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A következő cikk annyira káros a fiata-
lokra, mint a benne elemzett epizódok… 
semennyire.

A pokémon hamarosan eléri az 1000. 
epizódot… Hogy, az előző cikkben azt ír-
tam, már elérte? Nyugalom, nem kerültünk 
át egy párhuzamos univerzumba, egysze-
rűen csak arról van szó, hogy Japánban 
már rég elérte ezt a számot, viszont nem-
zetközi (értsd amerikai) szinten annyi rész 
kimaradt, hogy Japánon kívül még csak 
február elején esedékes az ezres szám.

Hogy mi az a pokémon, arról az elő-
ző cikkben volt szó, de ha az Országos 
Rajzfilmünnepen Pikachut rajzoltak még 
idén is a gyerekek, akkor nem hiszem, 
hogy különösebb magyarázatra szorulna 

◊ A legkisebb generáció pedig a VI., 
mindössze 72 pokémonfajjal.

◊ A legrövidebb szezon: Pokémon: DP 
Sinnoh League Victors, 34 résszel.

◊ A leghosszabb szezon: Pokémon: In-
digo League, 79 résszel.

◊ A leghosszabb film a Pokémon Movie 
- Pokémon Ranger and the Temple of the 
Sea, 105 perccel.

◊ A legrövidebb film a magyarul is be-
mutatott Pokémon 5. - Új hős születik, 71 
perces játékidővel.

◊ A japán és amerikai vetítések között 
legkisebb különbséggel leadott részek az 
XY sorozat 1-2. része, ahol 2 nap volt a kü-
lönbség a sugárzások között.

Az élet olyan, mint egy pokélabda, az 
ember nem tudhatja, mi jön ki belőle, néz-
zük, miről beszélek.

A Koreában betiltott epizódokról külön 
cikket lehetne írni, de nem fogok. Ott min-
den rész kimaradt, ami japán tradicionális 
utalásokat tartalmazott (több, mint 20 
betiltott epizód). 
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a sorozat. Ezért most inkább a betiltásról 
írnék. Ahogy mindenki, én is utálom a cen-
zúrát (igazából csak a cenzorok szeretik). 
És bizony még ebben a gyerekeknek ké-
szült animében is kijutott belőle. Például 
az első filmben Mewtwo a létezésen és 
annak jogosságán filozofál japánul, illetve 
megismerjük az eredetét a film elején, az 
amerikai változatban viszont az első 10 
perc nem kellett (a tudós a halott lányát 
próbálja meg visszahozni klónozással, és 
így jön létre Mewtwo is), továbbá inkább 
Mewtwo is legyen terrorista (egy viharral 
akarja kipusztítani az emberiséget), mert 
az mennyivel családbarátabb. Nos, ebből 
is látszik, hogy egyébként is eszközöltek 
apró változtatásokat. Azonban vannak 
részek, ahol ennyi nem lett volna elég, és 
betiltották az egész epizódot. Most ezek-
ről lesz szó, és általuk a történeten hagyott 
csorbáról. De előtte még...

Pokémon legek 2.

◊ A legtöbb evolúcióval rendelkező 
pokémon: Eevee, aki 8-féleképpen tud 
fejlődni, lehet belőle Vaporeon, Jolteon, 
Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Gla-
ceon és Sylveon is.

◊ A legelső pokémon: Bulbasaur, ő az 
1-es számú.

◊ A  legújabb pokémon: Zeraora, ő a 
807-es számú.

◊ A legnagyobb generáció az V., 156 
féle pokémonnal.

James csöcsei

18. rész:
cím: Beauty and the Beach 
   アオプルコのきゅうじつ 

(magyarul: Nyaralás Porta Vistán)

történet: Hőseink megérkeznek Porta 
Vistába. A Rakéta Csapat is véletlenül pont 
oda megy, hogy a gazdagoktól lopjon. 
Ash és barátai véletlenül ellopnak egy 
csónakot, amivel véletlenül elsüllyesztik 
a Rakéta Csapatot, és véletlenül össze is 
törik, így le kell dolgozniuk a károkat. A Ra-
kéta Csapat pedig a rivális étteremben lesz 
pincér Brutellánál, hogy megjavíthassák a 
tengeralattjárójukat. Lesz egy pénzdíjas 
szépségverseny is…



pokémonok: Pikachu, Meowth, Squirt-
le, Charmander, Bulbasaur, Pidgeotto, 
Starmie, Ekans, Koffing

betiltási ok: James csöcsei miatt 3 
évre betiltották, majd egy 18 percesre 
(értitek, a 18. részt) vágott változatban 
2000-ben megjelent Amerikában, egyszer 
meg is ismételték, de azóta sem jelent 
meg máshol, habár Latin-Amerikában le-
szinkronizálták a vágatlan változatot. 

