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Gundam Evolve (OVA, 15 rész, 7 perc/epizód, 2007-ben ért véget):
Ez a több éven át tartó mini sorozat az addigi Gundam alkotásokhoz ad extra 
epizódokat, alternatív jeleneteket, mellék-történeteket. Tehát viszontláthatjuk 
pl. a G Gundam (1994), a Zeta Gundam (1985) világát és híres főhősöket is (pl. 
Amuro, Kamille). A történetekben CG és 2D animációt egy-aránt használtak.
Gundam Neo Experience 0087: Green Divers (film, 1 rész, 23 perc):
Az alig fél órás film a második tv sorozathoz, a Zeta Gundamhoz kapcsolódik. A 
történet középpontjában egy testvérpár, Asagi és Takuya áll, akik épp a Földre 
tartanak. Útjukat azonban nehezíti a Titánok és az AEUG közt zajló küzdelem. 
Szerencsére azonban egy pilóta a segítségükre lesz...

2001

Az AniMagazin előző számában kezdtem a Gundam-univerzum rendszerezését, 
úgy gondoltam időrendi sorrendben mutatom be ezt a hatalmas mecha kavalká-
dot. Az első, 1979-ben megjelenő tv sorozattól egészen a 2000-ben befejeződő 
Turn A Gundam sorozatig olvashattatok róla (összesen 34 animéről), most innen 
folytatnám a listát.
Törekedtem mindet megkeresni, de természetesen előfordulhat, hogy 1-2 címet 
figyelmetlenségből kifelejtek, vagy hogy egyes (akár Sunrise által készített) 
paródiákat, kapcsolódó alkotásokat véletlenül nem tartalmaz a lista.
Nem is írok most részletesebb bevezetőt, következzék a Mobile Suit Gundam 
(vagy eredeti címén Kidou Senshi Gundam) rendszerezésének folytatása 
évszám szerint (a  lista tartalmazza továbbá az anime típusát, hosszát és egy 
nagyon rövid leírást):

Turn A Gundam I: Earth Light (film, 1 rész, 2 óra):
A Turn A Gundam sorozat (1999-2000) első felét összefoglaló film.
Turn A Gundam II: Moonlight Butterfly (film, 1 rész, 2 óra 8 perc):
Az előbb említett film folytatása, ergo a Turn A sorozat második felének össze-
foglalója.
Mobile Suit Gundam Seed (TV sorozat, 50 rész, 24 perc/epizód, 2003-ban ért 
véget):
Elérkezett az idő az újabb tv sorozathoz, mely talán a leghíresebb és 
legnépszerűbb közülük. Remekül ötvözi az első szériák minden előnyét, és 
erősen felturbózza azokat. A történet ismét egy alternatív univerzumban, a 
Cosmic Era (CE) 71. évében játszódik. Itt is konfliktus van a Föld és a Kolóniák 
közt, melynek alapja a Naturalsok (természetes úton született emberek) és Co-
ordinatorok (tökéletesre fejlesztett emberek) ellenségeskedése. A köztük lévő 
háborúban egy új gundam hőst is megismerhetünk, ezúttal a 16 éves Yamato 
Kirának kell mecha pilótaként szuperálni, és barátait megmenteni.

