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szonylag ritkább, ahhoz nagyon jónak kell lenni, 
kiemelkedőnek. Tekintve, hogy ha egyedül van, 
akkor csak őt lehet szeretni, de egy bandában va-
lószínüleg mindenki talál kedvére való tagot és ez 
több pénzt is jelent. Leginkább bandatagok kez-
denek szólókarrierbe, ott már biztosabb a siker.

Debütálás
 
 Az, hogy kiből lesz Idol, ki debütálhat, az 
már összetettebb kérdés. Minden ügynökség né-
mileg másképp dolgozik. Ami biztos, kell a csapat-
ba egy főénekes (main vocal), egy vezér énekes 
(lead vocal), legalább egy rapper és egy táncos, 
egy visual tag, akin fenn akad a néző szeme és egy 
center tag, aki általában közönségkedvenc, mert 
pont beleillik a dél-koreai ideálba. Valamelyik cég 
úgy gondolkodik, hogy a jó kinézet az első, a tánc 
és az énektudás pedig tanulható, valamelyik pe-
dig pont az ellenkezőjét vallja. 

 Sokat gondolkoztam, hogy mi legyen az 
első k-pop-os cikk témája a magazinban. Legyen 
egy cikk a mostani leghíresebb fiúbandáról, a BTS-
ről vagy kezdjem a sort egy régebbi, de ugyancsak 
elég híres Super Juniorral? Vagy esetleg vegyem 
végig a k-pop generációkat? Mindegyik lesz! Ké-
sőbbi lapszámokban. Ugyanis inkább úgy döntöt-
tem, hogy először bemutatom nektek, hogy mitől 
k-pop a k-pop. Miért szeretjük annyira mi, akik már 
nyakig benne vagyunk. De előtte:

Lesznek állandó kis rovatok a cikkek mellé:
- Mini K-POP Teszt: ahol pár kérdés erejéig tesz-
telhetitek a k-pop tudásotokat vagy épp bővíthe-
titek.
- Mini K-POP Előadó Bemutató: új vagy alulérté-
kelt bandát mutatok be, akikről (még) nem igazán 
lehet sokat írni
- Mini K-POP Szótár: a cikkben aktuálisan szere-
pelt, tipikus k-pop szavak kerülnek ide, magyará-
zattal.
- Mini K-POP Dal Ajánló: tematikus k-pop dal 
ajánló, pl. karácsonyra.

Miből áll a K-pop? 

Cég + Gyakornok = IDOL

 Persze, nem ilyen egyszerű a képlet a való-
ságban, de a lényeg ez. Ugyanis a k-pop (dél-ko-
reai popzene) együttesek nagy többsége nem 
baráti vagy haveri társaságból összeállt banda, 

hanem cégek által összeszedett, tréningezett 
és menedzselt tagok összessége. A gyakorno-
kokat meghallgatásokon válasszák ki, ahol általá-
ban meg kell felelni tánc és ének tudás terén is. 
Vannak olyan traineek (gyakornokok), akik csak az 
énektudásuk vagy a tánctudásuk, vagy kizárólag 
csak a kinézetük alapján kerülnek az ügynöksé-
gükhöz, de a gyakornoki időszak alatt fejlesztik az 
elmaradottabb képességeiket is.

Gyakornoki időszak

 A gyakornoki idő pár hónaptól akár 10 évig 
is terjedhet. A hosszabb idő akkor valószínűbb, 
ha az illető gyerekként került a céghez. Havon-
ta vizsgáztatják őket. Számot kell adniuk arról, 
hogy az elmúlt egy hónapban mennyit fejlődött 
az ének és a tánctudásuk. Továbbá rendszeresen 
mérik a súlyukat. A lányok nem lehetnek többek 
50 kilogrammnál, mert az már kövérnek számít 
Dél-Koreában, magasságtól függetlenül. Azaz, ha 
egy nő 170 cm magas és 55 kilogramm - ami kevés 
ehhez a magassághoz -, akkor is kövérnek számít.  

