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sode of Luffy (kis részben) (6. special), Episode of 
East Blue (12. special), Episode of Nami (5. special)
történet: Főhősünk, Monkey D. Luffy elindul, 
hogy ő legyen a kalózkirály, ehhez viszont legény-
ségre és hajóra is szüksége lesz. Elsőként a ka-
lózvadász Zorót toborozza be, aki három kardot 
használ egyszerre. Miközben megszabadít egy 
falut a Buggy kalózoktól, találkozik egy lánnyal, 
Namival, akit bevesz a csapatába. Következőnek 
a hosszúorrú hazudozó Usoppal társulnak, mikor 
megmentik barátja, Kaya életét. Kayától pedig 
megkapják a Going Merry nevű hajót. 

 Mostanság éri el a One Piece mangája az 
1000. fejezetet, ezért ez a cikk bemutatja, mi is 
történt a szalmakalapos kalózok útjának első felé-
ben, amit 1999 és 2011 között tettek meg.

Díjak

 Az első openingje megnyerte az Animation 
Kobe Főcímdal Díjat 2000-ben.
 2016-ban az év legnépszerűbb animéje volt 
a Business Insider szerint.
 2 világrekordot tart: az egy szerző által ké-
szített legtöbbet eladott képregény világrekordjá 
és a legmagasabb kezdeti kiadási példányszámú 
manga világrekordját is (bár az előbbiből követke-
zik az utóbbi, fordított sorrendben érte el)

A One Piece számokban

CD: 13 filmzenei album, 3 gyűjtemény, 7 váloga-
táslemez
20 videojáték: 1 WonderSwan, 2 PS, 3 GameCube 
és PS2, 1 Gameboy Advance, 3 Wii, 1 PS3, 1 PSP, 
1 PS3 és Vita, 2 okostelefon. A maradék 5 pedig 
minden aktuális platformra megjelent. Az egyik 
játékról olvashattok részletesebben az AniMaga-
zin 7. számában.
82 filler epizód az első felében
Anime: 950 epizód
Filmek: 14
Openingek: 22
Endingek: 18

Karakterek száma: kb. 1140 kánon és kb. 382 fil-
ler, összesen kb. 1522
Manga: 984 fejezet 97 kötetben (az 1000. fejezet 
a jövő hónapban jelenik meg a Weekly Shounen 
Jumpban) + 4 spin-off manga
Könyvek: 6 adatkönyv, 8 színes képgyűjtemény, 6 
regény, 3 artbook, 11 egyéb könyv (szakácskönyv-
től kvízig)
egy saját, 10. számnál járó magazin
Figurák: 19 Banpresto, 16 Bandai, 7 egyéb, 18 
SD, 3 legószerű, 5 dioráma, 13 gashapon, 3 funko 
szett
Démongyümölcs 180 féle képességet adó termés

 Ez a cikk a sorozat első feléről szól (516 
rész, azaz 597 fejezet), ami a csapat Új Világba (a 
Grand Line 2. felébe) érkezéséig tart, ahol 2 évet 
ugrik előre a történet.

Fontos tudnivalók

 Gol D. Roger halála: a tengerészet nyilvá-
nosan végezte ki szülővárosában, Loguetownban 
elrettentésként. Mivel végig mosolygott, és arra 
ösztönzött mindenkit, hogy a kincsét keressék, ez 
az esemény indította el a nagy kalózok korát, ami-
ben a történet játszódik.

 One Piece: Gol D. Roger, a legendás kalóz-
király összes kincse, amit minden kalóz meg akar 
szerezni, hogy ők is kalózkirállyá váljanak. A Grand 
Line végén van.

log pose: ez az eszköz mutatja az utat a követke-
ző szigetre, mert minden szigetnek más mágne-
ses mezeje és időjárása van
eternal pose: olyan, mint a log pose, csak míg az 
mindig a következő szigetre mutat, és át kell áll-
nia, addig ez mindig ugyanarra a szigetre vezet
vivre kártya: egy személy körméből készül, és 
mindig mutatja a tulajdonosa felé az irányt, vala-
mint annak életerejét
Shichibukai: a tenger hét királyi harcosa, 7 nagy 
kalóz, akik a világkormánynak dolgoznak, ott tesz-
nek rendet, ahol a tengerészet már kevés