betiltás helye: Ázsián kívül mindenhol

triviák:
 - Az angol cím elég egyértelmű utalás a 

Szépség és a szörnyetegre.
- A Rakéta Csapat utal a ’80-as évekbeli 

„Gazdagok és híresek élete” showra.
- Amikor Ash Misty mögé bújik az öreg 

csónaktulaj elől, a vénember elpirul, és az 

pózban. Ezt a 38. rész okozta „Porygon-in-
cidens” után kivágták.

folytonosságbeli problémák: Itt je-
lent volna meg először Brutella. Itt jelent 
volna meg először a Rakéta Csapat Gyara-
dos alakú tengeralattjárója. Misty és Brock 
először találkozna Ash anyjával és Oak 
professzorral, Misty pedig Garivel is. Az 
ebben szereplő szépségverseny lenne az 
első pokémon verseny a sorozatban. Ash 
és barátai itt kerülnek Porta Vistába, ahol 
még a következő részben is vannak. Brutel-
la szerepel a következő rész végén, ahogy 
az éttermét építi újra, de ezen rész nélkül 
annak a jelenetnek nincs értelme.

jogos-e: Igen. Azzal a korhatárral és 
abban a műsorsávban, amelyikben ezt 
Amerikában és Magyarországon is adták, 
nem lehetett leadni (az ORTT enélkül is 
rámászott a sorozatra). A vágott változat 
meg már túl mesterkélt.

Tornyok és terrorizmus

19. rész: 
cím: Tentacool és Tentacruel    Tentacool 

& Tentacruel    メノクラゲドククラゲ 
(magyarul: Tentacool Tentacruel)

történet: Hőseink Porta Vistában vára-
koznak egy hajóra. A kikötőben találkoznak 
egy beteg Horsea-vel, aki mondani akar ne-
kik valamit, majd megmentik egy felrobba-
nó hajó legénységét. 
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angolban azt mondja, Misty az unokájára 
emlékezteti, a japánban inkább arról be-
szél, hogy elszórakozna vele 8 év múlva 
(habár érdekes lenne, ha így a 20. évfor-
duló környékén kiderülne, hogy tényleg 
történt köztük valami azóta).

- Amikor Ash és Brock az öreg étter-
mében dolgoznak, a japán változatban 
rament kínálnak, az amerikaiban sült 
krumplit és sütit.

- Amikor Brutella megbízza a Rakéta 
Csapatot az öreg éttermének a lerombo-
lásával, a japán változatban James a főcím 
első sorával válaszol „tűzön vízen át”, az 
amerikaiban csak annyit, hogy a rombolás 
a specialitásuk.

- Az amerikai változatban minden fel-
irat megmaradt japánul.

- Az összes betiltott rész közül csak ezt 
az egyet akarta a 4kids teljesen kihagyni, 
mégis csak ezt az egyet adták le.

- A legelső japán vetítés során benne 
volt egy kép Mistyről gyerekeknek készült 
rajzfilmhez képest eléggé nem odaillő 



Nastina vidámparkot és egy luxushotelt 
épít a tengerre, fel is fogadná Asht, hogy 
állítsa meg az építkezést meghiúsítani pró-
báló Tentacoolokat, de Misty nem ért vele 
egyet. A Rakéta Csapat is megjelenik, hogy 
az egyik Tentacoolt Tentacruellá változtat-
va rontson a helyzeten…

pokémonok: Pikachu, Horsea (1. 
megjelenés), Starmie, Goldeen, Staryu, 
Meowth, Tentacool (1. megjelenés), Ten-
tacruel (1. megjelenés), Pidgeotto, Squirt-
le, Bulbasaur, Butterfree, Zubat

betiltási ok: 
- Tentacruel elpusztít egy felhőkarcolót 

(ahogy az amerikai openingben is látható). 
Emiatt 2001. szeptember 11. után egy ide-
ig nem vetítették.