 A kisebb ügynökségek általában jól kép-
zett gyakornokokat keresnek, hogy minél előbb 
tudják debütáltatni az együttesüket, de mivel 
elég kevés pénzük van, így nem igazán jut pénz 
marketingre, ezért az ilyen bandák nem szoktak 
sikeresek lenni. Szóló előadók debütáltatása vi-

B.A.P BTS
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(akár már majdnem főrapper szintű) rapper a csa-
patban, de nem a legjobb.
Chaeyoung - főrapper és énekes. Azaz a legjobb 
rapper a csapatban és az énektudása átlagos.
Tzuyu - vezér táncos, énekes, visual és maknae. Vi-
sual tag a jó (szexi) kinézete miatt, ezzel irányítja 
magára és a csapatára a nézők figyelmét. Maknae, 
mert ő a legfiatalabb tag a csapatban. 

mel az ügynökségnek, de igen sok, fárasztó mun-
kával jár az előadóknak.

 A második eset, amikor (teljes) kudarcba 
fullad a debüt, ugyanis az emberek nem kíváncsi-
ak a bandára, nem jó a daluk vagy nem elég kép-
zettek, átütőek vagy csak épp elvesznek a többi 
hasonló banda között. A banda esetleg kiad még 
egy dalt, hátha összejön nekik a siker vagy pénz a 
következő számra, de gyakori az is, hogy egy dal 
után feloszlanak ezek az együttesek. Évente több 
száz k-pop banda debütál, ennek elenyésző része 
lesz sikeres.

 A harmadik eset, ami egyben a legrosz-
szabb. Amikor már van némi hírnevük, de még 
nem elég sikeresek. 

A debütálandó banda összetétele és száma is 
gyakran változik a tényleges debütig. Van, hogy 
a kiadó (a kiadó és az ügynökség Dél-Koreában 
egy cég) változtatja meg a terveit, van, hogy egy 
trainee hagyja ott a céget, vagy pedig épp egy 
új gyakornok kerül bele a projektbe. Hát igen, ez 
tiszta üzlet. Ha már üzlet, egy k-pop csapat de-
bütálásának összegét kb. 1-2 millió dollárra 
teszik. Ebbe az összegbe beleszámít az előadók 
gyakornoki ideje és a debüt tényleges költsége. 
Ez a összeg természetesen változik az ügynökség 
nagyságától is. Valahol több, valahol kevesebb.

Egy átlag K-pop csapat összetétele

 Nézzünk konkrét példát egy k-pop csapat 
összetételére. Vegyük a Twice nevű kilenc tagú 
lánybandát:
Jihyo - főénekes és leader. Azaz ő a legjobb éne-
kes a csapatban, illetve vezetője is a csapatnak.
Nayeon - vezér énekes, vezér táncos és center. 
Azaz elég jó (akár már majdnem a főtáncos/főéne-
kes szintű) táncos és énekes a csapatban, de nem 
a legjobb. Center tag, mert jól néz ki és népszerű.
Jeongyeon - vezér énekes. 
Momo - főtáncos, énekes és rapper. Azaz, ő a csa-
pat legjobb táncosa. Énekel és rappel is, de nem 
kiemelkedően, úgyhogy ő csak „sima” énekes és 
rapper.
Sana - énekes.
Mina - főtáncos, énekes.
Dahyun - vezér rapper és énekes. Azaz elég jó 

Élet a debüt után

 Ha valakinek sikerül debütálnia, akkor még 
nem könnyebülhet meg, sőt, utána következik a 
neheze. Miért? Mutatok erre három változatot:
 
 Az első eset, amikor a debütálás sikerrel 
megtörtént és beindul a gépezet. Vannak fellépé-

sek, különböző műsorokba 
hívják őket. Ez a legjobb és 
egyben a legritkább verzió. A 
három nagy kiadó (SM, JYP, 
YG) együttesei szinte mindig 
befutnak az első vagy má-
sodik dallal (és egy jól irány-

    zott marketing kampánnyal).  
   Ez a verzió már bevételt ter-

Jihyo

Tzuyu Mina Momo

Chaeyoung Jeongyeon

Dahyun Sana Nayeon Twice
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zenei videóját, MV-jét. Az se ritka, ha egy idol par-
fümöt dob piacra, saját ruhamárkája van vagy akár 
saját ügynökségét igazgatja.