East Blue

évek: 1999-2001
epizódok: 1-61 (61 rész)

manga: 1-101 (101 fejezet)

rövid változatai: Emergency Planning: A Perfect 
Strategy for the One Piece (1. recap special), Epi-
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Elindulnak hát, de megállnak egy tengeri étte-
remnél, hogy szerezzenek egy szakácsot, így sze-
gődik hozzájuk Sanji. Ám ekkor Nami elszökik tő-
lük, és viszi a Going Merryt is. A csapat követi a 
lányt, aztán meg kell menteniük a városát az Ar-
long kalózoktól, akik halemberek. Mielőtt elérné-
nek a Grand Line-ra, megállnak Loguetownban, 
ahol Luffyt majdnem kivégzik, majd hazakísérnek 
egy sárkányt is.

a szalmakalapos csapat új tagjai: Monkey D. Luffy 
(kapitány), Roronoa Zoro (kardforgató), Nami (na-
vigátor), Usopp (mesterlövész), Sanji (szakács)
egyéb visszatérő szereplők: Alvida, Koby, Hel-
meppo, Shanks, Buggy és a Buggy kalózok, Mi-
hawk, Hatchan, Smoker és Tashigi, Monkey D. Dra-
gon, valamint Pandaman

démongyümölcsök: Gomu Gomu (gumi), Bara 
Bara (darabolós), Sube Sube (csúszós), Moku Moku 
(füst), Hiso Hiso (suttogós), Kama Kama (sarló)

fontos események:
- a csapat megkapja 1. hajóját (17. rész/41. feje-
zet)
- Zoro kihívja Mihawkot, a legjobb kardforgatót, 
de veszít (24. rész/51. fejezet)
- találkozás a halemberekkel (31. rész/69. fejezet)
- Luffy megkapja a legmagasabb vérdíjat, amit 
kezdő kalóz addig kapott (45. rész/96. fejezet)
- Zoro megszerzi két kardját, Yubashirit és Sandai 
Kitetsut (49. rész/97. fejezet)

- bejutnak a Grand Line-ra (61. rész/101. fejezet)

szigetek: Dawn Island, Gecko Islands, Island of 
Rare Animals, Organ Islands, Conomi Islands, Po-
lestar Islands, Warship Island, Lost Island
aktuális vérdíjak: Luffy: 30 millió

opening: We Are! (1-47. rész), Believe (48-115. 
rész)
ending: Memories (1-30. rész), RUN! RUN! RUN! 
(31-63. rész)

Alabasta

évek: 2001-2002
epizódok: 62-135 (74 rész)

manga: 102-218 (117 fejezet)

rövid változatai: Episode of Chopper Plus (9. mo-
zifilm), Episode of Alabasta (8. mozifilm)

történet: Hőseink átjutnak a Fordított Hegyen, 
ahol egy Laboon nevű bálnával találkoznak, aki 
az 50 éve elindult kalóztársait várja vissza. Itt se-
gítenek eljutni egy párnak Whiskey Peakre, ahol 
már fejvadászok várnak rájuk. Ezt követően egy 
prehisztorikus szigeten állnak meg, ahol két óriás 
harcába keverednek bele. Itt megcsípi Namit egy 
bogár, ezért a következő szigeten, Drum Islanden 
orvost kell keresniük. Namit egy emberré válto-
zott rénszarvas, Chopper gyógyítja meg, aki a ha-
jóorvosuk lesz. Útközben összefutnak egy transz-

vesztitával. Végül megérkeznek Alabastába, ahol 
találkoznak Luffy rég nem látott testvérével. Ezek 
után meg kell állítaniuk egy polgárháborút, és a 
fejvadászok vezérét, Crocodile-t, hogy átvegye az 
uralmat Alabasta királysága felett. A kaland után 
Nico Robin, Crocodile egykori jobbkeze velük tart. 
A korábban megismert transzvesztita segít nekik 
elmenekülni a tengerészek elől.

