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A	jövőből	visszatérő	idősebb,	felnőtt	Mikuru	már	
kellemes nosztalgiával emlékezett meg arról, mi-
kor aranyos maid ruhában kellett teát felszolgál-
nia a barátainak.

8. Sawatari Mitsuki

He is my Master
Seiyuu: Shimizu Ai

 
	 Izumi	 és	 Mitsuki	 két	 lánytestvér,	 akik	 el-
szöknek	hazulról	és	hogy	pénzhez	jussanak,	elsze-
gődnek	cselédnek	egy	fiatal,	perverz,	de	nagyon	
gazdag	 sráchoz.	 Szerencsétlenségükre	 okoznak	
némi kárt a méregdrága berende-
zésben, ami miatt kénytelenek 
elviselni	 a	 srác	összes	hülye-
ségét…,	aminek	 főleg	 Izumi	
az	 áldozata.	 Mitsuki	 pedig	
halálosan élvezi a helyzetet és 
minden	 pillanatot	 kihasznál,	
hogy	 valami	 őrültebbnél	
őrültebb	 helyzetbe	 hozza	
a	 szerencsétlen	 nővérét,	
akinek	amúgy	is	van	elég	
baja	 a	perverz	 sráccal	 és	
Mitsuki	szintén	dilis	aligá-
torával…, merthogy olyan 
is	van.	Mitsuki	mindig	vidám	
és	imádja	a	viccelődést,	kár,	hogy	
nem mindenki értékeli a lány hu-
morát.

 Maid, avagy magyarul „cseléd”, Japánban, 
főleg az animékben, amolyan fétis státuszban van. 
A maid feladata a szolgálat: mos, főz, takarít, eset-
leg nindzsa módra írtja az imádott ura vagy úrnője 
ellenfeleit. Mindig elegánsak, mindig megbízható-
ak, bár néha azért több bajt kevernek, mint azt vár-
nánk, de a szándékuk (majdnem) mindig nemes. És 
persze, amikor édes hangon mondják, hogy „Gos-
hujin-sama”, akkor minden otaku elolvad…

	 Japánban	 a	 Maidek	 olyannyira	 népszerű-
ek,	 hogy	 számtalan	 „Maid-Cafe”	 nyílt	 az	 elmúlt	
években,	ahol	a	vendég	nemcsak	isteni	finom	(és	
kisebb	 vagyonba	 kerülő)	 kávékat	 és	 teákat	 fo-
gyaszthat,	 hanem	 közben	 nagyon	 csinos	 cseléd-
lányok	is	körbeugrálják…,	és	aztán	vannak	ennek	
a	felnőtteknek	szánt	verziói,	amikbe	most	inkább	
ne	is	menjünk	bele,	mert	mindenki	fantáziájára	bí-
zom.
	 A	mostani	top	tizes	listában	megpróbáltam	
összeszedni	a	10	legcsinosabb	és	talán	legismer-
tebb anime maidet, de természetesen mivel 100-
nál	 is	 több	 létezik,	 így	 lehet,	 hogy	 a	 kedvenced	
ugyan	nem	kerül	be,	de	ez	nem	azt	 jelenti,	hogy	
ne	lenne	tökéletes	waifu…

10. Izayoi Sakuya

Touhou Project
Seiyuu: TRanaka Rie

	 Oké,	mint	mindig,	a	10.	helyen	egy	picit	csa-
lok,	mert	Sakuya	annyira	nem	 is	anime	karakter,	
hanem	egy	videojáték	sorozat	szereplője,	de	any-
nyira	népszerű,	hogy	kihagyhatatlan	a	 listáról.	A	
Touhou	Project	egy	klasszikus	„shooter”,	ahol	fo-
lyamatosan	 scrollozó	 képernyőn	
kell	millió	 lövedéket	kikerülni	
és	 mindent	 kilőni,	 ami	 csak	
mozog.	 Sakuya	 kezdetben,	
mint	egy	boss	karakter	tűnt	
fel,	de	ahogy	nőtt	a	népsze-
rűsége,	 úgy	 kapott	 egyre	
nagyobb	 szerepet	 és	 vé-
gül	 játszhatóvá	 is	 vált.	 Ő	 a	
Scarlet	 Devil	 villának	 a	 fő-
cselédje,	 az	 úrnője	 pe-
dig	 Remilia	 Scarlet.	
Nemcsak	 nagyon	
profi	 maid,	 ha-
nem mesterien 
bánik a késekkel és 
különleges	 képessé-
ge	az	idő	manipulálás.	A	múltjá-
ról keveset tudni ugyan, de ez a 
rajongókat	 egy	 cseppet	 sem	 za-
varja	abban,	hogy	millió	fanwork	
készüljön	a	főszereplésével.