Elvárások az Idolok felé

 Legyen szexi és kívánatos, úgy, hogy még 
sose élt nemi életet.
 A sok koreai (és nem kevés nemzetközi) ra-
jongó szereti kisajátítani szeretett bálványait és 
ez már az első generációs idoloknál megjelent. Az 
elvárások szerint egy idolnak nem lehet barátja/
barátnője, mert ezt a szerepet a rajongók töltik 
be. Nemi élet szintén kizárva, kizárólag csak „plá-
tói szerelem” lehetséges, az is múlt időben, a de-
büt előttről. Ez igaz a barátokra/barátnőkre is. Egy 
idolnak mindig elérhetőnek kell tűnnie a rajongói 
számára és sajnos, erre a kiadók is vevők, mert ha 
valaki ennyire szereti a kedvencét, biztos hajlandó 
több pénzt is áldozni rá, ami nekik csak jó. 
 Egy idolnak mindig kedvesnek kell lennie 
és mosolyognia kell, még, ha a sok diétázás miatt 
nem eszik eleget és a túl sok munka miatt nem 
alszik eleget. Hiába fiatalok az idolok, ezt a hajtást 
kellő energia nélkül nem lehet bírni.
Legyen kemény és szívós, de ő soha ne bántson 
meg senkit. Csak türje el, ki mit mond róla.

Nem keresnek elég pénzt és nap mint nap (akár 
évekig) rengeteget dolgoznak azért, hogy még 
ismertebbek legyenek (mindezt ingyen, mert az 
adósságukat még nem sikerült törleszteniük) és 
aztán vagy összejön vagy nem. 50-50%.

Finanszírozás

 Most pedig nézzünk bele egy kicsit a pénz-
ügyekbe. Egy gyakornoknak általában nem kell fi-
zetnie a képzési költségeit - pl.: énekórákat vagy 
táncórákat -, de ennek az ellenkezője is előfordul-
hat. Ez több százezer forint is lehet havonta, te-

kintve, hogy reggeltől késő estig van valamilyen 
programjuk: énekóra, táncóra, színész leckék, ide-
gen nyelvű órák (mandarin vagy japán, angol rit-
ka), és akkor még ott van a végtelen gyakorlás és 
az iskola is, ha még nem végezte el a gyakornok. 
Nincs megállás. Ha a cég fizet mindent, akkor a 
gyakornoknak adóssága lesz a cég felé, amit a 
debütálása után megkeresett pénzzel fizet visz-
sza, már ha eljut odáig a dolog. Ha az idol törlesz-
tette az adósságát, utána keres pénzt. Azt, hogy 
konkrétan mennyit, az már sikertől és az ügynök-
séggel kötött szerződésen múlik. Konkrét részle-
tek nem nagyon szoktak napvilágot látni ezekből a 
szerződésekből, de hallani lehet olyat, hogy a cég 
és az idol 50-50%-on, 70-30%-on osztozik vagy 
épp 95-5%-on a cég javára. Utóbbi igazságtalan-
ságát jól tükrözi a B.A.P esete az ügynökségükkel, 
a TS Entertainmenttel. A fiúk az első két évben 
körülbelül 9,1 millió dollár (2,6 milliárd Ft) bevé-
telt hoztak az ügynökségüknek, amiből kemény 
16.300 dollárt (4,7 millió Ft) láttak fejenként. Ez 
még az adósság visszafizetésével is nagyon kevés 
összeg. Viszont nem mindegyik ügynökség ilyen 
(bár ők vannak kevesebben). Pl.: A Big Hit Enter-
tainment ismert arról, hogy jól megfizeti az alkal-
mazottait és jól bánik velük (amellett, hogy sokat 
dolgoztatják őket, de ez mindenhol így van).

Az Idolok „mellékállásai”

 Aki idolnak készül, azt nemcsak éneklésre 
és táncra készítik fel a gyakornoki évei alatt, ha-
nem pl.: kapnak színész órákat is, ha érdekli őket 
ez a szakma. De ha kell, akkor megtanulnak mű-
sort is vezetni. Nem egyszer látni, hogy idolok ve-
zetnek különböző zenei műsorokat vagy akár ál-
landó tagként részt vesznek műsorokban.
 Némelyik idol maga készíti zenéit, maga írja 
dalszövegeit és még a produceri teendőket is el-
látja hozzá. Valaki koreográfiákat készít saját csa-
pata dalaihoz, valaki pedig megrendezi a bandája 

„Ha a cég fizet mindent, akkor a gya-
kornoknak adóssága lesz a cég felé, 
amit a debütálása után megkeresett 

pénzzel fizet vissza...”