a szalmakalapos csapat új tagjai: Tony Tony 
Chopper (orvos), Nico Robin (régész)

egyéb visszatérő szereplők: Laboon, Nefertari 
Vivi és Karoo, Monkey D. Garp, Galdino, Wapol, 
Crocodile, Bon Clay, Portgas D. Ace, Daz Bonez 
démongyümölcsök: Doru Doru (faggyú), Bomu 
Bomu (bomba), Kiro Kiro (kiló), Hito Hito (ember), 
Ushi Ushi (ökör), Baku Baku (rágós), Suna Suna 
(homok), Mane Mane (utánzós), Mera Mera (láng), 
Inu Inu (kutya), Supa Supa (acélpenge), Toge Toge 
(tüske), Mogu Mogu (vakond), Hana Hana (virág), 
Ori Ori (ketrec)
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egyéb visszatérő szereplők: Bellamy, Marshall D. 
Teach és a Feketeszakáll kalózok, Sengoku, Tsuru, 
Bartholomew Kuma, Donquixote Doflamingo, Ed-
ward Newgate és a Fehérszakáll kalózok

démongyümölcsök: Bane Bane (rugó), Yami Yami 
(sötétség), Woshu Woshu (mosós), Nikyu Nikyu 
(mancs), Ito Ito (fonál), Gura Gura (remegő), Uma 
Uma (ló), Goro Goro (villám)

fontos események: 
- a csapat 1. hajója súlyosan megrongálódik (143. 
rész/217. fejezet)
- tengelyt akasztanak a Feketeszakáll kalózokkal 
(146. rész/223. fejezet)
- Marshall D. Teach át akarja venni Crocodile he-
lyét a Shichibukaiban (151. rész/234. fejezet)
- kiderül, hogy léteznek égi szigetek (153. rész/238. 
fejezet)
- egy rejtélyes alak megjavítja a csapat 1. hajóját 
(167. rész/254. fejezet)

fontos események: 
- Zoro legyőz 1000 fejvadászt (65. rész/109. feje-
zet)
- Usopp összebarátkozik az óriásokkal (71. 
rész/116. fejezet)
- Zoro és Sanji versengése megkezdődik (71. 
rész/116. fejezet)
- Luffy kap egy vivre kártyát testvérétől, Portgas 
D. Ace-től (95. rész/159. fejezet)
- Usopp elkészíti Nami fegyverét, a Clima-Tactot 
(117. rész/165. fejezet)

- Luffy legyőzi Crocodile-t, aki így elveszti Shichi-
bukai címét (126. rész/209. fejezet)
szigetek: Cactus Island, Little Garden, Drum Is-
land, Alabasta
aktuális vérdíjak: 
- Luffy: 100 millió
- Zoro: 60 millió
- Nico Robin: 79 millió

opening: Believe (48-115. rész), Hikari e (116-168. 
rész)
ending: Watashi ga Iru Yo (64-73. rész), Shōchi no 

suke (74-81. rész), BEFORE DAWN (82-94. 
rész), Fish (95-106. rész), GLORY -Kimi ga 

Iru Kara- (107-118. rész), Shining ray (119-
127 és 129-132. rész), Free Will (133-156. rész)

Sky Island
évek: 2002-2004

epizódok: 136-206 (71 rész)
manga: 219-303 (85 fejezet)

rövid változata: Episode of Sky Island (13. special)
történet: A szalmakalapos kalózok egy kecskék-
kel teli szigetre tévednek, ahol segítenek a sziget 
egyetlen lakosának hajót építeni. Aztán Ruluka 
szigetére keverednek, ahol egy diktátor hatalmas 
adókkal terheli a népet, hogy megépíthesse a szi-
várvány hidat. Majd leesik egy óriási hajó az égből, 
és a log pose felfelé mutat. Ezt követően Jayán 
kötnek ki, ahol kinevetik őket, amikor az égi szi-
getről kérdezősködnek; de van, aki segít nekik, és 

kiderül, hogy az égi sziget nem csak mese. Átjut-
nak a mennyei kapun, és angyalok között találják 
magukat. Mivel nem fizettek vámot, illegálisan 
vannak ott, ezért üldözik őket. A csapat felét a ha-
jójukkal együtt egy rák egy áldozati oltárhoz viszi, 
míg a másik felének kell utánuk menni a Tejúton 
keresztül, papokkal harcolva, megmenteni tár-
saikat és visszaszerezni a hajójukat.  Itt meg kell 
menteniük a szigetet a gonosz istentől, Eneltől. 
Majd még a tengerészek elől is elszöknek.
nincs új tag
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szigetek: Long Ring Long Land, Water 7, Enies 
Lobby

