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nem értek a kritikához, inkább azt mondom, hogy 
Sherlock bicskája (meg a nagyítója) is beletörne, 
ha fel akarná fedni a széria összes titkát. Így is érti 
szerintem mindenki, hogy mire gondolok. Úgy-
hogy nem fogok a történetről sokat mesélni, mert 
nagyjából bármit említenék, az spoiler lenne.

 Azonban kicsit komolyra fordítva a szót, ez 
az anime beleássa magát az idoliparba, és bemu-
tatja, hogy belülről hogyan is néz ki a gépezet. Az 
első évad még csak egy kis bevezető, ahol meg-
ismerjük a karaktereket, de a második évadtól 
keményen jelen van a fanháború, a tagok népsze-
rűségének különbsége, a harmadik évadtól pedig 
példaként bemutatják a különböző hozzáálláso-
kat is (hogy valaki szerint az idol egy bármikor cse-
rélhető termék, míg más a legfontosabb értéknek 
tekinti a tehetséget, és szinte elválaszthatatlan 
családtagként gondol az énekeseire), találkozunk 
az óriáscégek harcával, a nézőkben kialakított kép 
fogalmával, de a lesifotósok sem hagynak nyug-
tot, illetve már az a bizonyos botrány is felüti a 
fejét. A főszereplőinknek pedig olyan munkái 
vannak, mint a valós idoloknak: talkshow, fizetett 
promóciós együttműködés, egy-egy filmforgatás, 
fotózások és így tovább.

van megjelölve. Jó, van olyan karakter, akivel na-
gyon jó a kémiája, például a kajafutárral. De a lé-
nyeg, hogy ne várjunk reverse háremet, mert ak-
kor csalódni fogunk. Ehelyett a fantáziánkra kell 
hagyatkozni, hogy a fiúk közül kiket szeretnénk 
együtt látni, kik tűnnek úgy, mintha évek óta há-
zasok lennének, hol lehetne egy szerelmi három-
szög, és így tovább. Persze ez opcionális, viszont 
garantáltan megsokszorozza az élményt a fujoshi- 
és fudanshikollégáknak, ugyanis akad benne bő-
ven olyan jellegű fanservice, ami a saját értelme-
zésünkre van bízva. Ha valaki úgy gondolja, akkor 
éppenséggel barátként is randizhat, akarom mon-
dani, tölthet együtt egy napot két karakter.
 De ha az sem működik, hogy a jellemtelen 
női főszereplő helyébe képzeljük magunkat, és rá-
adásul nem is BL, akkor mégis mivel akarja eladni 
magát ez a sorozat? Lelövöm a poént, a sztorival. 
Ha most professzionális kritikus lennék, valahogy 
úgy fogalmaznék, hogy a több szálon futó ösz-
szetett cselekmény és a váratlan fordulatok fo-
lyamatos izgalomban tartják a nézőt. Ám mivel 

 Szeretnéd, hogy hét jóképű fiatalember 
harcoljon a szerelmed elnyeréséért? Imádod, ha 
a zeneakadémia növendékeinek különféle próbá-
kon kell megfelelniük? Akkor ajánlom figyelmedbe 
mondjuk az UtaPrit, mert az IDOLiSH7 egyik előbb 
említett feltételnek sem felel meg.

Műfaj, sztori és egyebek

 Nézzük, miket találunk, ha felcsapjuk a 
MAL-t! Talán senkinek nem esik le az álla, ha azt 
mondom, hogy a zene ott van a műfajok között. 
Aztán dráma. Ha az AniListet nézzük, ott a comedy 
is fel van tüntetve. Ezeket meg tudom erősíteni, 
tök jól keveredik benne a dráma és a humor, akad-
nak chibijelenetek, abszurd megjegyzések, jellem-
komikum, van itt minden, ami kell. Meg azért néha 
előfordulnak olyan jelenetek is, amiken lehet bőg-
ni, bár ez nem kötelező.
 Na, és akkor hol a romance? Sehol az égegy-
adta világon. Nincs is „központi női karakter”, a 
fiúk menedzsere is pusztán mellékszereplőként 