9. Asahina Mikuru

The Melancholy of Haruhi Suzumiya
Seiyuu: Gotou Yuuko

Mikuru	 egyike	 azoknak	 a	 listán,	 akik	 kezdetben	
nem	 igazán	önszántukból	 lettek	maidek.	Amikor	
egy	sulis	klub	csak	azért	alakul	meg,	hogy	a	hiper-

aktív,	önjelölt	klub	elnököt,	Haruhit	szórakoz-
tassa	 (mert	 isteni	 hatalmával	 képes	
unalmában	elpusztítani	a	teljes	uni-
verzumot),	 akkor	 a	 tagoknak	 néha	

fel kell adniuk a méltóságu-
kat,	hogy	elérjék	céljukat.	
Mikuru	 valójában	 a	 jövő-

ből	érkezett,	hogy	ezt	a	fel-
adatot ellássa, de nagyon 

gyorsan	 Haruhi	markában	 ta-
lálta	magát,	aki	bizony	nem	finom-

kodott vele, amikor szexi ruhá-
kat	 kellett	 próbálgatni.	 Így	
lett	Mikuru	az	SOS	Brigade	
mascotja/maidje,	 amit	

kezdetben	 kicsit	 sír-
dogálva	 teljesített,	

de	idővel	egészen	
hozzászokott a 
szerephez,	elvég-
re	 a	 ruha	 csinos,	
a	 fiúk	 kedvesek	

vele,	 télen	 pedig	
egész meleg és kényelmes. 



Anime
044szubjektív

TartalomjegyzékAniMagazin △

4. Sonobe Shino

Three Leaves, Three Colors
Seiyuu: Momokawa Rika

	 Sonobe	 nagyon	 rejtélyes.	 Bárhol	 képes	
megjelenni	a	 legváratlanabb	pillanatban,	mindig	
mindenre	 felkészült,	 a	 mozgása	 néha	 zavaróan	
emberfeletti és soha, semmilyen érzelem nem 
látszik	 az	 arcán.	 Egykoron	 egy	 gaz- dag	 család	
cselédje	 volt,	 de	miután	 csőd-
be	 mentek,	 Sonobe	 kényte-
len volt más állás után nézni, 
így	nyitott	egy	cukrászdát.	A	
sors	fintora,	hogy	az	egyet-
len	 alkalmazottja,	 az	 egyko-
ron	 gazdag	 család	 egyetlen	
lánya,	 Nishikawa	 Youko,	 aki	
jelenleg	a	templom	egeréhez	
mérhető	financiális	háttérrel	
rendelkezik. 

7. Shinoji Matsurika

Maria Holic
Seiyuu: Inoue Marina

	 100%	 Tsun,	 0%	 Dere,	 így	 jellemzi	 magát	
Matsurika.	Arcán	sosincs	érzelem,	talán	csak	egy	
flegma	mosoly	 néha	 vagy	 talán	 undor,	 senki	 se	
tudja.	Minden	szava	maró	gúny,	amivel	nem	kímél	
senkit,	főleg	a	gazdáját,	Mariyát,	aki	fiú	létére	lá-
nyiskolában	tanul…,	természetesen	női	ruhában.	
Matsurika	minden	 aljasságra	 kapható,	 amit	 csak	
Mariya	kitalál,	hogy	a	naiv	és	 leszbikus	szobatár-
snőjét	egy	kicsit	megkínozzák...	vagy	éppen	bárki	
mást,	 akit	 épp	 lehet.	 Igazi	 troll,	 aki	 a	 végletekig	
képes	elmenni,	ha	arról	van	szó,	mindezt	termé-
szetesen	 maximális	 profizmussal	 és	 fapofával,	
ahogy	azt	egy	maidtől	elvárhatjuk.

