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 Ha már a rajongók volt a fő témája az előző 
cikknek (AniMagazin 53.), nem hagyhatom ki, hogy 
ne írjak a rajongók fő örömforrásáról, az idolok 
dalairól, albumairól. Most azt járjuk körül, hogyan 
épül fel egy k-pop album és kik a legsikeresebbek 
albumeladás terén. Vágjunk is bele!

Album kiadás

 A koreai popipar a 90-es évek óta annyira 
telítődött lett, hogy már nem érte meg minden 
évben egy egész albumot kiadni. Ezért vagy mini 
albumokat vagy single-ket jelentetnek meg (álta-
lában), és ha összegyűlt elég dal, akkor azt kiadják 
egy teljes albumban. Jó példa erre a VIXX 2016-
os minialbum-sorozata. Először a Zelos minialbum 
jelent meg, utána a Hades és a Kratos. Év végén 
pedig a három album dalait kiadták egyben és egy 
– a 2016-os koncepciójukkal kapcsolatos – dvd-vel 
együtt VIXX - 2016 Conception Ker Special Packa-
ge néven.

Comeback

 Pár évvel ezelőttig a csapatok többsége 
éves visszatérésekben (comeback) gondolkodott. 
Ami azt jelentette, hogy egy évben kiadtak egy 
albumot, és annak az újracsomagolt változatát 
pár hónappal később. Mára már ez is megválto-
zott: egy csapat akár 3-4 dalt is kiad egy évben 
(csak Dél-Koreában, emellett gyakran kiadnak 
ugyanennyi dalt még Japánban vagy Kínában).

Ez leginkább az újabb csapatokra érvényes, a ré-
gebbiek maradtak az éves rendszernél. 

 Miért van szükség ennyi visszatérésre egy 
évben? Állítólag ez is a k-pop színtér telítettsége 
miatt van. Egy visszatérés már nem elég egy év-
ben, hogy a bandát ne felejtse el a közönség. Ez 
főleg az új bandákra igaz. Bár a 2015-ben debü-
tált Twice és a 2014-ben debütált Red Velvet már 
elég híres ahhoz, hogy ne kelljen aggódniuk, hogy 
a feledés homályába vesznek, mégis 2019-ben is 
sok dalt kiadtak. Pedig már megérdemelnének 
némi pihenést.

Egy k-pop album felépítése

 Kezdjük azzal, hogy – természetesen – min-
den k-pop album elérhető digitálisan is, szinte az 

összes létező zenei platformon. Úgyhogy aki nem 
szeretné megvenni a cd-t, annak van alternatívája. 
A k-pop albumokhoz nemcsak egy cd jár tokkal, 
hanem egy kis könyvecske dalszövegekkel és 
képekkel az előadó(k)ról, amiket direkt az adott 
albumra készítettek. 
 Az albumhoz általában még jár egy kis kár-
tya az előadóról, amit akár lehet cserélgetni más 
rajongókkal, ha épp nem a kedvenc tagját kapja 
a csapatból az ember. Posztert általában külön 
kell rendelni hozzá, ritka, ha alapból küldik az al-
bumhoz. Van, hogy fanmeeting jegyek is vannak 
az albumhoz, de ez általában csak a dél-koreai 
rajongóknak elérhető, tekintve, hogy az esetek 
többségében ott kerülnek megrendezésre a ra-
jongói találkozók. Vagy pedig azok között sorsol-
ják ki a fanmeeting jegyeket, akik megvették az 
albumot. Super Junior - Time Slip

https://animagazin.hu/magazin/53/
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 Egy album több verzióból is állhat, és 
itt nem a dalokról beszélek, mert azok ugyan-
azok maradnak, hanem a könyvről, a kártyák-
ról és a poszterről. Általában két verziója van 
egy albumnak, de előfordul, hogy 3 vagy akár 
4 verzióban is piacra dobják ugyanazt az albu-
mot. 
Van olyan is, hogy csapaton belül mindegyik 
tag kap egy külön verziót, amiben többségé-
ben az ő képei szerepelnek, és van még egy 
csapat verzió is az albumhoz. 