- Elárasztott város mutatása. Emiatt 
2005-ben a Katrina hurrikán után pár hétig 
megint nem vetítették.

betiltás helye: Amerika

volna, hogy leírok ilyet, de egyetértek az 
ideiglenes betiltásával.

23. rész: 
cím: A félelem tornya    
The Tower of Terror    

ポケモンタワーでゲットだぜ！ 
(magyarul: Kapás a Pokémon Toronyban!)

történet: Ash Levendula városban 
szellem pokémont szeretne fogni. Meg 
is érkezik barátaival a félelem tornyához, 
ahol a Rakéta Csapat már várja őket, de 
nem csak ők…

pokémonok: Pikachu, Meowth, Gastly, 
Charmander, Haunter (1. megjelenés), 
Gengar, Alakazam

betiltási ok: Az amerikai cím miatt 
2001. szeptember 11. után egy évig nem 
vetítették.

betiltás helye: Amerika

triviák: 
- Az amerikai cím utalás a Disney vidám-

parkokban található Alkonyzónás kísér-
tetházra, és a hasonló címmel rendelkező 
filmekre.

- A maszk, amivel Ash megijeszti bará-
tait, hasonlít egy Duskull fejére.

- Ashnek és Pikachunak testen kívüli 
élménye lesz.

- A Rakéta Csapat nem mondja el a 
mottóját.

- Amikor Misty megüti a gongot, a 
nadrágtartója eltűnik, ezt az ismétléseknél 
kijavították.
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triviák: 
- Nastina az előző részben szereplő 

Brutella unokahúga, aki szintén megjele-
nik.

- Amikor Nastina elképzeli vízalatti ho-
teljét, igazi halakat is látni.

- Ez az első alkalom, hogy egy poké-
mon Meowth-n keresztül kommunikál az 
emberekkel.

- Amikor a Tentacruel Meowth-n ke-
resztül kommunikál, az hasonlít a Függet-
lenség Napjához, ahol egy szintén csápos 
lény beszél telepatikusan egy kommuniká-
toron keresztül az emberekhez a céljáról.

- Itt lovagol először Pikachu Ash egy 
másik pokémonján.

- Brock Zubatja viszi Squirtle-t, pedig 
nem is fogják meg egymást.

- Ebből a részből elég sok jelenetet fel-
használtak az amerikai openinghez.

- A svéd változatban 10 millió korona a 
jutalom 1 millió dollár helyett.

- Tentacruel a Toho Gezora nevű ször-
nyén alapszik, ami egy óriás tintahal a Spa-
ce Amoeba filmből.

folytonosságbeli problémák: Amikor 
először találkoznak Nastinával, Ash össze-
téveszti Brutellával az előző részből, ahogy 
ezt teszi a Rakéta Csapat is (az amerikai vál-
tozatban ezt átírták). Misty itt szerzi meg 
a Horsea-jét.

jogos-e: Tornyokat rombolnak, és 
áradással pusztítják a várost. Nem hittem 



- Brock a japán változatban azt mondja, 
olyanok a hangok, mintha a pokolból jön-
nének, az amerikai (magyar) változatban 
kínzókamrát mond.

- Amikor Jessie ráesik Jamesre, akkor 
utóbbi azt mondja, hogy a hely veszélyes 
az amerikai (magyar) változatban, a japán-
ban azt, hogy Jessie nehéz.

- A játékban a pokémon torony egy te-
mető, itt inkább kísértetház.

folytonosságbeli problémák: Ash itt 
barátkozik össze Haunterrel, aki követi őt, 
hogy legyőzzék Sabrinát.

jogos-e: A médiatörténelem egyik 
legnagyobb öngólja. Így jár, aki szóviccel. 
Szeptember 11. után nem volt szerencsés 
egy mondatban használni a torony és 
terror szavakat. Amerikában, a japán cím 
angol változatával pedig ezt ki lehetett 
volna küszöbölni. Ha pedig a filmeket se 
vetítették akkoriban, melyekre az epizód 
címe utal, akkor teljesen jogos, hogy az 
epizódot se ismételjék.

betiltási ok: Kaiza túlzott fegyverhasz-
nálata.