„Egy idolnak mindig elérhető-
nek kell tűnnie a rajongói szá-

mára és sajnos, erre a kiadók is 
vevők...” 

Rain K.Will
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Nyugati k-pop idolok

 Vannak olyan nyugati emberek, akik a k-pop 
iparban dolgoznak. Ők többnyire dalszövegírók, 
zeneszerzők vagy épp koreográfusok. Ritka a nyu-
gati k-pop idol, sikereset pedig említeni se tudok. 
A legnagyobb baj velük, hogy általában nem olyan 
jók, mint a koreai társaik. Valószínűleg csak azért 
debülháttak, mert nyugatiak vagy épp fehér bőrű-
ek. 
 Jó példa erre az idén debütált, orosz (ta-
tar-bashkir génekkel is rendelkező) Lana, aki 
ugyan nem rossz, de nem is jó. Átlagos. Se a dala 
(Take The Wheel), se a fellépései nem győzték 
meg a publikumot, főleg nemzetközi szinten. 

Viszlát a túloldalon

 Sajnos, mint minden ország zeneiparában 
(vagy akár a filmiparban), rengeteg művész dönt 
amellett, hogy feladja az életét, nem bírja tovább 
a hajtást vagy pedig azt, hogy korlátozzák és nem 
tud kellőképpen kibontakozni. Persze, ott lehet 
hagyni a céget, lehet új életet kezdeni, de Dél-Ko-
reában (Ázsiában) ez nem ilyen egyszerű. Elvárá-
sok tömkelege záporozik egy idolra, nemcsak a 
társadalom részéről, hanem akár a saját rajongóik 
sem kímélik őket. Ennek a résznek a szomorú ap-
ropója, hogy Sullit, volt f(x) tagot október 14-én 
holtan találták otthonában. (Pont aznap jutottam 
el idáig a cikk írásában.) Idegenkezűséget kizárta 
a rendőrség. Öngyilkos lett. Méghozzá a sok ne-
gatív, gyűlölködő komment miatt, amit online ka-
pott. Még egy egészséges embert is megvisel a 

gyűlölködés és az indulatkeltés, nemhogy egy de-
pressziós embert.
 Gyakran ki se mondják, ha egy sztár ön-
gyilkos lesz, csak annyit közölnek, hogy szívmeg-
állásban halt meg. A konkrét okot nem mondják 
el. Szomorú, hogy ennyi tehetséges ember veszik 
el, csak azért, mert nem kapnak megfelelő pszi-
chológiai segítséget. Pl. Jonghyunt (volt Shinee 
tagot) állítólag a pszichológusa nem vette komo-
lyan, amikor hozzá fordult segítségért. 
 Mégis miért lehet egy sztár boldogtalan, 
amikor mindene megvan (anyagilag)? Ázsiában 
még annyira se nézik jó szemmel, ha elmegy valaki 
pszichológushoz, mint itthon. Szóval, nehéz lehe-
tett Jonghyunnak elmenni egy pszichológushoz, 
ráadásként ezt kapja. Sulli (25 ✝) és Jonghyun 
(27 ✝) is az SM Entertainment előadói voltak.
Most pedig evezzünk egy kellemesebb témára.

Lehet egy nem koreai 
állampolgár k-pop idol?

 Igen, de kellenek hozzá ázsiai gyökerek. 
(Tudom, nekünk magyaroknak is van, de ez nem 
elég. ;) ) A külföldi idolok között a kínai, japán és 
a thai előadók vannak többségben és újabban in-
diai előadók is bekerülhetnek. Illetve, még az is 
gyakori, hogy egy pl. Kanadában született koreai 
visszamegy az anyaországba és az ottani zeneipar-
ban próbál szerencsét. Mivel ott még mindig köny-
nyebb, mint nyugaton, illetve már világsztár (BTS) 
is lehet k-pop idolból. Szóval igazán megéri haza-
utazni.
 Ha nem koreai származású az idol palánta, 
akkor is jól kell beszélnie a koreai nyelvet. Gon-
dolom, ezzel nem mondtam újat. Viszont, mivel a 
csapatok gyakran jelentetnek meg dalokat Kí-
nában és Japánban is, ezért valamennyire beszé-
lik a nyelvüket is. Nem mindegyik tag egyformán 
jól, de bőven eleget ahhoz, hogy belophassák ma-
gukat egy idegen nemzet szívébe.

