van a képességeivel, 
a korlátaival, és ezen belül dolgozik. De annyira 
széleskörű, hogy mindegyik albuma változatos, 
mindegyik egy adott koncepcióra épül fel, egy 
történetet mesél el. És valahányszor előveszem 
ezeket az albumokat, élmény hallgatni megunha-
tatlan történeteiket.
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készültek. Az album ad egyfajta prospektus-jel-
leget is, ugyanis jellegzetes görög épületek, há-
zak, tájak láthatók a borítón. De a dalok is kivétel 
nélkül nagyon jóra sikeredtek. Már az album sem 
mondható rövidnek a maga 55 percével, de annyi-
ra tartalmasak a dalok, hogy még sokkal hosszabb-
nak is érződik. A Self Satisfactionnel egy időben 
jelent meg a Miracle Upper WL kislemez, mely-
nek címadó dalát May’nnel együtt énekelte fel.

 2010-re új stúdióalbum érkezett i-magina-
tion címmel. Az album a maga futurisztikus borí-
tóképeivel érdekes összhatást kelt, egyébként a 
dalok hozzák a szokásos Okui Masami minőséget. 
Aki szerette az énekesnő eddigi munkásságát, 
az nem ezen album hatására fog kiábrándulni  
belőle. 

Okui Masami is olyan érzetet kelt, mintha önma-
gában elmerülve gondolkodna, meditálna, imád-
kozna. Ezt a narancssárga mintás háttér is erősíti. 
Később aztán komolyan is foglalkozik a spirituali-
tással Okui Masami: néhány év múlva megalapítja 
a MEGAMI PROJECT nevű programját, melynek 
keretében különböző spirituális tartalmakat tesz 
közzé az interneten, illetve az élőben résztvevők-
nek alkalmanként meditációt, jógát és hangfürdőt 
tart. Úgyhogy mondhatjuk, hogy ennek a mun-
kának az alapjait az Akasha albumán fektette le. 
Ebben az évben még egy feldolgozásalbummal is 
jelentkezett Okui Masami, mely a Self Satisfaction 
címet kapta. Erre az utóbbi években más előadók-
nak írt dalai kerültek fel. Ez a második olyan al-
buma az énekesnőnek, melynek borítóképei Eu-
rópában, egészen pontosan Görögországban 

Matsumoto Rica ebben az évben lépett ki a JAM 
Project-ből, így az ő szólóit is Okui Masaminak kel-
lett az együttes koncertjein elénekelnie. Később ő 
maga is ki akart lépni az együttesből, de Kageyama 
Hironobu rábeszélte, hogy maradjon - segítenek 
neki, amiben tudnak. Ennek fényében nem meg-
lepő, hogy csak egy kislemezre futotta Okui Masa-
mi erejéből, de a címadó Melted Snow méltán em-
lékeztet minket énekesi, szövegírói kvalitásaira.
 
 Betegsége következtében 2009-re lett ha-
lasztva a soron következő Akasha stúdióalbum 
megjelenése, mely eredetileg a Melted Snow kis-
lemezzel együtt jelent volna meg. Nemcsak az al-
bum címének van spirituális áthallása, hanem az 
egész albumot átjárja a spiritualitás. Néhány dalnak 
különleges hangulata van. A borítóképeken pedig 

Ezzel sokat ront az evolution összképén. Ha a dal 
eredeti változata került volna fel az albumra, azzal 
nagyban hozzájárult volna ahhoz, hogy  egy újabb 
kiváló albumot vegyünk a kezünkbe.

 2007-ben megszakadt az a lendület, amivel 
új életet adott a karrierjének. Ez nem is annyira a 
megjelenő kislemezeken, sokkal inkább a soron 
következő, Masami Life albumon érzékelhető. Ha-
bár ezen az albumon is fellelhetők az énekesnőre 
jellemző rockdalok, összességében mégis sokkal 
nyugodtabb hatást kelt. Az is érdekes, hogy a bo-
rítóképek is az énekesnő otthonában készültek, 
ahol különböző otthoni tevékenységeket művel. 
Maga Okui Masami is sokkal visszafogottabban 
néz ki, hiszen nincs kisminkelve, illetve egyszerű, 
otthoni ruhákban van. Így a Masami Life album 
ugyan személyes lett azáltal, hogy beenged a sze-
mélyes életterébe, de visszafogottsága arról árul-
kodik, hogy az énekesnő nagyon sokat dolgozott 
az utóbbi években, és most már pihenni akar.