 Erre a legjobb példa az idén 15. évfor-
dulóját ünneplő Super Junior, akik a tavalyi 
Time Slip albumukat így adták ki. Jelenleg 
kilencen vannak, úgyhogy ez kilenc verziót je-
lent, és akkor még ott van a csapat verzió, ami 
összesen 10 verziót jelent egy albumra. 
Ez ritka jelenség, most is csak azért csinálták 
így, mert az összes tag befejezte a Dél-Kore-
ában kötelező katonai szolgálatát, és így ün-
nepelték meg, hogy újra együtt van a banda. 
(Kivéve Sungmint, akit a koreai rajongók még 
mindig bojkottálnak, mert öt éve meg mert 
házasodni és nem őket vette el. Para, tudom.)
 Előrendeléskor vagy az album megje-
lenésekor nem igazán választhat az ember, 
hogy melyik verziót kapja meg. Általában az 
összes webáruházban úgy van, hogy random 
(véletlenszerű) verziót küldenek. Én is meg-
vettem a Time Slip albumot, de direkt olyan 
oldalról rendeltem meg, ahol meg lehetett 

külön venni a csapat verziót, mert én a csapatot 
szeretem, a zenéjüket és nem csak egy tagot. De 
ez az én preferenciám. Aki meg valamelyik tagról 
szerette volna az albumot, az vagy rendelt többet, 
és talán benne volt a kedvence, vagy megvárja, 
míg esetleg pár hónappal (évvel) később elérhető 
lesz külön is, vagy elcseréli valakivel az albumát.

Újracsomagolt album és ami 
mögötte van

 Fentebb említettem az újracsomagolt albu-
mot (repackaged album), ami általában csak any-
nyit jelent, hogy egy albumot az első megjelené-
sét követően pár hónapra rá újra kiadnak néhány 
új dallal, ezek közül az egyik a kiemelt dal, amit 
promotálnak különböző (zenei) műsorokban. Vi-
szont a BTS Love Yourself album sorozata olyan 
jó példa arra, hogyan add el majdnem ugyanazt 
többször úgy, hogy közben azt érzed, még meg is 

éri az egész, hogy vétek lenne kihagyni a bemuta-
tását. A Love Yourself album sorozat egy év lefor-
gása alatt jelent meg és három tagja van. Az első 
a Love Yourself: „Her”, ami elérhető négy válto-
zatban: L, O, V és E verziók. Az album 9 dalt és 2 
rejtett dalt tartalmaz. A második a Love Yourself: 
„Tear”, ami szintén elérhető négy változatban: 
Y, O, U és R verziók. Szintén 11 dal hallgatható 
meg, de az összes dal új. A harmadik verzió pedig 
a Love Yourself: „Answer”, ami ugyancsak négy 
verzióban érhető el: S,E,L és F verziók. Az előző 
két album dalai mind megtalálhatóak ezen az al-
bumon, és még kapunk hozzá pár szóló dalt és 
remix verziót a DNA és Fake Love dalokból. A vé-
gén pedig az album verziókból is összeolvasható a 
BTS üzenete: Love Yourself, azaz Szeresd magad. 
Nemes.
 Lehet, hogy pénzlehúzásnak tűnik a több-
fajta albumverzió, de annak, aki nem akarja meg-
venni, még mindig ott van a digitális verzió. 

f(x) - Pink Tape album felépítés BTS - Love Yourself - Her BTS - Love Yourself - Answer
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44. BTS – WINGS
43. ASTRO – All Light

42. THE BOYZ – 2nd Single Album: Bloom Bloom
41. WINNER – WE

40. ATEEZ – TREASURE EP.3: One To All
39. AB6IX – 6IXENSE

38. U-KNOW – True Colors – The 1st Mini Album
37. Stray Kids – Cle 2: Yellow Wood

36. ATEEZ – Treasure EP.FIN: All To Action
35. Red Velvet – The ReVe Festival Day 1

34. Chen – Dear my dear – The 2nd Mini Album
33. Taeyeon – Purpose – The 2nd Album

32. Stray Kids – Cle 1: Miroh
31. AB6IX – B:COMPLETE

30. IU – Love poem
29. SuperM – SuperM – The 1st Mini Album
28. Chen – April, and a flower – The 1st Mini 

Album
27. TXT – The Dream Chapter: MAGIC
26. TXT – The Dream Chapter: STAR

25. NU’EST – The Table
24. MONSTA X – Follow-Find You

Mert többnyire csak a zenéjüket hallgatjuk .mp3 
formátumban, a kis könyvek meg csak porosod-
nak a polcon. Mindenki maga döntheti el, hogy 
megéri-e megvenni neki a fizikai albumot, esetleg 
annak az összes változatát, vagy csak a digitális 
albumba ruház be. Mind leginkább anyagiak kér-
dése.