SD Gundam Force (TV sorozat, 52 rész, 25 perc/epizód):
Az SD-ből már lehet következtetni egy újabb Super Deformed Gundam 
paródiára, azonban itt Superior Defendert takar a cím, és inkább mondhatjuk 
mecha vígjátéknak. Ez a tv sorozat főként a fiatalabbakat célozza, történetében 
Neotopia földjét akarja meghódítani a másik dimenzióból érkező Dark Axis. A 
gonosz betolakodókkal szemben természetesen a Gundamek veszik fel a harcot.
Mobile Suit Gundam Seed MSV Astray (OVA, 2 rész, 7 perc/epizód):
Két rövid kis rész a Gundam Seed világából (alapja az Astray manga). Az első tör-
ténetben Lowe Gear a Földön részt vesz egy mobile suit alkatrész árverésen, 
ahol vásárol egy BuCUE suit fejet...
Mobile Suit Gundam Seed: After-Phase Between the Stars (special, 1 rész, 
5 perc):
A Seed végső csatája után játszódó rövid kis special ez, a főhősök szerepelnek 
benne.
Mobile Suit Zeta Gundam: A New Translation - Heir to the Stars (film, 1 rész, 
1 óra 34 perc):
Az első Gundam 25. évfordulójára elkészítették a folytatás (Zeta) összefoglaló 
filmjeit is. A 3 alkotás digitálisan felújítva tálalja a sorozat főbb eseményeit, 
néhány új jelenettel is gazdagítva. Ez az első darab.
Kimi ga Nozomu Eien: Gundam Parody (special, 1 rész, 2 perc):
Eléggé kilóg a sorból ez a cím, ugyanis a Kimi ga Nozomu romantikus animéhez 
kapcsolódó kis speciálról van szó. Szimpla paródiája a Gundam sorozatoknak, a 
Nozomu szereplőinek tálalásában. Természetesen sok más animében is szóba 
kerül a Gundam-univerzum, de ezt a címe miatt kiemeltem.
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Mobile Suit Gundam MS IGLOO: The Hidden One Year War (OVA, 3 rész, 
27 perc/epizód):
A sok új alkotás után teljesen visszakanyarodunk az első történethez, ezúttal CGI 
megvalósítással. Ez az OVA ismét a Universal Century 0079. évében játszódik. Az 
Egyéves Háború ezúttal egy fegyver tesztelő, Oliver May szemszögéből kerül 
bemutatásra.
Mobile Suit Gundam Seed Special Edition (special, 3 rész, 1 óra 35 perc/epizód):
Összegző speciálja a Gundam Seed sorozatnak, mely lényegében három tv film. 
Ezáltal is még jobban népszerűsíteni akarták a történetet, akár csak az első Gun-
dam szériák esetében. A special új jeleneteket is tartalmaz, párat pedig újra ani-
máltak és szinkronizáltak.
Mobile Suit Gundam Seed Destiny (TV sorozat, 50 rész, 24 perc/epizód, 2005-
ben ért véget):
Egy évvel a Seed után itt a sorozat folytatása a Seed Destiny. A történetben CE 
73. éve van, két év telt el a háború óta, a Föld és a ZAFT békét kötött, de a fegy-
verkezések nem álltak le, és újabb háború közeledik...

Mobile Suit Zeta Gundam: A New Translation II - Lovers (film, 1 rész, 1 óra 37 
perc):
A Zeta sorozat második összefoglaló filmje.
Mobile Suit Gundam Seed Destiny Final Plus: The Chosen Future (OVA, 1 rész, 
47 perc):
A Seed Destiny utolsó epizódjának új változata hozzáadott jelenetekkel, kisebb 
változtatásokkal.

Mobile Suit Zeta Gundam: A New Translation III - Love Is the Pulse of the Stars 
(film, 1 rész, 1 óra 40 perc):
A Zeta sorozat harmadik, befejező összefoglaló filmje.
Mobile Suit Gundam MS IGLOO: Apocalypse 0079 (OVA, 3 rész, 30 perc):
Ez az OVA a már említett MS IGLOO: The Hidden One Year War folytatása. Oliver 
May hadnagy továbbra is teszteli, vizsgálja a fegyvereket, hogy ezzel segítse a 
zeoni erőket.
Mobile Suit Gundam Seed Destiny Special Edition (special, 4 rész, 1 óra 
30 perc/epizód):
Ahogyan a Seedhez, úgy a Destiny-hez is készítettek összefoglaló tv filmeket. 
Ezúttal nem három, hanem négy rész mutatja be a sorozat eseményeit. Termé-
szetesen itt is szerepelnek új, vagy kicsit megváltoztatott jelenetek, és az esemé-
nyeket most Zala Athrun szemszögéből követhetjük végig.
Mobile Suit Gundam Seed C.E.73: Stargazer (ONA, 3 rész, 15 perc/epizód):
Újabb mellék-történet, ezúttal a Seed Destiny sorozathoz, főszereplői Sven Cal 
Bayan, a Phantom Pain csapat pilótája és Selene McGriff projektvezető. Ahogyan 
a cím is mutatja, C.E. 73. éve van, Selene az űrben egy kutatóbázisra igyekszik, 
amiről kiderül, hogy ott fejlesztenek egy titkos fegyvert a Coordinatorok. A Natu-
ralsok így újabb támadást indítanak, amiben a Phantom Pain is részt vesz...