6. Andou Mahoro 

Mahoromatic: Automatic Maiden
Seiyuu: Kawasumi Ayako

	 Mahoro	eredetileg	egy	harci	android,	akinek	
a	fő	feladata	az	volt,	hogy	küzdjön	az	idegenek	el-
len.	Bár	alapvetően	gép,	az	élettartama	mégis	kor-
látolt,	mikor	már	csak	alig	400	napja	maradt	hátra	
felmentették a szolgálat alól és választhatott, 
hogy	miként	szeretné	tölteni	a	hátralévő	napjait.	
Mahoro	kívánsága	pedig	az	volt,	hogy	maid	lehes-
sen,	 méghozzá	 a	 korábbi	 parancsnoka	 fiá-
nak,	Sugurunek	a	házában.	A	srác	kezdet-
ben elég nehezen viseli 
természetesen a 
hirtelen érkezett 
gépesített	 és	 min-
dig	vidám	cselédlányt,	
de	 azért	 idővel	 ösz-
szecsiszolódnak.	
A	 Mahoromatic	
egy nagyon 
kedves és ara-
nyos	 romcom,	
Mahoro	 pedig	
végtelenül	 sze-
rethető	 maid…,	
akinek	 sajnos	 a	
mosolya	mögött	
nagy tragédiák 
rejtőznek.

5. Kirima Sharo

Is the Order a Rabbit?
Seiyuu: Uchida Maaya

 Sharo	 (vagy	 Syaro)	 nem	 igazán	 a	
klasszikus	maid,	hiszen	csak	egy	át-
lagos	iskolás	lány,	aki	szabadidejé-
ben	egy	Maid	Cafe-ban	dolgozik,	
de	annyira	jól	áll	neki	a	szerep,	
hogy	 a	 listán	 a	 helye.	 Nagyon	

csendes	és	kedves	 lány,	de	három	
nagy titka van, egyik, hogy rette-
netesen	 fél	 a	 nyulaktól	 (ami	 az	

anime	 tematikáját	 látva,	 elég	
vicces	 trauma),	 rettenetesen	
fél, hogy a barátai megtud-
ják,	 hogy	 iszonyatosan	 sze-

gény	 (pedig	 puccos	 suliba	 jár)	 és	
halálosan	 szerelmes	 Rize-be,	 a	 sulija	
legfiúsabb	lányába	(akinek	erről	per-
sze	fogalma	sincs,	több	okból	sem).	

Persze a barátainak mind a három 
teljesen	 egyértelmű	 (kivéve	 Rize-t),	
de	 olyan	 aranyosan	 próbálja	 ezeket	
leplezni,	hogy	bűn	lenne	megtörni	a	
színjátékot.	Persze	Sharo	mind	a	há-

rom	gyengeségen	próbál	 javítani,	befogad	
egy	machó	nyulat	(igen...),	rengeteget	dolgo-
zik,	hogy	pénzt	szerezzen	és	néha	pirulgatva	

álmodozik	 Rize-ről...	 Egy	 a	 lényeg,	 Sharo	 sosem	
adja	fel!
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né,	de	azért	haragudni	mégsem	tud	 rá.	A	 szöszi	
sárkány kezdetben semmit sem tud a modern 
Japánról,	 de	nagyon	 lelkesen	 tanulgat	 és	 idővel	
a	környéken	nagyon	népszerű	lesz,	bár	valamiért	
mindenki	cosplayesnek	hiszi.	Bár	a	ruhamosást	a	
nyelvével	igyekszik	megoldani,	a	vacsorába	pedig	
rendszeresen	 a	 saját	 farkát	 süti	 bele,	 mindezek	
ellenére	 egyre	 profibb	maid	 válik	 belőle	 és	 Ko-
bayashi	szívét	is	kezdi	idővel	meghódítani.	

 Ez lett volna az én top 10-es 
listám és fájó szívvel hagytam ki pár 
nagyon erős jelentkezőt, hiszen 

olyan sok maid van. Ha esetleg 
valamelyik szerinted kimaradt 

a listáról, akkor írd meg 
bátran Facebookra ne-
künk, mindig kíváncsiak 
vagyunk a Ti vélemé-

nyetekre is!

	 A	régi	szokásokat	nehéz	levetkőzni,	így	So-
nobe	továbbra	is	a	maid	egyenruháját	hordja	(ki-
véve, mikor Youkót megy meglátogatni a suliba, 
mert akkor simán átváltozik iskoláslánnyá…, a 
többiek	 legnagyobb	borzalmára),	és	ugyan	néha	
gonoszkodik Youkóval és a barátaival, de azért 
titokban	igazi	anyuka	módjára	vigyáz	rájuk.	Bár	a	
fura	logikája	néha	visszaüt	rá,	de	Sonobe	mindent	
emberfeletti	 tehetséggel	 old	meg,	 főleg,	 ha	 lá-
nyokat	kell	szexi	ruhákba	öltöztetni...