Az album promotálása

 Az albumról általában kiválasztanak egy ki-
emelt dalt, amit megjelenéskor különböző rádió- 
és tv-műsorokban promotálnak. Ezenfelül ha van 
rá lehetőség, akkor előadnak más dalokat is az al-
bumról. A promotálás általában 3-5 hétig tart, 
de van, hogy a híresebb bandák rövidebbre fogják 
a szűk menetrendjük miatt. Egy album sikerét a 
marketing is nagyban befolyásolja. 
 Lehet, hogy egy dalra felkapja a fejét a hall-
gatóság, és siker lesz nagyobb marketingösszeg 
nélkül, de ez ritka. Például az EXID Up&Down dala 
akkor lett igazán sikeres, amikor az egyik tagról, 

Haniról elterjedt egy fellépésen készült fancam. 
Nagyobb marketingbüdzsével az új bandákat 
szokták megtámogatni, ha van rá pénze a kiadó-
nak. Ha nincs, akkor az esetek többségében biz-
tos a süllyesztő. A nagyobb kiadóknál ezzel nincs 
gond, viszont náluk gyakran előfordul, hogy a régi 
előadók reklámra költött pénzét kurtítják meg, 
mondván: már elég híresek ahhoz, hogy a nevük 
sikerre vigye az albumot. Hát, nem feltétlenül. 
Persze bukásról ezen a szinten nem beszélhe-
tünk, de nagyobb marketingbüdzsével akár jóval 
sikeresebb lehetne a kiemelt dal és az album is. 
Ez egyébként szinte az összes kiadónál probléma, 
és nem egyszer volt már rá példa, hogy ezért lép-
tek ki tagok a csapatból, vagy ezért oszlott fel az 
egész csapat. Pl. a 2016-ban feloszlott Kara is így 
járt. Először két tag (JiYoung és Nicole) lépett ki 
2014-ben, mert szerintük a DSP Ent. nem támo-
gatta őket és a csapatot úgy, mint a kezdetekben. 
Helyettük jött egy új tag (YoungJi), akit a rajongók 
elfogadtak, de 2016-ban mégis feloszlottak, mert 
a régi három tag (Hara, Gyuri, Seungyeon) elhagy-
ta az ügynökséget, így Youngji egyedül maradt. 
Azóta mindannyian a szólókarrierjükre koncent-
rálnak.

Legnagyobb példányszámban eladott k-pop 
albumok 2019-ben

 
 Egy albumokról szóló cikkből nem marad-
hat ki a toplista sem. Lássuk, hogy melyik előadó, 
hogy szerepelt a Gaon Music Chart listáján (Dél-Ko-
rea hivatalos zenei listája) némi magyarázattal.

A hivatalos lista eladási számokkal: 
Gaon Music Chart

Kék szín: szóló férfi előadók
Piros: lánycsapatok
Narancs: szóló női előadók
Nincs szín: fiúcsapatok

50. Park Jihoon – O’CLOCK
49. Red Velvet – The ReVe Festival Day 2

48. BTS -YOU NEVER WALK ALONE
47. THE BOYZ – DREAMLIKE

46. ITZY – IT’z Icy
45. BTS – The Most Beautiful Moment In Life: 

Young Forever 

EXID Red Velvet Chen - Exo

„Nagyobb marketingbüdzsével 
az új bandákat szokták

megtámogatni, ha van rá
pénze a kiadónak. Ha nincs,

akkor az esetek többségében 
biztos a süllyesztő.”

http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=2019&hitYear=2019&termGbn=year
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23. MONSTA X – Take.2 We Are Here
22. NU’EST – The 6th Mini Album ‘Happily Ever 

