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isukidatta) és a Cinnamon the Movie (Together) 
animékben. Ezidőtájt a fénykorát élte a TVXQ. 
Nagyon népszerűek voltak Dél-Koreában és Ja-
pánban is, meg kb. egész Ázsiában, úgyhogy nem 
csoda, hogy ennyi lehetőséget kaptak.

Jaejoong

 A TVXQ volt tagja és a JYJ jelenlegi tagja. Ja-
pánban elég szép karriert futott be szóló előadó-
ként. Két anime dal is fűződik a nevéhez. Az első 
a Zoids Wild második opening dala, a Defiance 
(2018), a második pedig a Runway de Waratte 
első ending dala, a Ray of Light (2020).

Younha

 16 évesen ment Japánba szerencsét pró-
bálni, miután húsz dél-koreai ügynökség is elutasí-
totta, mert nem találták elég szépnek, hogy idol-
ként debütálhasson. A japán debüt után azonnal 

 Mivel egy főként animékkel és Japánnal 
foglalkozó magazinba írok cikkeket a dél-koreai 
pop zenéről, ezért szinte elkerülhetetlen, hogy ír-
jak a kettő összefonódásáról. Ez leginkább abban 
nyilvánul meg, hogy dél-koreai előadók szeren-
csét próbálnak a japán zenei életben is. Mindezt 
kisebb-nagyobb sikerrel teszik, és persze az is elő-
fordul, hogy pár anime opening és ending dallal 
gazdagítják diszkográfiájukat. Ennek a jelenség-
nek nézünk most utána. Vágjunk is bele!

BoA

 A 2000-es évek elején kezdtek el beszivá-
rogni dél-koreai előadók a japán zenei iparba. 
BoA volt az első, akinek sikerült megvetni a lábát 
a felkelő nap országában, 2001-ben. Azaz ponto-
san húsz éve, és ekkor még csak tizennégy éves 
volt. Na de mi kellett a sikerhez? Elsősorban japán 
nyelvű dalok, még ha azok akár koreai dalok japán 
átiratai is. Minimum alapszintű japán nyelvtudás 
elsajátítása az előadó részéről és persze masszív 
kampány az ügynökségétől. A siker nem is maradt 
el, ez idáig hat albuma ért el első helyezést az Ori-
con charton. Mai napig az egyik leghíresebb japán 
dala, a Valenti, ami 2002-ben jelent meg. Szintén 
ebben az évben jelent meg az Every Heart című 
dala, ami az Inuyasha anime negyedik ending dala 
volt. Ezen kívül még két dalát használták fel ani-
mékhez. Ezek pedig a Beside You (2003) és a Ma-
sayume Chasing (2014). Az előbbi a Monkey Typ-
hoon, az utóbbi pedig a Fairy Tail opening dala.

sikeres is lett, ezt tükrözi az akkori beceneve is, 
Oricon Comet, amit azért kapott, mert olyan jól 
szerepelt a japán Oricon listáján.
 2004-ben debütált és ugyanebben az év-
ben jelent meg a Houkiboshi című dala, ami a 
Bleach anime harmadik ending dala lett. Ennek az 
endingnek az érdekessége, hogy tizenhárom ver-
zióban készítették el, és mindegyikben egy-egy 
osztagot mutatnak be a tizenháromból.
Ezen kívül még három animében hallhattuk:
Jyu Oh Sei - Te wo Tsunaide (ending dal, 2006)
Kiba - Hakanaku Tsuyoku (opening dal, 2007)

Rideback - Kioku (ending dal, 2009)

TVXQ

 Az ekkor még öt fős koreai idol csapat 2005-
ben debütált Japánban és a 2000-es évek elején 
hét dalukat hallhattuk különböző animékben. Eb-
ből három a One Piece című animében szerepelt. 
Elsőként 2006-ban az Asu wa Kuru Kara, ami a 17. 
ending dal volt. 2009-ben pedig kettő opening 
dallal szerepeltek a We Are (10. opening dal) és a 
Share The World (11. opening dal).
 Az Origami Warriorshoz egy opening 
(Free Your Mind) és egy ending dalt (Love is All 
I Need) szolgáltattak. Ezeken kívül egy-egy daluk 
elhangzott a Yo-Kai Watch: Forever Friends (Da-

BoA

TVXQ

Jaejoong



zene k-pop

< Tartalomjegyzék AniMagazin / 111

Guy „eltáncolja” a Kara lánybanda Mister dalának 
híressé vált koreográfiáját. A Kara-nak még 2009-
ben a Mister hozta meg a nagy áttörést Dél-Ko-
reában, majd két évre rá ezzel a dallal debütáltak 
Japánban, hatalmas sikerrel. Kara egyébként a 
Naruto Shippuden koreai változatához énekelte 
el a Butterfly című dalt.

