
Írta: Mihály Norbert

A jelenkor tíz legpopulárisabb 
mangája

a One Piece tovább folytatja világhódító útját



Manga
072ajánló

TartalomjegyzékAniMagazin △!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

 Nem könnyű feladat meghatározni, hogy 
melyik a jelenkor tíz legpopulárisabb mangája, 
hisz például a Naruto, a Dragon Ball az Attack on 
Titan vagy éppen a Bleach, a Berserk és a Death 
Note is évről-évre egyre több olvasó figyelmét 
köti le, még akkor is, ha ezek közül jó néhány már 
lezárásra került. Épp ezért próbáltuk meg szűkíte-
ni az összeállításunkat, melyben a 2018-as év leg-
kelendőbb sorozatait vesszük górcső alá.

10. 
Tokyo Ghoul:re (Ishida Sui)

 A Tokyo Ghoul folytatása két évvel az ere-
deti sztori történéseinek lezárását követőn ját-
szódik. A CCG sorai között immáron ghoulok és 
fél-ghoulok is találhatók. Ők egy külön csoportot 
alkotnak, vezetőjük nem más, mint Kaneki Ken, aki 
időközben elvesztette emlékezetét. Ma már kife-
jezetten csak az új hivatásának él, célja, a ghoulok 
megsemmisítése. A 16 kötetes sorozat 2014 ok-
tóbere és 2018 júliusa között futott, a mű Kaneki 
belső küzdelme által igyekszik bemutatni, hogy 
ebben a harcban senki sem ártatlan.
2018-ban eladott példányszám:
kb. 3,3 millió kötet

9. 
Tensei Shitara Slime Datta Ken 

(Taiki Kawakami és Fuse) 

 2015 márciusában bukkant fel a Shonen 
Sirius hasábjain a Tensei Shitara Slime Datta Ken, 
melyet magyarul talán „Reinkarnációm egy nyálka 
szörnyként” címmel fordíthatnánk. A történet kö-
zéppontjában a harminchét esztendős Satou Mi-
kami áll, akit egy rablótámadás során ölnek meg. 
Halálát követően egy fantáziavilágban kezdi meg 
kalandozását, mint egy nyálka buborék. Különle-
ges képességei révén olyan eseménysorozatokat 
indít el, amely megváltoztatja környezetét.
2018-ban eladott példányszám: 
kb. 3,5 millió kötet

8. 
Yakusoku no Neverland 

(Demizu Posuka és Shirai Kaiu) 

 A Yakusoku no Neverland története a távo-
li jövő egy árvaházában játszódik Emma, Norman 
és Ray főszereplésével. Az itt élő szuper-intelli-
gens gyerekek idővel új, szerető otthonra lelnek, 
legalábbis ezt hiszik egészen addig, míg Emma 
és Norman egyszer szemtanúi nem lesznek egy 
hátborzongató dolognak, melyből ráeszmélnek, 
hogy valójában egy farmon töltik a mindennapja-
ikat, mint jószágok, akiket idővel szörnyek étele-
ként tálalnak fel.
2018-ban eladott példányszám:
kb. 4,3 millió kötet

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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7. 
Nanatsu no Taizai (Suzuki Nakaba)

 A „Hét Főbűn” egy 2012 óta futó soro-
zat, amely egy alternatív, leginkább a középkori 
Nagy-Britanniára hasonlító országban játszódik, 
ahol békésen megélnek egymás mellett emberek 
és egyéb, mitikus lények. A békéért Zaratras király 
felel, aki egy napon gyilkosság áldozatául esik. Tíz 
évvel később a Szent Lovag csoport zsarnok mód-
ra irányítja az országot, mire Elizabeth, az egykori 
király egyetlen leánya a Hét Főbűn nevű csoport 
segítségét kéri a trón visszaszerzésében. 
2018-ban eladott példányszám: 
kb. 4,9 millió kötet

6. 
Kingdom (Hara Yasuhisa)

 Talán a Kingdom a jelenleg is futó mangák 
egyik legérdekesebbike, hisz a szerző egy Kínában 
játszódó történetet alkotott. A mű középpontjá-
ban Shin és Hyo állnak, akik azt veszik a fejükbe, 
hogy egy napon ők lesznek a birodalom határait 
óvó hadvezérek. Hyo azonban nem sokkal később 
meghal, így Shinre marad a feladat, hogy betelje-
sítse az álmot, amely nem is olyan egyszerű a fo-
lyamatos háborúk és politikai csatározások gyűrű-
jében.
2018-ban eladott példányszám: 
kb. 5 millió kötet