aktuális vérdíjak:
 - Luffy: 300 millió
- Zoro: 120 millió
- Nico Robin: 80 millió
- Nami: 16 millió
- Sanji: 77 millió
- Chopper: 50
- Usopp: 30 millió
- Franky: 44 millió

opening: Kokoro no Chizu (207-263. rész), Brand 
New World (264-278. rész), We Are! (Straw Hat 
Version) (279-283. rész), Crazy Rainbow (284-325. 
rész)
ending: Mirai Kōkai (207-230. rész), Eternal Pose 
(231-245. rész), Dear Friends (246-255. rész), Asu 
wa Kuru Kara (256-263. rész), Adventure World 
(264-278. rész) {innentől már csak Opening van}

- a csapat rengeteg aranyat szerez (194. rész/301. 
fejezet)
szigetek: Goat Island, Ruluka Island, Jaya, Sky-
piea, G-8
nincs új vérdíj

Opening: Hikari e (116-168. rész), BON VOYAGE! 
(169-206. rész)
Ending: Free Will (133-156. rész), FAITH (157-168. 
rész), A to Z (169-181. rész), Tsuki to Taiyo (182-
195. rész), Dreamship (196-206. rész)

Water 7

évek: 2004-2007
epizódok: 207-325 (119 rész)
manga: 304-441 (138 fejezet)

rövid változata: Long Ring Long Land Arc Ab-
ridged (2. recap special), Episode of Merry (7. spe-
cial)
történet: A következő szigeten a Foxy kalózok ki-
hívják a szalmakalaposokat egy Davy Back küzde-
lemre, ami egy verseny a két csapat tagjai között. 
Egy fura sziget mellett amnéziássá válnak egy kis 
időre, majd megint találkoznak a Foxy kalózokkal. 
Miután megint kijátszották magukat, megjelenik 
egy admirális, aki figyelmezteti őket, hogy még 
senki sem élte túl a társulást Nico Robinnal. Egy 
békát követve a csapat egy vízi vasútállomáshoz 
jut, ahol útba igazítják őket a hajóácsok városá-
hoz. Itt Nico Robinnak nyoma vész. Kiderül, hogy 

a hajójuk már menthetetlen, ezért Luffy újat akar 
venni, amiért konfliktusba kerül Usoppal. Eköz-
ben úgy tűnik, Nico Robin merényletet követett 
el a polgármester ellen. Ezalatt a hírhedt Franky 
család ellopja a kincsük egy részét. Aztán össze-
tűzésbe kerülnek a CP9-cel, akik elviszik kivégezni 
Robint. A szalmakalaposok utána mennek, hogy 
megmentsék az életét.

a szalmakalapos csapat új tagja: Franky (hajóács)
egyéb visszatérő szereplők: Foxy kalózok, Aokiji, 
Rob Lucci, Onigumo, Yamakaji

démongyümölcsök: Noro Noro (lassú), Hie Hie 
(jég), Nemu Nemu (álmos), Ushi Ushi (zsiráf), 
Neko Neko (macska), Awa Awa (buborék), Doa 
Doa (ajtó), Zou Zou (elefánt), Inu Inu (kutya), Sabi 
Sabi (rozsda), Beri Beri (bogyó)

fontos események: 
- Luffy és Usopp összeverekedik (236. rész/332-
333. fejezet)
- Luffy elsajátítja a Gear 2nd-öt és 3rd-öt (272. 
rész/387. fejezet és 288. rész/403. fejezet)
- Zoro Yubashirije megsemmisül (309. rész/426. 
fejezet)
- a csapat elkölti a rengeteg aranyát (313. rész/431. 
fejezet)
- a csapat megszerzi a 2. hajóját, a Thousand Suny-
nyt (321. rész/436. fejezet)
- a Feketeszakáll kalózok elfogják Ace-t, hogy át-
adják a tengerészetnek (325/441. fejezet)
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Summit War