„Gyakran ki se mondják, ha egy 
sztár öngyilkos lesz, csak annyit 
közölnek, hogy szívmegállásban 

halt meg. (...) Szomorú, hogy ennyi 
tehetséges ember veszik el, csak 

azért, mert nem kapnak megfelelő 
pszichológiai segítséget.”Sulli Jonghyun Lana
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Ha mondjuk egy lánybandában debütált volna, 
akkor is a gyengébb tagok közé lenne sorolva, de 
mivel van egy pár ilyen tag a különböző k-pop csa-
patokban, ezért - szerintem - jobban fogadta vol-
na a közönség.
 A legújabb „külföldi” a k-pop idolok között 
pedig AleXa, aki ismerős lehet a Produce 48 mű-
sorból, illetve a Soompi híroldal Rising Legends 
versenyéből, amit meg is nyert táncos kategóri-
ában. Igazán tehetséges lányról van szó, aki fé-
lig orosz, félig koreai. Az USA-ban, Oklahomában 
született 1996-ban. Idén, október 21-én debütált 
a Bomb című dalával.

Tudom, hogy ez az írás most épp nem hangzik túl 
kecsegtetően annak, aki nem ismeri a k-pop ipart 
(pedig még le se írtam mindent), de a következő 
részben elvezetlek benneteket a k-pop fényesebb 
oldalára, ahol a rajongók is vannak.

 Az edinaholmes.com-on megtalálod a cikk-
ben előforduló előadók zenéit YouTube lejátszó-
listákban. Ez igaz a keretes leírásokban szereplő 
zenékre is.

Ismertebb K-pop Előadók
(a teljesség igénye nélkül)

Női szóló előadók: 
IU, Lee Hyori, HyunA, Ailee, Sunmi

Férfi szóló előadók: 
Rain, K.Will, Eric Nam, Crush, Han Dong Geun

Lánycsapatok: 
Girls’ Generation, Red Velvet, Twice, BlackPink, 

GFRIEND

Fiúcsapatok: 
BTS, Super Junior, Big Bang, EXO, NCT

Legendás K-pop zenék - vol 1.
(amiket minden valamire való 

K-pop fan ismer)

Super Junior - Sorry Sorry
Big Bang - Fantastic Baby

Girls’ Generation - Gee
Fin K.L - Now
H.O.T - Candy

Shinhwa - Brand New
TVXQ - Mirotic

2NE1 - I Am The Best
Shinee - Ring Ding Dong

Brown Eyed Girls - Abracadabra

A legendás videókért látogass el az edina-
holmes.com-ra. Itt megtalálod a cikkben elő-
forduló zenéket YouTube lejátszólistákban.

AleXa NCT

GFriend

Big Bang - Fantastic Baby

Girls’ Generation - Gee

Shinee - Ring Ding Dong

http://edinaholmes.com
http://edinaholmes.com
http://edinaholmes.com
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Mini K-POP Előadó Bemutató

3YE
Tagok: Yuji, Yurim és Haeun.
A három tagú lánybanda idén május 21-én debü-
tált a DMT (Do Ma Thang) című dalukkal. A 3YE 
az angol „third eye” (harmadik szem) rövidítése és 
arra is utal, hogy a banda háromtagú. A lányok a 
GH Entertainment alatt vannak és mind volt App-
le.B tagok. Legújabb és egyben második daluk az 
OOMM (Out Of My Mind) szeptember közepén je-
lent meg. A stílusuk elüt a koreai lánybandák (kis)
lányos stílusától, ezért korántsem biztos, hogy si-
kerül befutniuk. Nagyobb érdeklődésre a nemzet-
közi k-pop rajongóktól számíthatnak, hacsak nem 
változnak a koreai trendek.

A lányok videóiért látogass el az edinaholmes.com-

ra. Itt megtalálod a cikkben előforduló zenéket 
YouTube lejátszólistákban.