 Mintha Okui Masami megérezte volna a 
bajt. A 2008-as évre valószínűleg énekesnői kar-
rierjének legnehezebb éveként emlékezhet visz-
sza, ugyanis nagyon megbetegedett. Az ebben 
az évben megrendezett Animelo Summer Live-on 
az énekesnő láthatóan betegen lépett fel, amit 
az orvosa javaslata ellenére mégis végigcsinált. 
Habár a koncertet is végigmosolyogta, a háttér-
ben jó eséllyel nagyon megszenvedte ezt az évet, 
hiszen az is megnehezítette a helyzetét, hogy 
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hogy a kiadóváltással az albumok struktúrája is 
megváltozott. Alapvetően erősebbek az albumon 
hallható dalok, de messze vannak attól, ami miatt 
a rajongók igazán szeretik Okui Masamit. Emellett 
a borítóképek hűek ugyan az album címéhez, de 
itt is tetten érhető, hogy hiányzik az, ami a koráb-
bi albumait annyira egyedivé tette.

 Legközelebb 2017-ben lehetett halla-
ni az énekesnőről, ekkor két kislemezt jelente-
tett meg. Az augusztusban megjelent Innocent 
Bubble kislemezzel indította útjára a karrierjé-
nek 25 éves évfordulóját, majd három hónapra 
rá a Sophia kislemezzel erősítette. A címadó dal a  
GARO -VANISHING LINE- ending dala, és a B-side 
track-kel, a THE COUNTDOWN-nal igazán ütősre 
sikeredett. 

 Ezután évekig nem is hallottunk Okui Ma-
samiról. Saját kislemeze legközelebb csak 2015-
ben jelent meg, Takarabako-TREASURE BOX- cím-
mel, mely a SHIROBAKO anime második openingje 
volt. A kislemez meglepően jól szerepelt, a 15. 
helyig jutott az Oricon kislemezeladási listáján, 
ezzel ez lett az énekesnő legjobb helyezést el-
ért kislemeze. A Twitter oldalán külön örömmel 
nyugtázta ezt az eredményt. A sikerhez jó esély-
lyel hozzájárult az anime ismertsége is. A követke-
ző stúdióalbuma, a Symbolic Bride még ebben az 
évben jelent meg, és sajnos már messze nem sze-
repelt ennyire jól, mint a kislemez. Emellett szel-
lemiségében is folytatódik az, ami a Love Axellel 
elkezdődött: hogy hiába keressük benne a régi 
albumok hangulatvilágát, nyomokban megtalál-
juk ugyan, de ez az album is csak megerősíti azt, 

sem érte el. Ebben az évben egy további kisle-
mez jelent meg, Renka Tairan címmel, mely a Shin 
Koihime Musou ~Otome Tairan~ anime opening 
kislemeze volt. És már ezt sem az énekesnő sa-
ját kiadója jelentette meg, hanem a Pony Canyon 
gondozásában került a boltok polcaira.

 Végül 2011-re bekövetkezett az, amire a vál-
tozó sorozatszám utalt. Az év elején a Self Satisfa-
ction II még az evolution-Geneon Entertainment 
kiadó által jelent meg, de mivel már ez az album 
sem érte el az ezres összeladást (legalábbis az Ori-
con szerint, a tényleges eladás ennél magasabb 
lehet), ezért nem vártak tovább: ebben az évben 
megszüntették a kiadót. Okui Masami pedig át-
igazolt ahhoz a Lantishoz, amely a JAM Project ki-
adványairól is gondoskodik. Innentől kezdve Okui 
Masaminak ritkábban jelentek meg albumai és kis-
lemezei. És a soron következő albumok hangulata 
is megváltozott. A 2012-ben megjelent Love Axel 
már a Lantisnál jelent meg, és olyan érzést keltett 
bennem, mintha nem is az énekesnőt hallanám. 
Mintha elvesztette volna a dalaiból az egyénisé-
gét. Nem is feltétlenül az aktuális trendekre írták 
a dalokat, de a Love Axel mégis sokkal súlytalan-
abb, mint a korábbi albumai. Az egy hónapra rá 
megjelent Sora no Uta kislemez is hasonló érze-
tet kelt. A dal a Kyoukai Senjou no Horizon animé-
hez készült, és bár valamivel jobban szerepelt el-
adások terén, de érzékelhetően rosszat tett neki 
a saját kiadójának elvesztése, mert vele együtt 
mintha az autonómiáját is elvesztette volna.