Oh My Girl

 A hét tagú lánybanda már jelen van egy ide-
je a koreai és a japán pop zenei életben egyaránt, 
viszont opening és ending dalt még nem hallot-
tunk tőlük. Akkor mégis miért írok róluk? Egyszerű 
a válasz. Az egyik dalukat, a Eternalism címűt fel-
használták a Kekkai Sensen & Beyond animében.

F.T. Island és CNBLUE

 Az F.T. Island egy pop-rock együttes, akik 
2007-ben debütáltak Dél-Koreában és rá egy év-
vel megjelentek a Japán színtéren is. 

Mini K-POP Előadó Bemutató

woo!ah!
Tagok: Nana, Wooyeon, Sora, Lucy és Minseo
Tavaly májusban debütáltak a nevükkel azonos 
dallal, a woo!ah!-val. Ekkor még hatan voltak, 
de Songyee az első comeback előtt elhagyta 
a csapatot magánéleti gondokra hivatkozva. 
A második kiemelt daluk a Bad Girl volt tavaly 
ősszel. Idén májusban pedig a Purple dallal 
tértek vissza, és eddig ez volt a legsikeresebb 
visszatérésük. Több mint tízezer példányban 
kelt el a Wish címet viselő albumuk. Ügynök-
ségük az NV Entertainment.

2PM

 A hat tagú fiúbanda 2011-ben debütált Ja-
pánban és ebben az évben adták ki a Take Off 
című dalukat, ami az Ao no Exorcist első ending 
dala lett. Eddig ez az egyetlen daluk, ami szere-
pelt egy animében. Ahogy az eddigi előadók, ők 
is szép karriert futottak be Japánban. Érdekes-
ség róluk, hogy idén június végén tértek vissza a 
K-pop szintérre hosszabb kihagyás után (többek 
közt katonai szolgálat miatt). A legújabb daluk, a 
Must, aminek a videoklipjében épp apokalipszis 
idején keresik a nagy őt. 

KARA és SECRET

 Ha már volt One Piece és Bleach, akkor nem 
maradhat ki a nagy trió harmadik tagja sem, Naru-
to. A Naruto SD: Rock Lee Go első ending dalát, 
a Twinkle Twinkle-t a Secret szolgáltatta. Érde-
kesség, hogy a Naruto SD: Rock Lee Go animében 

Younha

2PM

KARA SECRET

Oh My Girl

F.T. Island
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egy korábban megjelent, koreai daluk japán átira-
ta volt. Ez volt a Brand New Days és a Rilu Rilu 
Fairilu: Yousei No Door anime első opening da-
lának választották. Majd egy évre rá a Papipupe 
Pon! daluk lett a Rilu Rilu Fairilu: Mahou no Ka-
gami első opening dala. Akkoriban az Apink a cuki, 
kislányos imidzset vitte, a Rilu Rilu Fairilu meg egy 
kisebbeknek szóló varázslatos anime tündérekkel, 
így nem csoda, ha ennél az animénél kötöttek ki.

Az első anime megjelenésükre három évet kellett 
várni. 2011-ben a Toriko anime első ending dalát 
(Satisfaction), majd 2012-ben az Ozume ope-
ning dalát (Neverland) szolgáltatták. A CNBLUE 
az F.T. Island kistestvére és hasonló pop-rock for-
máció, mint elődje. Náluk az az érdekes eset állt 
elő, hogy először Japánban debütáltak 2009-ben, 
majd pár hónapra rá, már 2010-ben Dél-Koreában 
is promotáltak. 2011-ben adták ki az In My Head 
dalukat a felkelő nap országában, ami az Odaát 
tv-sorozat anime változatának az ending dala lett.

Boyfriend

 2013-ban a Boyfriend fiúcsapatot az a meg-
tiszteltetés érte, hogy a Detective Conan anime 
negyvennegyedik ending dalát, a Hitomi No Mel-
ody-t énekelhették el. A Boyfriend egy hat tagú 
fiúcsapat volt, akik  - 2011-ben -  sikerrel kezdték a 
karrierjüket, de nem sokkal ezután elfeledte őket 
a koreai közönség. Az ok valószínűleg az, hogy 
mielőtt megszilárdították volna az ismertségüket 

Mini K-pop Teszt

Melyik évben debütált a Red Velvet?
a. 2014
b. 2015
c. 2016

Jelenleg hány tagból áll a Seventeen?
a. 13
b. 15
c. 17

Melyik dallal debütált a Girls’ Generation?
a. Kissing You

b. Gee
c. Into The New World

Az alábbi dalok közül melyik nem EXO dal?
a. Power

b. Love Shot
c. Superhuman

Melyik ügynökséghez tartozott a Boyfriend?
a. Starship
b. Stardom

c. Starmaker

A megfejtéseket az utolsó oldalon találod!

Dél-Koreában, elkezdtek promotálni Japánban is. 
Túl nagy idő telhetett el két hazai promóció kö-
zött és a sok feltörekvő énekes és csapat elvonta 
róluk a figyelmet, mielőtt igazán berobbanhattak 
volna. Egészen 2019-ig adtak ki dalokat, de egyik 
sem lett igazán nagy siker. 2019 májusában osz-
lottak fel.