Mobile Suit Gundam Seed: Seed Supernova – Tanekyara Gekijo (special, 4 rész, 
4 perc/epizód):
Egy ideje nem volt szó paródia alkotásról, azonban 2007-ben a Seedhez érkezett 
egy. A rövid kis epizódokban a főszereplők chibi formában jelennek meg. Az első 
két részben főként Yzak Joule és Athrun Zala versengésén van a hangsúly, a másik 
kettőben pedig a Minerva legénysége időutazik egyet.
Mobile Suit Gundam 00 (TV sorozat, 25 rész, 24 perc/epizód, 2008-ban ért véget):
Két év után ismét elérkezett az idő egy újabb tv sorozatra, mely ezúttal nem a 
távoli jövő új időszámítási módját (vagy alternatív időszámítást) mutatja be, hanem 
Krisztus után (A.D.) 2307-ben játszódik. Így történetileg talán a legelső Gundam 
sztorinak tekinthető. A Földön három nagy hatalom közt éleződik a feszültség, a 
fegyverkezés, a konfliktus. Fő energiaforrásnak a napenergia maradt, a hatalmak 
pedig birtokolják az óriási erőműveket. A nagy ellenségeskedés közben azonban 
megjelenik egy új szervezet, a Celestial Being, akik háborúval akarnak békét te-
remteni a Földön, és készek minden Gundam erejüket bevetni ezért...
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Mobile Suit Gundam 00: Tenshitachi no Kiseki (special, 1 rész, 24 perc):
Ez a 00 tv sorozat összefoglaló speciálja, az egyik pilóta, Setsuna szemszögéből.
Mobile Suit Gundam 00 Second Season (TV sorozat, 25 rész, 24 perc/epizód, 
2009-ben ért véget):
Félév után következett is a 00 folytatása, így együtt már ez a sorozat is elérte az 
50-es epizód hosszúságot. A történet négy évvel az utolsó csata után veszi kezde-
tét, az emberiség pedig létrehozta a Föld Szövetséget...
Mobile Suit Gundam MS IGLOO 2: Gravity of the Battlefront (OVA, 3 rész, 
30 perc/epizód, 2009-ben ért véget):
Ez az OVA visszanyúl az első MS IGLOO cselekményéhez, és a Föderáció 
szemszögéből meséli el az eseményeket. A három rész Ben Barberry katona 
történetéről szól, a grafika pedig itt is teljesen számítógépes.

Ring of Gundam (special, 1 rész, 5 perc):
Ez a rövid kis special egy új korszakban, az első sorozat után játszódik, melyben 
egy óriási 600 km széles gyűrű lebeg a Hold pályáján.
Mobile Suit Gundam ZZ: Gundam Frag (OVA, 2 rész, 6 perc/epizód):
A harmadik tv sorozat, a Gundam ZZ (1986) BluRay kiadásához készült ez a két 
kis CG rész, melyben életképeket kapunk a “Universal Century csatamezőjéről”.
Mobile Suit Gundam 00 Special Edition (OVA, 3 rész, 1 óra 30 perc/epizód, 2010-
ben ért véget):
Ismét egy 00 összefoglaló, de ezúttal a sorozat mindkét szezonjáról, helyenként új 
animációval és újra felvett párbeszédekkel.
30th Gundam Perfect Mission (special, 1 rész, 2 perc):
2009-ben lett a Gundam 30 éves, így a Sunrise ezzel a rövid kis animációval ün-
nepli a szülinapját.