„...az anime beleássa magát 
az idoliparba, és bemutatja, 

hogy belülről hogyan is 
néz ki a gépezet.”
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 Mitsuki Iori bátyja, bár ránézésre Iorit mon-
danánk idősebbnek. Sőt, nemcsak ránézésre, ha-
nem akkor is, ha már megismertük őket. Meg is 
lepődtem, amikor az egyik epizódban kicsit be-
csiccsentett a szakétól, aztán eszembe jutott, 
hogy hát tényleg, ő az idősebb. Eredetileg Mitsuki 
álma volt, hogy idol legyen, Iori csak őt támogat-
va követte. Sajnos a fanok között azonban nem 
annyira népszerű, hiszen ők nem tudják, hogy 
ő az, aki bármikor fel tudja vidítani a többieket. 
Ezenkívül rendkívüli műsorvezetői képességekkel 
rendelkezik, simán elvinné a hátán bármelyik ma-
gyar tehetségkutatót, még úgy is, hogy nem tud 
magyarul.
 Yamato a legidősebb tagja a bandának, ma-
gát oniisannak, azaz fiatalembernek hívja. Néha 
zavar ez a megszólítás, de még mindig jobb, mint-
ha ossan, vagyis vén tata lenne, és bocsánatért 
kéne esedeznem a 22 éves és idősebb olvasóktól. 
Kora lévén ráaggatták a leader szerepet, ő hiva-
talosan a csapat vezetője, és néha azért igyekszik 
is úgy tenni, mintha az lenne. A kifejezőképessé-
gével, arckifejezéseivel adja el magát. A színész-
kedéshez is konyít valamennyire, de az ilyen lehe-
tőségeket kerüli, mint ördög a tömjént. Szívesen 
fogyaszt alkoholt, és mindig valami bosszút hajto-
gat. A háttértörténetére várni kell elég sokat, de 
megéri.
 Tamaki pedig épp ellenkezőleg, a legfiata-
labb. Ha most K-popról írnék, azt mondanám, hogy 
ő a maknae. Egyben a főtáncos is, bárkit lenyűgöz 
a mozdulataival. (Kivéve engem, az animált tánc 
valahogy nem tud meghatni.) 

ne jobb hangja?) Főénekes posztja mellett ő látja 
el a center szerepét is, általában ő van az előa-
dások középpontjában. Kicsit esetlen és gyenge, 
de roppant életvidám és mindig pozitív. Kivéve, 
amikor a szintén idol ikertestvére elutasítja. Kissé 
bátykomplexusos szegény. Viszont ő a legaranyo-
sabb kutyus a világon, még macskásként is imá-
dom. De ha Iori szavaival akarom jellemezni, Riku 
inkább elrabolt királylány lenne a történetben, 
mint főhős.
 Iori az egyik legfiatalabb az együttesben, 
mégis ő az összetartó láncszem. Nélküle az IDO-
LiSH7 olyan lenne, mintha a hétfős tandembicik-
liről levennénk a láncot – ha ő elront valamit, az 
egész csapat leáll. Maximalista, perfekcionista, 
fiatal kora ellenére az egyik legérettebb tag. Gya-
korlatilag második menedzser is lehetne, mindig 
besegít Tsumuginak. Kissé lekezelő és ironikus 
tud lenni, főleg Rikuval (bár szerintem csak fél-
tékeny, hogy Riku folyton a bátyjáról áradozik). 
Viszont pont ezért szeretjük. No, meg azoknak is 
megfelel, akiknek kékhaj-fétise van. Mint nekem.

ló anime főszereplője. Kicsit olyan, mint Izumi az 
A3!-ből. (Csak nem néz ki olyan cukin, de ez sze-
mélyes vélemény.)

És akkor lássuk a csapatot, akit menedzsel:

 Riku a főénekes, neki a legjobb a hangja 
hetük közül – ez már az első próbán világos volt. 
(Nem véletlen, Ono Kenshou adja a hangját, az 
egyik kedvenc szinkronszínészem, ki másnak len-

A zene katonái

 A valóságban szerencsére nincs ilyen cringe 
posztjuk, csak én adtam nekik. Viszonylag sok ka-
rakterrel dolgozik a sorozat, először a hét is ijesz-
tő lehet, aztán évadról évadra új együttesekkel 
is meg kell ismerkednünk. Azonban garantálom, 
hogy nem lesz probléma a szereplők megkülön-
böztetésével, hiszen mindenkinek egyedi hajszíne 
van. Ráadásul a színvakoknak sem kell aggódniuk, 
mert a személyiségük is legalább annyira eltér, 
mint a hajszínük, így az első évad végére minde-
gyikük egyedi csillagként ragyoghat a szívünkben. 
(Ez kicsit nyálasra sikerült.)
 Mielőtt részletezném fő hetesünket, kitér-
nék a menedzserünkre: egy fiatal pályakezdő lány-
ról van szó, Takanashi Tsumugiról. Annak ellenére, 
hogy még kissé tapasztalatlan, mindent megtesz, 
hogy a IDOLiSH7-nek hírnevet szerezzen, prog-
ramokat szervez, támogatja őket 
bármiben. És egy igazán talpra-
esett csajszi, nem egy jellegtelen 
karakter, mint a legtöbb hason-
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rakterektől kell tartani, akik úgy néznek ki, mint 
egy vámpír. Persze nem azok, nincs természet-
feletti szál benne. (Bár azok után, hogy az egyik 
részben szellemekkel beszélgettek, már nem na-
gyon lepődnék meg azon sem.)

Ecsetvonások és kottaírás

 A grafikával meg vagyok elégedve, élénk 
színeket használ, jók a karakterdizájnok, meg alap-
járaton szépen néz ki az egész sorozat. Van benne 
rondább CGI meg szebb is, de összességében sze-
rintem nem vészes. Azért ez idolaniménél bocsá-
natos bűn, mert ha az anime került egy vagyonba, 
akkor a táncok 2D-s meganimálása még legalább 
ugyanannyi lenne. Viszont a táncokat természe-
tesre csinálták meg, nincsenek a fiúk annyira teljes 
szinkronban, mintha robotok lennének, úgyhogy 
még így is rengeteg munka van benne. És tényleg, 
nem is néz ki rosszul. Ha skálára akarnám pakol-
ni a CGI-jeleneteket különböző animékből, akkor 
szerintem tökéletes minta lenne a jobbik végére. 

 Talán sikerült nagyjából spoilermentesen 
bemutatni őket, remélem, hogy szimpatikusak 
mindenkinek. Én imádom őket – igen, még Nagit 
is. A többi csapat tagjain nem megyek végig, nem-
csak azért, mert a kedves olvasó valószínűleg már 
a fejét fogja, hogy egy A4-es gépelt oldalt írtam 
csak a szereplőkről, hanem azért sem, mert azzal 
is egy csomó meglepetéstől fosztanám meg azt, 
aki még nem látta a sorozatot. De megnyugtatás-
ként mondom, hogy a többi banda csak 2-3 tagból 
áll, nem 21 névvel indulunk. Ami viszont megint 
különlegesség, hogy a „rivális” csapatokkal gya-
korlatilag baráti kapcsolatot alakítanak ki a fősze-
replőink, nem ők a gonoszok. Inkább azoktól a ka-

dást nem tűrően mosolyog – késsel a kezében. 
Imádom. A családi háttere tartogat még érdekes-
ségeket, zene terén pedig sokoldalú, szinte min-
denben jó.

 Végül és utolsósorban pedig Nagi, az irritá-
ló akcentussal beszélő külföldi karakter. (Varázsla-
tos módon ez az akcentus énekléskor úgy eltűnik, 
mint a sérülések nyomai bármelyik comedyben.) 
Ha valaki látta az A3!-t, úgy kell elképzelni, mint-
ha Citronhoz hozzáadnánk egy adag weebséget. 
Nagi elkötelezett Magical Cocona-fan (egy anime 
az animében, még saját számot is kapott), de a 
3D-s lányokat sem kifogásolja. Ő a visual a csapat-
ban, aki a külföldies kinézetével eladható minden-
féle fotózásokra, a kék szemű, szőke hajú herceg 
fehér ló nélkül. De tényleg herceg! Vagy ki tudja, 
abszolút rejtély a múltja. Viszont néha előruk-
kol egy-egy olyan infóval, hogy csak úgy nézek 
rá, hogy ez tényleg Nagi-e. Egyébként meg több 
nyelven beszél, rendszeresen folytat tárgyaláso-
kat, csak a személyisége miatt tűnik ostobának.