Mini K-pop Teszt

Melyik előadó debütáló dala 
volt a „Glass Bead”?

a. Girls’ Generation
b. GFriend

c. Girl’s Day

Melyik évben debütált a Super Junior?

a. 2005
b. 2006
c. 2007

Melyik az a három előadó, aki a 
BTS fiúbandában rappel?

a. RM, Taecyeon, Yongguk
b. RM, Suga, J-Hope

c. Suga, J-Hope, Yongguk

Melyik az a lánybanda, ami 2015-ben debü-
tált a JYP Entertainment ügynökségnél?

a. GFriend
b. Oh My Girl

c. Twice

Melyik évben oszlott fel a Sistar?

a. 2016
b. 2017
c. 2018

A megfejtést a cikk végén találod!

Mini K-pop Dal Ajánló

Mivel már nyakunkon a karácsony, ezért hall-
gassunk meg néhány hangulatos karácsonyi 

k-pop dalt.

Girls’ Generation-TTS - Dear Santa
BTOB - The Winter’s Tale
TWICE - Merry & Happy
Boyfriend - I’ll Be There

April - Snowman
EXO - Miracles In December

Eric Nam - Melt My Heart
After School - Love Love Love

Secret - I do I do
Sunny Hill - Goodbye To Romance

A karácsonyi videókért látogass el az edinahol-
mes.com-ra. Itt megtalálod a cikkben előfor-

duló zenéket YouTube lejátszólistákban.

BTOB - The Winter’s Tale After School - Love Love Love

Girls’ Generation-TTS - Dear Santa

3YE

Boyfriend - I’ll Be There

http://edinaholmes.com-
http://edinaholmes.com
http://edinaholmes.com
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Center tag: általában a legnépszerűbb tag a csa-
patban, ezért gyakran a középpontba állítják a fo-
tókon.

A csapat arca (face of the group): az a tag, akiről 
a nézők azonnal felismerik, hogy melyik bandát 
nézik. Általában a center vagy a visual tag tölti be 
ezt a szerepet.
Egy pozíciót nem csak egy ember tölthet be. A 
soktagú bandáknál általában mindegyik pozícióra 
jut pár ember.

Kvíz Megfejtések: 1-b; 2-a; 3-b; 4-c; 5-b

Mini K-POP Szótár

K-pop: dél-koreai popzene

Ügynökség/kiadó: a dél-koreai pop iparban egy 
cég menedzseli az előadókat és adja ki a zenéiket, 
ezenfelül szinte mindent ellátnak még: marke-
ting, pr, menedzselés, stylist és fodrász biztosí-
tása stb.. Lényegében, ami kell ahhoz, hogy egy 
sztár munkáját igazgassák, az az ő kezükben van.

Gyakornok/trainee: sztárjelölt, aki egy cég által 
zenei és táncos képzésen esik át - akár évekig -, 
hogy a debütálása után sikeres lehessen.

Idol: dél-koreai pop iparban tevékenykedő sztár

Debüt: amikor a gyakornoknak elindul a karrierje. 
Megjelenik az első dala és promótálja azt.

Promóció: az idolok különböző tv- és rádióműso-
rokban fellépve reklámozzák a legújabb dalukat/
albumukat. Ez átlagosan három-négy hétnyi idő-
szak.

Főénekes (main vocal): legjobb (kiemelkedően 
jó) énekes a csapatban.

Vezérénekes (lead vocal): szintén jól énekel, de 
nem annyira jó, mint a főénekes.

Énekes (vocal): átlagos énektudású csapattag.

Főrapper (main rapper): legjobb (kiemelkedően 
jó) rapper a csapatban.

Vezér rapper (lead rapper): szintén jól rappel, de 
nem annyira jó, mint a főrapper.

Rapper: átlagos raptudású csapattag.

Főtáncos (main dancer): legjobb (kiemelkedően 
jó) táncos a csapatban.

Vezértáncos (lead dancer): szintén jól táncol, de 
nem annyira jó, mint a főtáncos.

Táncos (dancer): átlagos tánctudású csapattag.

Vezető (leader): a csapat vezetője.

Maknae: a legfiatalabb tag a csapatban. 

Visual tag: általában a legjobban kinéző tag. Ki-
nézetével magára és a csapatára irányítja a nézők 
figyelmét.

BlackPink Eric Nam Sunmi

Super Junior

Han Dong-geun