Apink

 A dél-koreai előadók gyakran debütálnak 
Japánban már egy korábbi, Dél-Koreában sikerre 
vitt dalukkal, mert ha hazájukban sikeres lett, ak-
kor Japánban is nagyobb rá az esély, hogy ezzel a 
dallal befut az előadó. Másrészt nem is kell sokat 
dolgozni a dallal, ugyanis „csak” le kell fordítani 
japánra, újra felvenni már japánul, videoklipet ké-
szíteni hozzá és kiadni. Nem pedig mindent elöl-
ről kezdeni egy új dallal a dalszövegírástól a zene-
szerzésig. Ez egyben szép költségmegtakarítás is. 
2015-ben az Apink is így kezdte, majd 2016-ban 
megjelentették első olyan dalukat, ami már nem 

Mini K-pop Dal Ajánló

Dalcsere - part. 4

Folytatódik a dalcsere, amiben olyan kpop 
dalokat veszünk sorra, amiket egy szintén 

idol csapat/előadó dolgozott fel. 

KNK - Love In The Eyes (eredeti: TVXQ)
Loona - Sorry Sorry (eredeti: Super Junior)

BTS - Rainism (eredeti: Rain)
Nature - Solo (eredeti: Jennie)

Minhyuk, Youngjae, Minhyuk és Bambam- 
Bad Girl Good Girl (eredeti: Miss A)

Alexa - Dramarama (eredeti: Monsta X)
Stray Kids - It’s raining (eredeti: Rain)
WINNER - Missing You (eredeti: 2NE1)

NCT Dream - No. 1 (eredeti: BoA)
Seventeen - Wild Eyes (eredeti: Shinhwa)

CNBLUE

Boyfriend Apink
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MBLAQ és U-KISS

 Az MBLAQ második japán dalát, a Baby U!-t 
választották a Beelzebub anime negyedik opening 
dalának. Mindez 2011-ben volt, és sajnos azóta 
feloszlottak. 2009 és 2015 között voltak aktívak. 
 A U-KISS 2011-ben debütált Japánban és 
2012-ben jelent meg a Dear My Friend című da-
luk, ami a Stormy Night (Secret Friends) anime 
filmben tűnt fel. Sajnos az utóbbi években pár tag 
elhagyta a csapatot, és még nincs bejelentve a 
feloszlás, de nem hinném, hogy a megmaradt két 
taggal tovább tudnák folytatni U-KISS névvel.

Legendás K-pop zenék - vol 9.
(amiket minden valamire való K-pop fan 

ismer)

Girls’ Generation - The Boys
EXO - Ko Ko Bop

Twice - Like OOH-AHH
Seventeen - Don’t Wanna Cry

f(x) - Rum Pum Pum
Super Junior - Bonamana
2NE1 - Come Back Home

Seo Taiji & Boys - Come Back Home
Sunmi - 24 hours
Big bang - F**k it

Megfejtések: 1-a; 2-a; 3-c; 4-c; 5-a

J-Min

 Ugyanúgy, mint BoA és a TVXQ, ő is az SM 
Entertainment alatt dolgozik, de leginkább Ja-
pánban ismert. 2007-ben debütált Japánban, és 
rá két évre a Hanasakeru Seishounen anime ope-
ning (Change) és ending dalát (One) is énekelhet-
te. Közben kiadott pár dalt koreai sorozatokhoz, 
de ténylegesen 2014-ben debütált Dél-Koreában 
a Shine című dallal.

Stray Kids, CIX és Tomorrow X 
Together

 Most pedig jöjjenek a fiatalok, mármint a 
pár éve debütált csapatok, akik csakúgy, mint elő-
deik, szintén nem restek japánul énekelni.
 A Stray Kids (nyolc tagú fiúbanda) 2017-ben 
debütált hazájában, majd három évvel később Ja-
pánban is. Az első két japán daluk a Tower of God 
anime opening (Top) és ending dala (Slump) lett. 
2020 végén megjelentették első japán mini albu-
mukat All In címmel.

 A CIX egy öttagú fiúbanda, akik 2019-ben 
debütáltak Dél-Koreában és Japánban is. 2020 
nyarán kezdték el vetíteni a God of High School 
animét, amihez a srácok a Win című ending dalt 
szolgáltatták. Érdekesség, hogy a GoHS nem 
manga, hanem manhwa, tehát koreai alkotás.
 A Tomorrow X Together (öten vannak) 
2019-ben debütált Dél-Koreában és 2020 elején 
jelentek meg a japán színtéren, ahol már kettő 
opening dallal is büszkélkedhetnek. Az első, az 
Everlasting Shine daluk a Black Clover animében 
tűnt fel 2020-ban. A második daluk, a Force idén 
szerepelt a World Trigger animében.

MBLAQ

U-KISS Tomorrow X Together CIX

Stray Kids

J-Min