Elég gyerekes, sokszor udvariatlan, nagyon köz-
vetlenül beszél mindenkivel, de a fanjai is azért 
szeretik, mert laza, és kimondja, amire minden-
ki gondol. De szép lassan megtanulja, hogy nem 
mondjuk azt a főnöknek, hogy „jaj, ne, ehhez 
nincs kedvem”. Imádja az Ousama pudingot min-
den mennyiségben, csak attól félek, hogy egy jö-
vőbeli élettársa otthagyja, ha kinyilvánítja, hogy a 
pudingot jobban szereti, mint őt.
 Sougo Tamaki ellentéte, nyugodt, inkább 
passzív résztvevője az eseményeknek. Kedves, na-
gyon illemtudó, Tamaki minden udvariatlanságá-
ért elnézést kér. Tehát szinte folyamatosan. Visz-
szahúzódó személyisége ellenére, amikor minden 
kötél szakad, átmegy egy yanderéket megszégye-
nítő passzív-agresszív üzemmódba, és ellentmon-
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látszik, hogy nem ragaszkodnak az egycourös 12 
epizódhoz, simán bevállalnak 15-17 részt, ha any-
nyi kell a sztorihoz. A játék úgy néz ki, hogy a me-
nedzser karakterével vagyunk, de nem állít minket 
választási lehetőségek elé, csak úgymond nézzük 
a sztorit. Ugyanaz a személyisége a karakterünk-
nek, mint az animében, úgyhogy a játék sem egy 
„melyik sráccal akarunk összejönni” jellegű otome 
game, és pont ezért egyedi. Egyszer talán majd 
megpróbálkozom vele. Nagy népszerűségnek ör-
vend Japánban, már 2018-ban is több mint 2,5 
millióan töltötték le, és ezért is haladnak egész 
gyorsan az animével 3-4 éves kihagyások nélkül.

 Jelenleg két és fél évad ment le, ami 45 részt 
jelent, és még mindig jó pár szál nincs elvarrva, 
úgyhogy még fog is tartani egy darabig az anime. 
Ezért szerettem volna felhívni rá a figyelmet, hogy 
mások is tépkedhessék a hajukat a türelmetlen vá-
rakozások közepette. Számomra ez a bishounenes 
idolanimék rejtett gyöngyszeme, nem láttam még 
hasonlót, úgyhogy csak ajánlani tudom.

a Twitterből Rabbitter vagy a YouTube-ból Rabbi-
Tube a sorozatban.

 2020-ban indult a „RabbiTube Creator” ni 
Chousen! nevű ONA, amiben a szereplőknek kü-
lönböző kihívásokat kell teljesíteniük egy videó 
formájában. Az egyik egy Mi van a dobozban? já-
ték, a másik meg egy személyre szóló feladat, pél-
dául hogy úgy kell narrálni a sütisütést, hogy köz-
ben tilos angol jövevényszavakat használni, vagy 
emlékezetből meg kell mondani, hogy melyik két 
alkoholos ital ugyanaz. Nagyjából minden karak-
ternél 10 perc színtiszta fanservice, de érdemes 
lehet ránézni. Még ha a CGI egyesek esetében 
furábban néz ki, mint az emlegetett openingben.
De más is van ám Banri YouTube-csatornáján, né-
hány albumspoiler a friss számok részleteivel, pár 
MV (mint az előbb említett NO DOUBT), de kon-
certeket is nézhetünk (amik úgy néznek ki, mint-
ha a Netflix live action-verziói lennének), valamint 
Riku tornája is ott van a fogyni akaróknak.

Fogd meg a kontrollerem!

 Az anime egy játékadaptáció – mégis kinek 
jutna eszébe mangában megcsinálni egy zenés, 
táncos sztorit? –, amivel én (még) nem játszottam. 
De az egyik ismerősöm igen, úgyhogy zaklattam 
kicsit a kérdéseimmel. Úgy néz ki, hogy az anime 
egy az egyben a játék sztoriját adaptálja, nem vál-
toztatnak rajta, sőt inkább extra jelenetek jellem-
zőek, mint hogy kihagyjanak valamit. Ez abból is 

Azt azonban elismerem, hogy a második opening 
rajzolása eléggé… furcsára sikeredett.
 A zenék többnyire jók, nyilván nem válogat-
tak be olyan szinkronszínészeket, akik nem tud-
nak énekelni. Ami kicsit zavart, hogy nagyon sokat 
énekelnek a számokban együtt, és így olyan, mint-
ha egy ember adná a hangjukat, nem hét külön 
egyéniség szólalna meg. A második és a harmadik 
évad openingje között viszont ég és föld a kü-
lönbség. A második szörnyű rajzolása után üdítő 
volt látni, hogy a harmadikban már alig használtak 
CGI-t, illetve zeneileg is sokkal jobban tetszett. 
Ám az abszolút kedvenc számom eddig (kétség 
nélkül) a NO DOUBT a Re:vale együttestől. MV is 
van hozzá YouTube-on, az is baromi jól mutat.

RabbiTube

 Van egy nagyon cuki élő plüssnyuszink a 
Takanashi Productionnál, aki hasonló nyunnyogó 
hangokkal szórakoztat minket, mint a tejsavbak-
tériumok a Hataraku Saibou!!-ban. És miatta lett 
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