5. 
Haikyuu!! (Furudate Haruichi)

 Furudate 2012 óta futó mangája az egyik 
legnépszerűbb sporttémájú alkotás. A történet fő 
figurája Hinata Shouyou, akinek gyerekkori álma, 
hogy egy napon kiemelkedő röplabdajátékos le-
hessen. Mindössze egyetlen meccsen kell bizonyí-
tania tehetségét a kimagasló Kageyama Tobióval 
szemben. Miután Hinata bekerül az egyik legjobb 
csapatba, a Karasunóba, szembesülnie kell a tény-
nyel, hogy riválisa hirtelen a saját csapattársa lett.
2018-ban eladott példányszám:
kb. 5,1 millió kötet

4. 
Slam Dunk (Inoue Takehiko)

 Egy legendás alkotás, ami már 1996-ban 
lezárásra került, töretlen népszerűsége ellenben 
továbbra is megingathatatlan. A főhős Sakuragi 
egy igazi huligán, akinek emiatt gyakran akadnak 
problémái, egy nap azonban találkozik Harukóval, 
és első látásra beleszeret. Mivel bármit hajlandó 
lenne megtenni a lányért, csatlakozik az iskola ko-
sárlabda csapatához. Sakuragi idővel rájön, hogy 
nemcsak, hogy szereti a kosárlabdát, de tehetsé-
ge is van hozzá.
2018-ban eladott példányszám: 
kb. 5,2 millió kötet

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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3. 
Attack on Titan (Isayama Hajime)

 A manga, amit talán senkinek sem kell be-
mutatni. A „Titánok támadása” egy olyan világban 
játszódik, ahol az emberiség magas falakkal kö-
rülvett városokban, elzárkózva él, mivel a falakon 
kívül titánok, óriási emberszerű lények falják fel 
őket, minden ok nélkül. A történet központi ka-
rakterei Eren Jaeger és gyermekkori barátai, kik-
nek élete örökre megváltozik a „Kolosszális Titán” 
megjelenésével. Eren megesküszik, hogy bosszút 
áll és visszaszerzi az emberiség szabadságát.
2018-ban eladott példányszám: 
kb. 5,3 millió kötet

2. 
Boku no Hero Academia 

(Horikoshi Kohei)

 Képzeljünk el egy világot, ahol az emberek 
különböző természetfeletti képességekkel szület-
nek és az álomszakma, hogy szuperhősök legye-
nek, megvalósítható. A főszereplő Midoriya Izuku 
is szuperhős szeretne lenni, viszont épp azon ke-
vesek egyike, akinek nincs semmilyen vele szüle-
tett képessége, ám mindezek ellenére sem adja 
fel, minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy egy 
napon hőssé válhasson.
2018-ban eladott példányszám: 
kb. 6,8 millió kötet

1. 
One Piece (Oda Eiichiro)

 Az első természetesen minden idők legsike-
resebb mangája, a One Piece. A történet főhőse a 
tizenhét esztendős Monkey D. Luffy, aki több tár-
sához hasonlóan maga is útnak indul, hogy meg-
szerezze a volt kalózkirály kincsét, a One Piece-t. 
Ezzel igyekszik beteljesíteni azt az álmát, hogy ka-
lózkirály lehessen. Az útja során szegődnek mellé 
a társai, akik mindannyian egy-egy önálló cél érde-
kében vágnak bele a nagy kalandba.
2018-ban eladott példányszám: 
8,2 millió kötet

 Ami a köteteket illeti a One Piece itt is 
tarolt, az első három helyen a 88-as, a 89-es 
és a 90-es tankóbon végzett, mindegyikből 
elfogyott legalább két millió példány. Jól tel-
jesítettek az Attack on Titan könyvei is, míg 
a képzeletbeli harmadik a Hunter x Hunter 
lett, ám mivel ebből csak két kötet jelent 
meg 2018-ban, így Togashi Yoshirio mangája 
az összeladást tekintve nem fért be a legjobb 
tíz közé.

Forrás: 
MyAnimeList.com, Oricon

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform

