
Manga - bemutató

A nagy számok éve 2. felvonás:
 Hogyan kezdődött a Conan, a detektív?

50

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace
Írta: tomyx20 (tomyx20.wordpress.com)

http://tomyx20.wordpress.com


Mostanában fogja elérni a Detective 
Conan mangája az 1000. fejezetet, úgy-
hogy ezúttal róla lesz szó, illetve még 2 
hónap múlva is. Hogy konkrétan mit tud-
hattok meg innen? Először megnézzük, 
hogy milyen számokat produkált a fran-
chise, hiszen nem csak egy mangából áll, 
aztán pedig az első 25 fejezet részletes 
elemzése következik, melyek az első 2 és 
fél kötetet fedik le.

Számok 

- 92 kötet 981 fejezettel (az 1000. feje-
zet még csak a Weekly Shounen Sunday-
ben jelen meg)

- 20 nyelvre fordították már le a mangát 
hivatalosan (a rajongói fordításokat nem 
számolva)

- 3 artbook
- 9 összefoglaló könyv
- 4 filmhez kapcsolódó könyv
- 860 anime rész
- 21 anime film
- 12 OVA
- 6 Magic Files OVA
- 2 ONA
- 6 TV special
- 12 részes spin-off TV special sorozat
- 24 részes spin-off anime sorozat
- 13 részes élőszereplős sorozat
- 4 élőszereplős TV special
- 22 Conan által használt eszköz
- több mint 150 karakter
- 44 Opening és 53 Ending

Most, hogy ezeket tisztáztuk, indulhat 
az elemzés. 1994-ben kezdődött a manga, 
melyet Gosho Aoyama készít hétről hétre, 
műfaja pedig shounen és krimi. Habár a 
fejezetek hossza annyi, mint általában a 
shouneneknek (16-18 oldal, kivéve az első 
2-t), a felépítése más, hiszen itt az elején 
még elég epizodikus, de nem fejezeten-
ként, hanem ügyenként, ami azt jelenti, 
hogy 3-4 fejezet egy ügy. Ebben eltér a 
teljesen epizodikus shounenektől, ahol a 
fejezetek között nincs szoros kapcsolat 
(pl. Yu-Gi-Oh! legeleje), illetve a nagy tör-
ténetívekkel rendelkezőktől, ahol több tíz 
esetleg száz fejezeten keresztül építget-
nek egy-egy (többé-kevésbé) kerek cselek-
ményt (pl. Dragon Ball Z).

Szereplők a megjelenésük sorrend-
jében: Kudo Shinichi, Megure, Mouri Ran, 
Hitomi, Aiko, Kishida, a feketeruhások (Gin 
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- 22 videójáték
- 87 single, 9 slágergyűjtemény, 21 

mozis zenei CD és 5 CD egyéb zenei gyűj-
temény

magyar változat: 2009-ben eredeti 
japán változat 1-52. része heti két résszel 
csütörtök esténként ment az Animaxon, 
2010 - 1. mozifilm az Animaxon

és Vodka), Edogawa Conan, Mouri Kogoro, 
Agasa professzor (az első két fejezetben 
már bemutatásra kerülnek a fontosabb 
szereplők, innentől többnyire az áldoza-
tok, megbízók és tettesek szerepelnek), 
Tani, Asou, Akiko, emberrabló, Yoko 
Okino, menedzsere Yamagishi, Akiyoshi 
Fujie, Ikezawa Yuuko, Toya, Masaki Negishi, 
Yutaka Abe, Masami Hirota, Kenzo Hirota, 
Akira Hirota, Conan osztálytársai (Ayumi, 
Mitsuhiko és Genta), Akio, az anyja és az 
apja, a Hatamoto család (Natsue, Takeshi, 
Gozo, Kitaro, Jouji, Ichiro, Mariko, Akie, Tat-
suo Hatamoto és Kenji Suzuki).

Az is érdekes, hogy nem lineárisan 
adaptálták animébe a manga cselekmé-
nyét, hiszen itt még megtehették. Így majd 
látható, hogy a 10. fejezetben kezdődő 
történetet már a második évadba tették, 
a következőt pedig a 13. és 128. részbe is 
(erről részletesebben az adott fejezetnél 
olvashattok). Ezek azonban nem okoznak 
kontinuitás béli hibákat.

Ennyi felvezetés után szerintem már 
nézhetjük is a fejezeteket.



1. fejezet: 
cím: A következő Holmes

történet: Kudo Shinichi, a felső középis-
kolás rendőrségi tanácsadó éppen megold 
egy gyilkossági ügyet. Másnap, ahogy az 
újságban olvas róla, és a TV-ben is látja, 
kicsit elszáll magától, de ekkor Ran, a gye-
rekkori barátja és a karate csapat vezetője 
segít neki visszatérni a földre. A lány apja 
egy Mouri Kogoro nevű magánnyomo-
zó, aki egyre kevesebb ügyet kap, mivel 
Shinichinek sikerül elhalásznia őket előle. 
Kiderül, hogy Shinichi Sherlock Holmes 
rajongó, ezért kezdett el nyomozni. Más-
nap el is mennek a Tropical Landbe, ahol 
egy gyilkossági ügybe keverednek (milyen 
meglepő ez egy kriminél). Az ügy megoldá-
sa után hősünk észreveszi, hogy egy feke-
teruhás lebonyolít egy zsarolást nem is kis 
összeggel, egy másik feketeruhás azonban 
megállítja és megmérgezi.

nek tűnik (mivel összement). Így a fiú elme-
nekül, a rendőrök még kutyákkal is üldözik 
(ami szerintem nem túl bevett módszer). 
Otthon találkozik Agasa professzorral, akit 
meggyőz a valódi kilétéről, ezután a pro-
fesszor ráveszi, hogy ne beszéljen senkinek 
a történtekről a saját és szerettei védelme 
érdekében. Ekkor érkezik meg hozzá Ran, 
aki nem ismeri fel régi barátját új formájá-
ban. Agasa pedig ráveszi, hogy vigyázzon 
rá, így kerül most már Edogawa Conan a 
Mouri nyomozóirodába. 

animeváltozat: 2. rész és a 6. TV Special
triviák: - Itt tudjuk meg, hogy Ran apját, 

Kogorót, elhagyta a felesége,
- Shinichi már 3 éve nem találkozott a 

szüleivel,
- Shinichi apja krimi író.

kapcsolatok: Itt kapja meg Conan a so-
rozat további részében használt ruháját.

3. fejezet: 
cím: Kis detektív, kis figyelem (utalás 

arra, hogy nem figyelnek oda arra, 
amit Conan a nyomozással kapcsolat-

ban mond)

történet: Kogorót egy gyerekrabláshoz 
hívják, természetesen Ran és Conan is vele 
mennek (mert ez még mindig egy krimi). 
Először csak a cég bezárását követelik, 
majd pénzt is. Conan pont olyan jól focizik, 
mint Shinichi, ezt Ran is észreveszi. Amikor 
megfejti az ügyet, próbálja rávezetni Kog-
orót is, ám az ügy mégsem olyan egyszerű, 
mint amilyennek tűnik.

animeváltozat: 2. rész
triviák: Ez az első emberrablási ügy.
kapcsolatok: Itt kezdi el Conan segíteni 

Kogorót a nyomozásban, ahogyan a soro-
zat további részében is tesz.

4. fejezet: 
cím: A hatodik kémény (a nyom, mely 

elvezeti Conant Akikóhoz)

történet: Egy újabb emberrabló rabolja 
el a lányt, és ő már váltságdíjat is kér. Azon-
ban a lánynak több esze és önuralma van, 
mint az áldozatoknak szokás (belekiabálja 
a telefonba, hogy hol van), a tettesnek 
pedig kevesebb (nem kötötte be a gyerek 
száját és/vagy szemét). Ez alapján Conan 
meg is találja a lányt, azonban a rabló 
erősebbnek bizonyul nála (talán mert egy 
felnőtt férfi). 
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animeváltozat: 1. rész és a 6. TV Special
eszközök: a méreg
triviák: A vidámparki gyilkosság sokkal 

naturálisabban van ábrázolva a mangában, 
mint az anime 1. részében.

kapcsolatok: - Rant elfogja egy érzés, 
hogy utoljára látja Shinichit. Ez sokáig igaz-
nak is bizonyul.

- Itt lesz főhősünk 17-ből 7 éves.
- Itt tűnik fel először a Fekete szervezet 

(2 tagja), mely egyfajta főellenségként fog 
szolgálni a későbbiekben.

2. fejezet: 
cím: Az összement nyomozó 
(utalás Shinichi új méretére)

történet: Shinichire rátalálnak a ren-
dőrök, akik nem hisznek neki, mert gyerek-



animeváltozat: 2. rész
triviák: - Ennek a fejezetnek a borító-

ját felhasználták az első endingben.
- Az emberrabló jobban megveri Co-

nant a baseballütővel, mint az animevál-
tozatban.

6. fejezet: 
cím: Őrült nyomozóból nagy detek-

tívet faragni… (utalás arra, hogy 
Conannak segítenie kell Kogorónak)

történet: Conan átmegy Agasa profesz-
szorhoz, aki elmondja, hogy Ran hiányolja 
Shinichit, de a professzor falaz neki. Ké-
sőbb beállít a következő ügyfél, aki nem 
más, mint egy híres idol. Egy zaklató üldözi, 
és ezt kéne megoldania hőseinknek. Ám itt 
nem áll meg a történet.

animeváltozat: 3. rész
eszközök: hangátalakító csokornyak-

kendő
kapcsolatok: Itt bukkan fel először 

Mouri Kogoro hőn szeretett idolja, Yoko 
Okino, aki a későbbiekben sokszor feltűnik 
még, akár csak utalás szintjén.

7. fejezet: 
cím: Holttest egy híresség lakásán 

(utalás az alapszituációra)

történet: Yoko lakásában találnak egy 
holttestet a hátában egy késsel. Hívják is a 
rendőrséget. Szóba kerül még egy idol, és 
a fejezet végére Megure, Kogoro és Conan 
is más elkövetőre gyanakszik.

animeváltozat: 3. rész
eszközök: hangátalakító csokornyak-

kendő
triviák: Kogoro elmondja, hogy a rend-

őrségnél Megure felügyelővel dolgozott.

Manga - bemutató 53

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

5. fejezet: 
cím: Az emberrabló partnere (utalás 
arra, hogy kiderül, ki áll valójában a 

bűntény mögött)

történet: Ran megmenti a gyerekeket, 
majd kiderül az ügy 
mögött húzódó 
rejtély. 

animeváltozat: 
2. rész

kapcsolatok: - Itt 
zsebeli be Kogoro 
először a dicsőséget 
Conantől, ami még 
jó párszor elő fog 
fordulni.

- Itt egyezik bele 
Kogoro, hogy Conan velük maradjon.



8. fejezet: 
A hasonmás

(utalás a Yoko és Yuuko közti
hasonlóságra, ami fontos

szerepet játszik az ügy
megoldásában)

történet: Ikezawa Yuuko, az új gyanúsí-
tott, megérkezik, de nem túl együttműkö-
dő. Conan azonban leleplezi a hazugságait, 
és rávezeti a nyomozókat az igazságra. Ki-
derül az is, hogy kié a holttest.

animeváltozat: 3. rész

9. fejezet: 
cím: Egy kínos félreértés

(Kogoro téves gyanúsítgatására 
utal, amit Conan kijavít)

történet: Kogoro kicsit elhamarkodot-
tan következtet, de Conan kisegíti. Az ügy 
végül meglepő módon ér véget. A meg-
oldás után pedig Shinichi (!) felhívja Rant.

animeváltozat: 3. rész
eszközök: hangátalakító csokornyak-

kendő
triviák: Mivel itt még nincs kábítólöve-

dékes órája, Conan kénytelen egy hamu-
tállal elaltatni Kogorót, hogy átvegye a 
szerepét. 

kapcsolatok: Itt veszi át először Conan 
Kogoro szerepét.

11. fejezet: 
cím: Egy tökéletes alibi (a Kogorót 

felbérelő ember alibijére utal)

történet: Kiderül, hogy az előző fejezet-
ben meggyilkolt férfinak nagyon magas 
életbiztosítása volt, amit az egyik barátja 
kap meg, nem más, mint aki Kogorót a 
megfigyeléssel felbérelte. Vajon, hogy 
ölhette meg, ha nem tartózkodott a kö-
zelében?

animeváltozat: 38. rész
triviák: - Ennek a fejezetnek a borítóját 

felhasználták az első openingben.
- A Yutaka Abe név a szerző, Gosho 

Aoyama egyik segédjének nevéből jött.
- Kogoro elgondolkodik, hogy Conan 

valóban az a gyerek-e, mint akinek tűnik.
kapcsolatok: Itt jelenik meg először 

magyarázó ábra, amit a későbbiekben is 
gyakran fogunk látni.

12. fejezet: 
cím: Beszélő képek (utalás a Kog-

oro által készített fotókra, melyek 
fontos szerepet játszanak az ügy 

megoldásában)

történet: Conan vallomást akar kicsikar-
ni a tettesből, ezért a reptérre csal min-
denkit, ahol a bűnös már indulna külföldre. 
Vajon sikerrel jár? 

animeváltozat: 38. rész
eszközök: hangátalakító csokornyak-

kendő, rúgó-erő fokozó cipő

13. fejezet:
 cím: Eltűnt személy kerestetik

történet: Agasa professzor újabb esz-
közt ad Conannek (meglepő módon pont 
olyat, amire éppen szüksége lesz). Kogorót 
felbéreli egy lány, hogy keresse meg az ap-
ját. Conan segítségével egy lóversenypá-
lyán meg is találják. Az igazi ügy pedig csak 
akkor kezdődik, amikor visszaszolgáltatják 
a lányának.

animeváltozat: 13. és 128. rész
eszközök: bűnüldöző szemüve
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10. fejezet: 
Egy jövedelmező megfigyelés
(a munkára utal, amit Kogoro a 

fejezetben elvégez)

történet: Conan elkezdi az általános is-
kolát, miután kiélte gyermeki hajlamait új 
osztálytársai között, találkozik Kogoróval, 
aki éppen követ valakit. Másnap az Akaoni 
tűzfesztiválon megtalálják a követett férfi 
holttestét…

animeváltozat: 38. rész
eszközök: rúgó-erő fokozó cipő
triviák: A rúgó-erő fokozó cipő az ani-

mében nem ebben a történetben kerül 
bemutatásra, hanem az 5. részben, ami 
sokkal későbbi fejezetekből készült.

kapcsolatok: Itt kezd el újra általános 
iskolába járni Conan.



14. fejezet:
cím: Egy szegény lány esete… 

(utalhat az előző fejezetben szereplő 
lányra, aki eltűnt, illetve Ranra is, 
aki sajnálja a lánnyal és az apjával 

történteket)

történet: Rannak rossz érzése támad 
(nem véletlenül), így elmennek lecsekkolni 
az előző fejezetben megkerült férfit. Ezzel 
viszont elkésnek, mert az már gyilkosság 
áldozatává vált. Megtudják, hogy a helyszí-
nen előkerült a lánya szemüvege, majd az 
ügy tovább bonyolódik.

animeváltozat: 13, 128. rész és 6. spe-
cial

triviák: - A 13. részben nem jelenik meg 
Gin és Vodka (a feketeruhások), ezért a 
történetet újra feldolgozták a 128. rész-
ben, ahol viszont módosítottak dolgokat, 
pl. Gint jobbkezesnek mutatják, miközben 
balkezes, illetve Akemi vérét cenzúrázták.

- A 6. specialban is feldolgozták Ake-
mi halálának jelenetét, már a mangához 
hűen.

kapcsolatok: Conan itt tudja meg a Fe-
kete Szervezet nevét.

17. fejezet: 
cím: A félelem háza (a ház, ahova 

Conanék ellátogatnak)

történet: Ayumi egy kísértetjárta ház-
ról mesél Conannak, ahova másnap el is 

mennek négyen, Ayumi, Conan és két fiú, 
Mitsuhiko és Genta. Egy titkos járaton, 
majd egy nyitott ajtón keresztül bejutnak 
az elhagyatott házba. Mitsuhiko pedig le-
megy a pincébe…

animeváltozat: 20. rész
kapcsolatok: Itt jelenik meg Ayumi, Mi-

tsuhiko és Genta, akik a későbbiekben még 
sokszor fogják segíteni, illetve hátráltatni 
főhősünket.

18. fejezet: 
cím: Az eltünedező gyerekek

történet: Conan Mitsuhiko után megy. 
Genta ételszagot érez, és követi, majd ő is 
eltűnik. Conan és Ayumi egy nőt követnek, 
aki szintén eltűnik…

animeváltozat: 20. rész
eszközök: nyúlékony nadrágtartó
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animeváltozat: 13. és 128. rész
eszközök: bűnüldöző szemüveg
triviák: Ennek a fejezetnek a borítóját 

felhasználták az első endingben.

15. fejezet: 
cím: Keresd az óriást! 

(az új célszemélyre utal)

történet: Kiderül, hogy egy másik ma-
gánnyomozót is felbéreltek, hogy megta-
lálja Hirotát (a lány apja). Conan megjavít-
tatja a szemüvegét Agasa professzorral, 
majd elvezeti a nyomozókat a feltételezett 
gyilkoshoz, aki már halott.

animeváltozat: 13. és 128. rész
eszközök: bűnüldöző szemüveg

16. fejezet: 
cím: Az ördögi nő

történet: Conan egy másik ügyhöz kap-
csolja a jelenlegit, amire már a 13. fejezet 
újságjának címlapján, illetve az előző feje-
zetben Agasa professzor által is utaltak. Ki-
derül, hogy a lány valójában Akemi Miyano, 
és kapcsolatban áll a fekete ruhásokkal…



19. fejezet: 
cím: Rémálom a pincében (az ügy 

megoldására utal)

történet: Conan megoldja az ügyet, de 
ez a legcsekélyebb problémája.

animeváltozat: 20. rész

20. fejezet: 
cím: A Hatamoto család (az új törté-

net szereplőire utal)

történet: Conanék egy luxushajón tar-
tanak hazafelé egy szigetről hála Hatamo-
tóéknak, akik felveszik őket, mivel lekésték 
a saját hajójukat. Ennek viszont a család 
feje nem örül (mint ahogy semmi másnak 
sem). A vacsoránál Ran kiveri a biztosítékot 
a családtagoknál, amikor elmondja, hogy 
Kogoro magánnyomozó.

animeváltozat: 22. rész
triviák: Itt kezdődik az első olyan törté-

net, amit 2 epizódban adaptáltak.
kapcsolatok: Itt jelenik meg először 

Jouji Hatamoto, aki a 158-159. fejezetben 
is szerepelni fog, ami az első Kaito Kid 
történet.

21. fejezet: 
cím: Az átjárhatatlan szoba titka 

(a gyilkosság helyszínére utal)

történet: A család zsémbes fejét meg-
ölik (mert ez egy krimi), így Kogoróra hárul 
a gyilkos megtalálásának feladata. Bár a 

zolódni látszik, pláne, hogy tettei a fele-
sége, Natsue zsebe felé sodorják a sokak 
által hőn áhított örökséget. 

animeváltozat: 23. rész
triviák: Az animéből kihagytak egy részt 

a fejezetből, ahol Jouji a meggyilkolt Tat-
suót vádolja azzal, hogy kiengedte Takes-
hit a raktárból.

24. fejezet: 
cím: Csapda a sötétben (arra utal, 

amikor Ichirout megtámadják)

történet: Ichirout a WC-ben lábon 
szúrják Jouji egyik késével, amikor elmegy 
az áram. Kogoróék elkezdik keresni Takes-
hit…

animeváltozat: 23. rész
eszközök: kábítólövedékes óra, han-

gátalakító csokornyakkendő
triviák: A kábítólövedékes óra az ani-

mében nem ebben a történetben kerül 
bemutatásra, hanem a 6. részben, ami egy 
filler epizód.

25. fejezet: 
cím: Az álom, mely nem fog valóra 

válni (az ügy végére utal)

történet: Conan megoldja az ügyet, és 
Kogoro helyét átvéve le is leplezi a tettest.

animeváltozat: 23. rész
eszközök: hangátalakító csokornyak-

kendő
triviák: Az animében az ending után 

még egy jelenettel kibővítették a törté-
netet a mangához képest, ahol Takeshi és 
Natsue beszélgetnek.

Véget ért az elemzés, ha ezek után el-
olvasnátok a mangát vagy megnéznétek 
az animét, akkor a mangát az Animeaddi-
ctson olvashatjátok Misztina fordításában, 
illetve az újabb fejezeteket a http://mouri-
detectiveagency.gportal.hu-n. Az anime 
magyar szinkronos részeit megtaláljátok 
a Dragonhallon, az azt követő részeket 
pedig feliratosan az Uraharashopon, a 
magyar szinkronos részek közül néhányat 
felújítva pedig az Animefordításokon. 
Továbbá elolvashatjátok a Nagy számok 
évének következő felvonását, amiben még 
mindig Conanről lesz szó.
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tettes kiléte egyértelműnek tűnik, Conan 
talál egy bizonyítékot…

animeváltozat: 22. rész

22. fejezet: 
cím: Az örökség helye (utal arra, 
hogy a család tagjainak az öreg 

pénzére van szükségük)

történet: Az első gyanúsítottat, Takes-
hit, bezárják egy raktárba, és kiderül, hogy 
mindenki jobban szerette a pénzét, mint 
az öreget.

animeváltozat: 22. rész

23. fejezet: 
cím: Családkiirtási szándékok (a gya-
núsított feltételezett tervére utal)

történet: Valaki megöli Tatsuót, és 
Takeshi eltűnik a raktárból, a gyanú beiga-

Források: 

animeaddicts.hu
wikipedia.org
wikipedia.hu

detectiveconanworld.com/wiki