évek: 2009-2011
epizódok: 385-516 (132 rész)
manga: 490-597 (108 fejezet)

rövid változat: One Piece Recap (recap OVA), Epi-
sode of Sabo (kis részben) (9. special)

történet: Elérkeznek hát a Grand Line közepéhez. 
A Halember Sziget következne, ami a víz alatt van, 
ezért be kell burkolni a hajójukat, amit a Sabaody 
szigetvilágban tehetnek meg. Ott azonban rab-
szolgakereskedőkkel és nemesekkel gyűlik meg 
a bajuk, végül a csapat veszít, majd szétszóródik 
különböző szigeteken. 
 Luffy a nők szigetére, Amazon Lilyre kerül, 
ahol megtudja, hogy Ace-t ki fogják végezni. Ezért 
beszökik a börtönbe egy Shichibukai, Boa Hancock 
segítségével, annak ruhája alatt egy tengerészeti 
hajón, hogy megmentse. A börtönben váratlan 
segítőre bukkan Buggy személyében, hamarosan 
pedig Galdino, Bon Clay és Daz Bonez is csatlako-
zik hozzájuk. Ahogy egyre mélyebbre hatolnak a 
börtönben, annál furább őrökkel találják szem-
ben magukat. Azonban mielőtt elérhetné Ace-t, a 
börtön igazgatója legyőzi Luffy-t. Újdonsült társai 
megmentik az életét, és elviszik egy gyógyítóhoz, 
a transzvesztiták királyához, Emporio Ivankovhoz. 
A börtön igazgatója éppen megelőzi Luffyt, és el-
viszi Ace-t a vesztőhelyre. Itt Luffy mellé szegődik 
Crocodile és Jinbe is. 

Thriller Bark

évek: 2007-2009
epizódok: 326-384 (59 rész)
manga: 442-489 (48 fejezet)

nincs rövid változat
történet: További utazásuk során találkoznak egy 
fejvadász famíliával, ami megpróbálja őket elfog-
ni, és ellopni a kalózlobogójukat. Utána a Florian 
háromszögben találkoznak egy kísértethajóval és 
rajta egy elég jó bőrben levő csontvázzal, Brook-
kal, habár nincs is bőre. Összebarátkoznak, és el-

mondja, hogy nem mehet a fényre, amíg az árnyé-
kát vissza nem szerzi. Ekkor egy hatalmas bárka 
elnyeli hőseink hajóját. Ezzel pedig egy félelmetes 
kalandba keverednek vámpírokkal, szellemekkel, 
láthatatlan emberekkel, vérfarkasokkal, zombik-
kal és őrült tudósokkal. Kiderítik, hogy ki hogyan 
veszi el mások árnyékát, és hogy zombikészítés-
hez kell neki. A neheze viszont akkor következik, 
mikor Luffy árnyékával felélesztenek egy ősi óri-
ást. Később kiderül, hogy Brook az a kalóz, akire 
Laboon, a bálna 50 éve vár. Ezután a csapat tesz 
egy kitérőt a fürdőszigetre, ahol ismét találkoz-
nak a Foxy kalózokkal.

a szalmakalapos csapat új tagja: Brook (zenész)

egyéb visszatérő szereplők: Perona, Gecko Mo-
ria

démongyümölcsök: Atsu Atsu (forró), Yomi Yomi 
(feltámadás), Suke Suke (láthatatlan), Horo Horo 
(szellem), Kage Kage (árnyék)

fontos események: 
- Zoro megszerzi a Shusui kardját Yubashiri helyé-
re (362. rész/467. fejezet)
- Marshall D. Teach átveszi Crocodile helyét a Shi-
chibukaiban (375. rész/483. fejezet)
- Zoro átveszi Luffy összes fájdalmát, ezért súlyo-
san megsérül (377. rész/485. fejezet)
- Luffy megszerzi John kapitány karszalagját (378. 
rész/486. fejezet)

- Lola rábízza Namira az anyja vivre kártyáját, hogy 
keresse meg őt (381. rész/489. fejezet)
- Ace vivre kártyája meggyullad (381. rész/489. fe-
jezet)

szigetek: Lovely Island, Spa Island

aktuális vérdíjak: Brook: 33 millió

opening: Jungle P (326-372. rész), We Are! (2008 
Remix) (373-394. rész)
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Oda Eiichiro