After
21. IZ*ONE – HEART*IZ

20. NCT 127 – We Are Superhuman
19. GOT7 – Call My Name
18. GOT7 – Spinning Top

17. BLACKPINK – KILL THIS LOVE
16. BTS – Love Yourself: Tear

15. NCT Dream – We Boom – The 3rd Mini Album 
14. BTS – Love Yourself: Answer

13. BTS – Love Yourself: Her
12. EXO-SC – „What a Life’ 1st EP

11. TWICE – FANCY YOU
10. TWICE – Feel Special

9. Super Junior – Time Slip
8. SEVENTEEN – You Made My Dawn

7. Kang Daniel – Color on Me
6. Baekhyun – City Lights
5. BTS – BTS WORLD OST

4. EXO – OBSESSION
3. X1 – Emergency: Quantum Leap

2. SEVENTEEN – An Ode 
1. BTS – Map of the Soul: Persona

 Ha jól megnézzük a listát, akkor látni fog-
juk, hogy az 50 helyből 5 lánybanda 7 helyet visz, 
női szóló előadóból összvissz 2 (IU, Taeyeon) van. 
A többi mind fiúbanda vagy férfi szólóelőadó. A 
férfi szólóénekesek 7 helyet foglalnak, de egyikük 
sem szólóban kezdte, hanem fiúbandákban. Chen 
és Baekhyun az EXO-t erősíti, U-know a két tagú 

TVXQ tagja, Park Jihoon és Kang Daniel pedig a 
már feloszlott Wanna One bandában debütáltak. 
Ami még feltűnő lehet, hogy a BTS 8 helyet foglal 
el, pedig csak 1 albumot jelentettek meg tavaly és 
az a Nr.1. Szóval, a hírnevük miatt az elmúlt évek-
ben megjelent albumaikból annyi kelt el, hogy újra 
felkerültek a listára. Nem semmi. A rajongók nagy 
része fiatal, tinédzser lány, akiknek a többsége a 
fiúbandákat preferálja, mind Dél-Koreában, mind 
globálisan, és ez eléggé érezhető ezen a listán. 
 A tavaly debütált bandák közül 4 került fel a 
listára: AB6IX, ITZY, TXT és SuperM. A négy közül 
az ITZY az egyedüli lánybanda, illetve a SuperM 
kilóg a sorból, mert ők az SM Entertainment nem-
zetközi piacra válogatott fiúbandája az eddigi fiú-
csapataikból (Shinee, EXO, NCT).
 Régi bandák nem igazán vannak a listán. 
Egyedül a Super Junior tartja magát, illetve 
U-Know a TVXQ-ból. Például az idén 4 év után visz-
szatért Brown Eyed Girls-nek (sajnos) nem sikerült 
felkerülnie a listára.

Mini K-pop Teszt

Melyik lánycsapatban debütált Lee Hyori?
a. Fin K.L
b. S.E.S

c. Wonder Girls

Melyik csapat koncertezett 
Magyarországon?

a. BTOB
b. BTS

c. B.A.P

Melyik dallal debütált a GOT7?
a. Stop Stop It

b. A
c. Girls Girls Girls

Melyik évben oszlott fel 
hivatalosan a MissA?

a. 2016
b. 2017
c. 2018

Hány főből áll jelenleg az AOA lánybanda?
a. 5
b. 6
c. 7

A megfejtéséket a cikk végén találod.
 

 A 2019-es single letöltési lista már változa-
tosabb képet mutat női előadók terén, igaz, a lis-
tát egy külföldi hölgy, Anne-Marie vezeti, a máso-
dik pedig a ChungHa. Mondjuk, a hölgyek mindig 
erősen teljesítenek a digitális platformokon.

Dalvándorlás, 

 avagy nem feltétlenül az énekli el a dalt, aki-
nek eredetileg szánták. Ez nem újdonság, hiszen 
elő szokott fordulni minden ország zeneipará-
ban, de most nézzünk néhány példát a dél-koreai 
popiparból:

La Vie En Rose: a dalt eredetileg a CLC-nek (Cry-
stal Clear) szánták. A dalt ugyanaz a producer ké-
szítette, aki a Black Dress dalukon is dolgozott. A 
comeback közeledtével a lányok rózsával pózoltak 
az Instragramon, viszont a comeback valamiért 
törölve lett, és végül ez lett a Produce 48 műsor-
ból kikerült projektcsapat, az IZ*ONE debüt dala. 