Az viszont baljós volt, hogy a korábbi „EVCA” kez-
detű sorozatszám helyett „DGEA”-val kezdődött 
az album sorozatszáma. Ez egyértelműen arra 
utalt, hogy bár az album az énekesnő saját kiadó-
jának gondozásában jelent meg, de az beolvadt 
egy nagyobb kiadóba. És valóban, a Gedeon En-
tertainment vette szárnyai alá az evolutiont, ami 
egyértelmű jele volt annak, hogy a csökkenő el-
adásokat nem lehetett pénzügyileg tovább bírni. 
Mert sajnos a soron következő Okui Masami albu-
mok egyre kevesebb példányszámban keltek el. 
A két-háromezres eladás után a Self Satisfaction 
volt az első olyan album, mely az ezres eladást 
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Okui Masami megfelel ennek a kritériumnak. Az 
utóbbi néhány albuma meg inkább csak a régeb-
biekhez mérten gyengébb, egyébként megvan a 
maguk helye. Remélem, a cikk meggyőzte az olva-
sót, hogy érdemes a Slayers és a Shoujo Kakumei 
Utena dalok mellett Okui Masami többi dalára is 
odafigyelni, vele egy igazán kivételes személyiség 
tette gazdaggá a japán popzenei repertoárt.

 Ki tudja, másképp alakult-e volna Okui Ma-
sami karrierje, ha meg tudja tartani a saját kiadó-
ját? Vagy talán arról van szó, hogy a saját tarta-
lékeit élte fel, és igazából többre nem telik tőle? 
Az biztos, hogy nagyon sokáig kivételes minőségű 
dalokat írt. Úgy lehetne röviden összefoglalni, 
hogy a tömegkultúrának jó dalokat. Ebből a szem-
pontból pedig kielégíti a személyes ízlésemet. Jól 
hallgathatók a dalai, és becsülöm azt, ha valaki a 
tömegkultúrának ír igényes dalokat, mert az az 
átlagembert akarja „felemelni”, gondolkodásra 
késztetni, egyáltalán: igényesebben szórakoztatni. 

lán egyedül szöveg terén hagy kívánnivalót maga 
után az album, ott érzékelhető némi visszaesés. 
Legalábbis nem gondoltam volna, hogy néhány 
tényleg erős album után 2018-ban olyat fog éne-
kelni, hogy „I have no regrets in my life.” Ezt egy 
meglehetősen gyűlöletes és önbecsapó frázisnak 
tartom. Nagy kár, hogy Okui Masami is élt ezzel. 
De ez is jelzi azt, hogy még ha jobb is lett az al-
bum, mint az előző kettő, a régiek színvonalát már 
nem tudja elérni az énekesnő.

 Ezután pár évig ismét csend borult Okui 
Masami énekesnői karrierjére. Az eddig is jellem-
ző volt rá, hogy különböző otome játékoknak éne-
kelt betétdalt, ezek fel is kerültek a soron követ-
kező albumra, most is inkább ezeken dolgozott. 
Váratlanul is jött a 2021-ben megjelent, máig leg-
újabb albuma, az 11-elevens-, amely megint jobb 
lett egy kicsit, mint az előzőek. Az album érdekes-
sége, hogy JAM Project tagok is írtak egy-egy dalt 
az albumra, Endoh Masaakit kivéve. A dalok ösz-
szességében jobbak lettek, hosszabb idő után ez 
az első olyan album, amelyen hosszabb, merengő 
balladák is hallhatók, emellett néhány vidámabb 
dal teszi könnyedebbé a hangulatot. A koncepció 
egyébként az angyal és ördög kettősség, amit bi-
zonyít a „Tenshi to Akuma” című dal is, valamint 
Okui Masami is ebben a kettősségben látható a 
borítón. Ez alapvetően jó ötlet, viszont a borító 
meglehetősen vérszegény. Fekete alapra van írva 
fehérrel a szöveg, képből is kevés van, és az elren-
dezés sem az igazi, túl sok a szabad hely a borítón.

Talán ez az első olyan kislemez, amelyik emlékez-
tet a régi Okui Masami dalok hangulatára. A 25. 
évfordulós ünnepet különböző élő és online kon-
certek mellett a 2018 augusztusában megjelent 
HAPPY END albumával koronázta meg. Ez az al-
bum már lényegesen jobb lett, mint az előző ket-
tő, a dalok már nagyban hozzák az énekesnőtől 
régen megszokott színvonalat, és a borító is na-
gyon jó lett. Bár meglehetősen baljós, hogy lép-
csőn megy az ég felé - az album címével együtt 
erősen „vége”-feelingje van. Olyan érzésem volt, 
mintha a szólókarrierjét repítené a mennybe. Ta-