Mobile Suit Gundam 00 The Movie: A Wakening of the Trailblazer (film, 1 rész, 
2 óra 9 perc):
A film a második 00 sorozat folytatása, időszámításunk szerint (A.D.) 2314-ben 
játszódik, két évvel a Celestial Being utolsó csatája után. Ezúttal az ELS, egy 
földönkívüli faj jelent veszélyt a Földre.
Model Suit Gunpla Builders Beginning G (special, 3 rész, 13 perc/epizód):
Ez a történet más mint a többi, a címe is jelzi, mely nagyon hasonlít a szokásos 
Gundam címekre, de mégsem az. Az anime akkor játszódik, amikor készült, tehát 
2010-ben. Irei Haru részt vesz egy virtuális játékban, a Gunpla Battle-ben, ahol a 
Gunpla modellekkel harcolnak egymás ellen. A fiú saját Gunpláját az egyik Gun-
dam típus ihlette.

Mobile Suit Gundam Unicorn (OVA, 6 rész, 59 perc/epizód, jelenleg is fut):
Az OVA a Universal Century 0001. évével, tehát az űrgyarmatosítás megünnep-
lésével, az új időszámítással indít. A tényleges cselekmény azonban az előző cikk-
ben említett két régi Gundam film között játszódik, UC. 0096. évében, tehát a 
Char’s Counterattack (1988) után három évvel és az F91 (1991) film előtt 27 év-
vel. Főszereplője egy átlagos fiú Banagher Links, az OVA sorozat 5. része most 
májusban jelent meg.
Chou Deneiban SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors (film, 1 rész, 
13 perc):
2010-ben két újabb SD alkotás érkezett, melyből ez a kis film jelent meg koráb-
ban. A Gundamek itt ismét chibi formát öltöttek és inkább nevezhetnénk őket 
gundam lovagoknak. A történet a következő címhez kapcsolódik.

Mobile Suit Gundam AGE (TV sorozat, 24 perc/epizód, jelenleg is fut):
Ez a sorozat a legújabb, tavaly kezdődött és még most is tart, még nem tudni 
hány részes lesz, de nagy valószínűséggel szerintem ez is 50 körüli. Főként a fiata- 
labb korosztályt célozza, a hírek szerint kevés sikerrel. Itt is egy új “univerzumról” 
van szó, az Advanced Generationről (A.G.), több száz év eltelt az űrgyarmatosítás 
óta, a háborúknak is vége. Az anime A.G. 101-ben kezdődik, de több generációt 
is bemutat, így magába foglalja a 140-es éveket, valamint a 164-165. éveket is, 
főszerepben pedig az Asuno család tagjai. 

Ezzel elérkeztünk a kronológia jelenlegi végére, és bár az AGE sorozat nem 
hozza a várt nézettséget, Gundamek terén nincs leállás. Jelenleg még két másik 
alkotás is fut, a már említett Unicorn OVA, melynek még egy része van hátra, 
valamint a Mobile Suit Gundam Seed HD Remaster. Utóbbiról még nem esett 
szó, 2011 év végén indult, 10 évvel a Gundam Seed sorozat után, ez az anime 
teljesen felújított HD kiadása. Eddig is készültek a régebbiekről új kiadások, de 
nem meglepő, ha ezután is fognak, még inkább népszerűsítve ezzel a Gundam-
univerzumot.
Tavaly bejelentették, hogy a Mobile Suit Gundam: The Origin manga (2001-2011) 
is anime feldolgozást kap, erről bővebb infó még nem érkezett. Ennek a törté-
nete szintén a Universal Century 0079. évéhez, az első sorozathoz nyúl vissza. 
Tehát biztosak lehetünk benne, hogy nem maradunk Gundam nélkül.
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