 1975. január 1-jén született. 4 éves ko-
rában döntötte el, hogy mangaka lesz.
1992-ben jelent meg első mangája, a Wanted!, 
ekkor vették fel a Weekly Shounen Jumphoz, 
ahol asszisztensként dolgozott a Rurouni 
Kenshinen is.
1996-ban jelent meg két Romance Dawn című 
kalózos mangája.
1997-ben kezdte el a One Piece-t.
2005-ben házasodott meg, két gyereke van.
Shimabukuro Mitsutoshinak, a Toriko 
mangakájának barátja, és dolgozott együtt To-
riyama Akirával, a Dragon Ball mangakájával is.

4Kids
 
 2004 és 2007 között a cenzúrájáról hír-
hedt 4Kids elkészítette az amerikai gyerekek-
nek a saját változatát, ami 104 részes lett, és 
143 részből vágták össze. 11 lemezen DVD-n 
is kiadták. Volt benne átrajzolás, átnevezések, 
átírták a történetet és a karaktereket (Sanji 
például cigizés helyett nyalókázik). Az is előfor-
dult, hogy egy 20 perces epizódot 3 darab 24 
perces részből vágtak össze. 2005-ben készült 
külön ebből a változatból egy Gameboy Advan-
ce játék, ami csak Amerikában jelent meg.

AnimeGun adatlap

források: onepiece.wikia.com

Hősünk a vesztőhelyre, Marinefordba is követi 
testvérét, de nemcsak ő akarja megmenteni, ha-
nem a Fehérszakáll kalózok is, a saját társai, és ez 
kirobbant egy háborút a tengerészet és a kalózok 
között, amiben majdnem mindenki részt vesz, aki 
fontos volt eddig a sorozatban…
nincs új tag

egyéb visszatérő szereplők: Camie, Pappag, Du-
val, Shakuyaku, Capone Bege, Jewelry Bonney, 
Basil Hawkins, Eustass Kid, Scratchmen Apoo, 
Killer, X Drake, Trafalgar D. Water Law és a Heart 
kalózok, Charlos, Silvers Rayleigh, Sentomaru, 
Boa Hancock, Momonga, Jinbe, Shiryu, Brannew, 
Sabo, Scotch

démongyümölcsök: Shiro Shiro (kastély), Wara 
Wara (szalma), Ryu Ryu (sárkány), Ope Ope (ope-
ráció), Mero Mero (szerelem), Hebi Hebi (kígyó), 
Doku Doku (méreg), Horu Horu (hormon), Choki 
Choki (olló), Kira Kira (ragyogó), Tori Tori (madár)

fontos események (erősen spoileres!):
 - Bartholomew Kuma szétszórja a csapatot (405. 
rész/513. fejezet)
- Boa Hancock beleszeret Luffyba, amiért az rátá-
madt egy nemesre (417. rész/522. fejezet)
- Luffy túlél egy mérgezést, így immunis lesz rájuk 
a továbbiakban (439. rész/538. fejezet)
- Marinefordi csata (461-489. rész/552-580. feje-
zet)
- Portgas D. Ace halála (482. rész/573. fejezet)
- Marshall D. Teach megöli Edward Newgate-et és 
megszerzi a képességét (485-486. rész/576-577. 
fejezet)
- Luffy és Ace gyerekkora (491-504. rész/582-589. 
fejezet)

szigetek: Sabaody szigetvilág, Amazon Lily, Weat-
heria, Karakuri Island, Momoiro Island, Boin szi-
getvilág, Hungeria, Torino Királyság, Kuraigana, 
Impel Down, Marineford, Rusukaina
nincs új vérdíj

opening: We Are! (2008 Remix) (373-394. rész), 
Share the World (395-425. rész), Kaze wo Sagashi-
te (426-458. rész), One day (459-492. rész), Fight 
Together (493-516. rész)

 Az első részek között volt, amelyik 4 fejeze-
tet is feldolgozott, míg a végén elértünk a részen-
kénti 1 fejezetes átlaghoz, ami kicsit elkezdte las-
sítani az animét, de itt még nem vészesen.

https://animegun.hu/one-piece-1999/
http://onepiece.wikia.com

