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anime bemutató
Az 1999-ben indult kalózos neverending
shounen novemberben eléri az 1000. részét. Eredetileg a szalmakalapos kalózok útjának második
felét mutattam volna be itt (első fele: AniMagazin
58.), de még nem értek a végére, így inkább megpróbálom röviden összegezni, hogy milyen is ez az
anime. Tíz éve volt már egy hasonló cikk az AniMagazinban (AniMagazin 7.), de azóta már sok víz
lefolyt a Grand Line-on.

Hogy kezdődött az anime?
Kezdjük rögtön 1998-ban, amikor még a
Production I.G.-nél voltak a manga adaptálásának
a jogai. Most azok, akik elolvasták a cikk első mondatát, vakarják a fejüket. Nem a Toei által készített
sorozattal, hanem egy OVÁ-val indult a One Piece. 1998. július 26-án jelent meg először moziban,
majd VHS-en a történet első mozgóképes változata. Hogy mi a VHS, lásd a következő bekezdésben.
Ennek a félórás animének az érdekessége, hogy
itt még nem a manga karakterdizájnját vették át,
hanem az akkori standardhoz igazították a szereplők kinézetét. Valamint még a hangeffektek és a
szereplők szinkronjai sem a sorozatban hallhatók
voltak. Bár 3 seiyuu később visszatért a One Piece
sorozathoz is más szerepekben.
A VHS, a Video Home System-ből képzett
mozaikszó, mely egy 1976 óta létező analóg mozgóképfelvételi és lejátszási technológiára vonatkozó szabvány. Többszázméternyi mágnesszalagot tartalmazó videókazettákat készítettek vele,
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a kétezres évek elejéig minden anime ezeken az
adathordozókon jelent meg. (AniMagazin 24.)

Hogy kezdődött a manga?
A One Piece alapjául szolgáló Romance
Dawn című egyfejezetes történet még 1996.
augusztus 4-én jelent meg a Shonen Jumpban.
Aztán jött egy második változat Romance Dawn,
version 2, ugyanazon év szeptember 23-án. Végül
1997 nyarán indult el a mangasorozat. Ebből a
kezdeti két fejezetből is készült anime, az elsőből

a One Piece: Romance Dawn Story OVA a Shonen
Jump 40. évfordulójára, a második a 907. epizódban az anime 20. évfordulójára.

Milyen crossoverek voltak?
Anime: A One Piece 2011 és 2013 között
háromszor keresztezte Toriko és egyszer a Dragon Ball útját. Az animét a Toriko után vetítették
a TV-ben. Rögtön a Toriko 1. részével készült egy
(műsorblokk szerint) egyórás közös kaland, ami a
One Piece 492. részében fejeződött be. Ezt követte a Toriko 51. és a One Piece 542. része közötti
történet. Végül a Toriko 99. és a One Piece 590.
része közti kereszteződésbe a Dragon Ball is bekapcsolódott. Azóta több ilyen nem volt.
Manga: Mangában még 2006-ban jelent
meg egy egyfejezetes crossovere a Dragon Balllal, a Cross Epoch, illetve 2011-ben a Torikóval, a
The True Food! Devil Fruit!!. A legújabb ilyen manga
a Shokugeki no Somával jött létre, ez a Shokugeki
no Sanji. Ebből eddig 4 fejezet készült, az első a
manga 21. évfordulójára (ettől a kortól lesz valaki
felnőtt Japánban) 2018-ban, a második az 1000.
fejezet megünneplésére 2021 januárjában, a harmadik a 24. évfordulóra 2021 júliusában, a negyedik 2021 szeptemberében csak úgy.
Videójáték: A Jump Super Stars és a Jump
Ultimate Stars Nintendo DS játékokban is szerepeltek a szalmakalaposok a többi Shounen Jump

karakter mellett. Továbbá volt még a Battle Stadium D.O.N Playstation 2 és Gamecube játék,
amiben a Dragon Ball és a Naruto szereplőivel verekedtek össze hőseink. Ezt követte a J-Stars Victory VS Playstation 3-4 és Vita játék. Végül a Jump
Force, ami már Windowsra, PlayStation 4-re, Xbox
One-ra, és Nintendo Switch-re is megjelent.
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Mi lenne, ha a 19. századi
Japánban játszódna?

Mi lenne, ha Chopper
szuperhős lenne?

Erre is megkapjuk a választ a 4. specialban,
ahol Luffy nyomozót játszik. Ez a szilveszteri különkiadás annyira sikeres lett, hogy az animében
még 5 epizódban folytatódik ez az alternatív történetszál, ezek a 291-292; 303 és 406-407. részek.
Mint az sejthető, inkább humoros, mint akciódús
részek ezek.

A tradicionális Japán után a szuperhősös környezetet is kipróbálták a készítők. Ez két
epizódot ért meg: a 279. részben csak egy rövid
szegmens volt, aztán a rajongók annyira szerették
(küldtek rajzokat is), hogy a 336. részt teljesen nekik szentelték.

Spoiler: Mi lenne, ha Sabo
megmentené Ace-t?
Ez a harmadik alternatív változat, bár még
csak 3 fejezetes mangaként jelent meg a One Piece magazinban Special Episode „Luff” címmel. A
sorozat egyik legfontosabb pontján tér el másik
irányba.
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lőkkel más helyszíneken. Azonban a One Piece
egyetlen történetszálat húz végig 1000 részen,
ugyanazokkal a szereplőkkel, akiket az elején
megismertünk, mindezt anélkül, hogy önismétlővé válna. A részek elején levő hosszú ismétlések
csak a szükséges rossz megtestesülései.