Kang Daniel
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Mini K-POP Előadó Bemutató

ANS
Tagok: Royeon, Lina, J, Dalyn, Raon, Bian, Dam I 
és Haena
 A jelenleg 8 tagú lánybanda 2019 szeptem-
berében debütált a BOOM BOOM dallal, akkor 
még hat taggal. A két új tag, Haena és J tavaly de-
cemberben csatlakozott a csapathoz. 2020 janu-
árjában jelentették meg első comeback dalukat, 
a Say My Name-t. Elég ígéretesnek tűnnek szá-
momra. Van színpadi jelenlétük, és élőben is jól 
énekelnek, rappelnek.
 A lányok videóiért látogass el az edinahol-

mes.com-ra. Itt megtalálod a cikkben előforduló 
zenéket YouTube lejátszólistákban.

Mini K-POP Szótár

Comeback: lényegében visszatérést jelent. Ak-
kor használjuk, amikor egy idol vagy csapat új dalt 
vagy albumot jelentet meg. A debüt dalra ez nem 
érvényes, kízárólag a második daltól használjuk a 
comeback kifejezést.

Repackaged album: azaz újracsomagolt album. 
Pár hónappal az eredeti album megjelenését kö-
vetően kiadják újra az albumot néhány új dallal.

Gaon Music Chart: Dél-Korea hivatalos zenei lis-
tája, mint nálunk a MAHASZ.

Megfejtések: 1-a; 2-c; 3-c; 4-b; 5-a

HobGoblin: a La Vie En Rose-t ugyan elvették a 
CLC-től, de előtte kaptak egy nagyon menő dalt, 
a HobGoblint, méghozzá a volt 4Minute-s Hyuná-
tól, aki eredetileg a csapatának szánta a dalt, de 
közben feloszlottak. Kár értük. Mindenesetre a 
CLC-nek jót tett a koncepcióváltás. Cuki lányokból 
kemény csajok lettek.

KoKoBop: ezt a dalt eredetileg a Red Velvet nevű 
lánybandának szánták. A demo verziót is egy nő 
énekelte fel, végül az EXO fiúbandánál kötött ki. 
Jól állt nekik.

 Minden felsorolt dalt (az eredeti verziót is, 
ha van) megtaláltok a Dalvándorlás lejátszási listá-
ban az edinaholmes.com-on.
 A dalokról most nem szeretnék többet írni, 
mert a következő cikkben végigvesszük az ismer-
tebb bandák legnépszerűbb dalait az első generá-
ciótól máig.
 Az edinaholmes.com-on megtalálod a cikk-
ben előforduló előadók zenéit YouTube lejátszó-
listákban. Ez igaz a keretes leírásokban szereplő 
zenékre is.

Legendás K-pop zenék - vol 3.
(amiket minden valamire való K-pop fan 

ismer)

Orange Caramel - Catallena
AOA - Miniskirt

B.A.P - One Shot
Miss A - Bad Girl Good Girl
Beast (Highlight) - Fiction

Infinite - The Chaser
Sistar - Alone

GOT7 - Just Right
Uhm Jung-hwa - D.I.S.C.O (ft.T.O.P)

Lee Hyori - U-Go-Girl

A legendás videókért látogass el 
az edinaholmes.com-ra. Itt megtalálod a 

cikkben előforduló zenéket YouTube 
lejátszólistákban.

Mini K-pop Dal Ajánló

 A mostani Mini K-pop Dal Ajánló rend-
hagyó lesz, ugyanis (néhány) híres k-pop al-
bumot ismerhettek meg, amik nem csak a 
csapat rajongóinak a tetszését nyerték el. 
Hallgassátok meg ezeket:

f(x) - Pink Tape
JJ Project - Verse 2

BigBang - MADE
BTS - Love Yourself: Answer

EXID - Street
2NE1 - Crush

 Az együttesek videóiért látogass el az 
edinaholmes.com-ra. Itt megtalálod a cikkben 
előforduló zenéket YouTube lejátszólisták-
ban.

Infinite - The Chaser

f(x) - pink tape

ANS

http://edinaholmes.com
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http://edinaholmes.com