3. 
Wilhelmina „Manipulator of 

Objects” Carmel

Shakugan no Shana
Seiyuu: Itou Shizuka

	 Wilhelmina	 sem	 egy	 szokásos	
maid a klasszikus értelemben, ugyanis 
valójában	 egy	 közel	 halhatatlan,	 há-
borút	megjárt	harcos,	aki	ősi	isteni	
hatalmú	 lényekkel	 küzdött	 éveken	
át. Valamiért mégis maid ruhában 
mászkál	 civilben,	 bár	 a	 fejkendő-
je	 egy	 afféle	 „démon“,	 Tiamat,	
akivel	szövetséget	kötött.	Har-
cosnak	 világbajnok,	 de	 mint	
maid…, nos, vannak hiányos-
ságai. Bár rengeteg dologhoz 
profi	módon	ért,	 a	 főzés	valamiért	
nem	az	erőssége,	de	dolgozik	raj-

ta. Érzelmet szinte sosem mutat, de mégis na-
gyon	 látszik	 rajta,	 hogy	 igazi	 anyatigrisként	 pró-
bálja	óvni	Shanát,	akit	amolyan	fogadott	lányának	
tart...	 Kár,	 hogy	 a	 kishölgy	 épp	 kamaszodik	 és	 a	
tsundere	korszakát	éli.	Néha	több	baj	van	a	gye-
rekekkel,	mint	 a	 világot	 elpusztítani	 szándékozó	
gonoszakkal.

2.  Kamoi Tsubame

Uchi no Maid ga Uzasugiru!
Seiyuu: Numakura Manami

	 Tsubame	 sem	 egy	 hétközna-
pi	 maid,	 hiszen	 még	 csak	
kimondottan	 nőiesnek	
sem mondható, a teste 
csupa	 izom,	az	ereje	ha-
talmas,	 mielőtt	 kilépett	
volna	 a	 seregből,	 pilóta	
volt.	 Sajnos	 az	egyik	 sze-

mére megvakult, így 
más munka után 

kellett néznie. Itt 
jött	 be	 a	 legna-
gyobb	 gyengéje,	

ugyanis Tsubame 
mindennél	 jobban	

szereti az aranyos, 
ártatlan, angyali 
kislányokat.	 Sze-
reti	fotózni,	öltöz-

tetni,	 etetni	 őket,	 persze	 csak	 a	 fantáziájában...	
Egészen addig, amíg meg nem lát egy hirdetést, 
hogy maidet keresnek ahhoz a házhoz, ahol egy 
gyönyörű	félorosz	kislány,	Misha	él.	Misha	viszont	
egyáltalán	nem	örül	annak,	hogy	a	mostohaapja	
egy	gorilla	méretű	lolicon	maidet	sózott	a	nyaká-
ba,	 így	kettőjük	kapcsolata	az	minden,	csak	nem	
felhőtlen,	bár	Tsubame	lelkesedése	soha	egy	pil-
lanatra	sem	csillapodik.	Persze	idővel	Misha	elfo-
gadja	a	teljesen	pszichopata	maidet,	aki	bár	
kicsit	pedofil,	kicsit	bolond,	de	azért	nagyon	
kedves	és	védelmező	is	tud	lenni…,	amikor	
épp	nem	az	esküvőjükről	fantáziál.

1. Tohru

Miss Kobayashi`s Dragon Maid
Seiyuu: Kuwahara Yuuki

	 Ki	 más	 lehetne	 az	 első	
helyen, mint a legszebb és leg-
tökéletesebb	 maid.	 Akinek	 az	
egész	létezése	akörül	forog,	hogy	
imádott	 Kobayashiját	 kiszolgál-
ja…,	akár	akarja,	akár	nem.	Tohru	
valójában	egy	ezer	éves	sárkány,	
aki	átkerült	a	mi	világunkba,	majd	
szerelmes	 lett…,	 egy	 piás,	 progra-
mozó,	antiszociális	nőbe.
	 Tohru	 mindent	 200%-os	 lendü-
lettel	 igyekszik	megoldani,	 amivel	 több	
kárt okoz, mint azt Kobayashi szeret-