Kik fordítják?
Magyar feliratot kettő fordítócsapat is készített a sorozathoz. Az Uraharashop 2017-ig az
animét a 720. epizódig, illetve a mangát a 863. fejezetig fordította a kapcsolódó 12 filmmel együtt.
A Naruto-kun még mindig fordítja hétről hétre az
animét és a mangát is, szintén a filmekkel együtt.

Miben különbözik a One Piece
más 1000 részes animéktől?

De miért tart még mindig a sorozat? Miért
gyűjt össze valaki 5 656 különféle tárgyat belőle? Miért fordítanak többen is 700 vagy akár
1000 epizódot? Mert szeretik. Nézzük, hogy mit
lehet ebben szeretni:

Mutattunk már be a magazin oldalain 1000
vagy több részes animéket, de a Detektív Conant
(AniMagazin 37) epizodikus, főleg pár rész alatt
megoldódó ügyek alkotják, amit minden bizon�nyal egyszerű elnyújtani, megsokszorozni és kibővíteni. A Pokemon (AniMagazin 40 és 41) és a YuGi-Oh! (AniMagazin 55) pedig több alsorozatból
és generációból tevődik össze állandó modernizálással, ami megint nagy segítség az alkotóknak,
hiszen így újra lehet kezdeni a sztorit más szerep-

Fanservice: Ez egy tévhit. Szemrevaló a karakterdizájn, és a sorozat második felével, amit
az 517. résztől számolunk, megnőtt az erotikus
fanservice. Nem azért, mert például Nami mellei
megnőttek, hanem mert előtérbe is kerültek. Példának lásd a 17. openinget, amiben meztelenül
zuhanyozik, 58 epizódon keresztül minden rész
azzal kezdődött. Azonban csak ezért a legelvetemültebbeken kívül senki nem fog belekezdeni
egy 1000 részes sorozatba.
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Mély történetek és tragédiák: Nyilván
nem forgatja ki sarkaiból a világot, nem dekonstruálja a műfajt és nem fogja megváltoztatni a nézők életét. Azonban vannak benne
olyan megható pillanatok, amikkel kevés shounen büszkélkedhet. Például egy királyi család
véres trónfosztása, és annak következményei.
Változatos történetek (diktatúra leverése,
szöktetés, háború) és karakterek (pusztakezes
harcos, kardforgató, lövész, tolvaj/időjárásmanipuláló, alakváltó, illuzionista/csontváz, robot):
Nem csak annyiból áll, hogy van mindig egy erősebb ellenfél, akit le kell győzni. Abból is, de mellette sokszor több fronton zajlanak az események.
Oda-vissza utalások: A sorozat egy élő világ képzetét teremti meg azáltal, hogy valakinek
egy időre elválnak útjai a hősöktől, aztán mikor
később találkozunk, már sokat fejlődött ő is. Vagy
éppen vannak, akik meghalnak, vagy akit leváltanak a pozíciójából. Korábbi ellenségek válhatnak
ideiglenesen társsá, de nem úgy, hogy most akkor
ők is a csapat tagjai lesznek, hanem korábban legyőztük, sokáig nem láttuk, utána mondjuk segít
megszökni a börtönből, aztán megint nem látjuk
egy ideig, de már tudjuk, hogy vissza fog térni.
Kreatívan felépített világ: Sokféle faj népesíti be a különböző helyszíneket. Vannak óriások, törpék, sellők, de vannak halemberek is. De
az emberek közt is van, akinek szárnya van, van,
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akinek három szeme, van, akinek meg a karja hos�szú, és akkor az állatokról még nem is beszéltünk,
mint például a tengercsászárok. Van, aki a felhők
felett lakik, van, aki a víz alatt. Aztán vannak szervezetek, mint a világkormány, a tengerészet és a
yonkou.
Relatíve kevés a filler, illetve azok is jók:
A Toei azt a stratégiát követi, mint a Dragon Ballnál is, hogy a mangát rohadt lassan adaptálja (előfordul, hogy egy epizód csak pár oldalnyit halad
előre), de közben kiegészítgeti úgy a történetet,
hogy ne mindenki vegye ezt észre. Azonban nagy
ritkán betesznek pár olyan részt, ami nincs a mangában. Ez üde színfolt a maga rövid és többé-kevésbé kerek történetével. Például egy öregembernek segítenek hajót készíteni.

Meddig fog tartani?
A történet első fele 597 fejezet volt a
mangában. Azért a mangával számolok, mert az
animében nagy az eltérés, hogy hány fejezetet
adaptál részenként. Ha a második fele is ugyanakkora lesz, akkor az 1194. fejezettel fog véget érni.
Most az 1033.-nál tart. Még 161 fejezet van hátra, évente 39-42 fejezet jelenik meg, az kb. 4 év.
Így a manga 2025 végén fejeződhet be. Ezt nyilatkozta a mangaka, Eiichiro Oda is. Az anime kb.
40 fejezettel van lemaradva tőle, így az még kb.
plusz egy év, ami 2026-ot jelent, és valószínűleg
az 1248. epizód lesz az utolsó.
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