betiltás helye: Ázsián kívül mindenhol

triviák: 
- Itt jelenik meg először a Szafari Labda, 

ami az első normáltól eltérő pokélabda.
- Ebből a részből is használtak fel jele-

neteket az amerikai openinghez.
- Elég multikulti az epizód: 1) Kaiza egy 

seriffre hasonlít,
2) a Rakéta Csapat egy pár másodperc-

re szamurájként jelenik meg,
3) Jessie gangurónak öltözik,
4) James és Meowth amerikai ren-

dőröknek öltöznek (jó zsaru, rossz zsaru),
5) megjelenik a ramen és az evőpálci-

kák is.
- Ez az egyetlen rész, amiben egy fősze-

replő egynél több pokémont fog el ugyan-
abból a fajból.

folytonosságbeli problémák: Ash 
fog 30 Taurost Oak professzornak, amik 
később is megjelennek. Itt jelent volna 
meg először Misty speciális csalija. Itt je-
lent volna meg először a Rakéta Csapat 
csikizőgépe.

jogos-e: Tényleg sokszor előkerülnek 
benne pisztolyok. És tényleg lövöldöznek 
is benne. Ez nem gyerekeknek való. Ugyan-
úgy, ahogy például a Lucky Luke sem, ahol 
szintén egy seriff használ ugyanilyen fegy-

vereket. Jogos a betiltás, és szerintem a 
többi rajzfilmet is be kellene tiltani, ahol 
valódi lőfegyvereket használnak. (Remé-
lem, hogy átment az irónia.)

A Porygon-incidens

38. rész: 
cím: Cyber Soldier Porygon  

  でんのうせんしポリゴン (magyarul: 
Porygon, az elektromos harcos)

történet: Ash és barátai megérkeznek 
Matcha városába, ahol hiba van a rend-
szerben, ezért nem tudják elküldeni a po-
kémonokat. Hogy segítsenek megoldani a 
problémát, hőseink meglátogatják a gép 
készítőjét, Akihabara professzort, aki be-
küldi őket a számítógépbe, hogy hozzák ki 
onnan a Rakéta Csapatot…

pokémonok: Psyduck, Pikachu, Pory-
gon (1. megjelenés), Meowth, Arbok, We-
ezing, Bulbasaur.
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Nem, nem sci-fi, tényleg a túlzott fegy-
verhasználat miatt tiltották be Ameriká-
ban ezt a részt

35. rész:
 cím: The Legend of Dratini    

ミニリュウのでんせつ 
(magyarul: Dratini legendája)

történet: Ash és barátai megérkeznek 
a Szafari övezetbe, ahol Kaiza várja őket, 
aki régen találkozott egy legendás Drati-
nivel, ám erről azonban már csak egy kép 
maradt. A legendás Dratini pedig a Rakéta 
Csapatnak is kellene. Ennek érdekében pe-
dig még Kaizát is megkínozzák…

pokémonok: Ryhorn, Tauros (1. meg-
jelenés), Nidorina, Nidorino, Pikachu, 
Meowth, Arbok, Gyarados, Dratini (1. meg-
jelenés), Staryu, Dragonair (1. megjelenés), 
Rhydon (1. megjelenés)



betiltási ok: Fényérzékeny epilepsziás 
rohamot kiváltó képsorok, melyek miatt 
685-en kórházba kerültek, és két áldozatot 
több hétig kezeltek. Emiatt 4 hónapra az 
egész sorozatot szüneteltették Japánban.

betiltás helye: az egész világ

triviák: 
- Pikachu fáradtságát kifejezve két 

jelenetben öregemberként japán teát 
kortyolgat.

- Akihabara professzor neve Tokió 
„elektronikai” negyedének nevére utal.

- James rizsgolyót eszik.
- Jessie és Ash a Porigonokat 00-ás és 

01-es egységnek nevezi, ami utalás a Neon 
Genesis Evangelionra.

- Az antivírust jelképező rakéta hasonlít 
egy X-wingre.

- A 65. rész előzetese ment a rész után. 
Részletek az f) pontban.

- Közvetlenül a következő rész előtt pár 
percben elmagyarázták a gyerekeknek, 
hogy miért volt szüneten a sorozat és mi 

jogos-e:
Igen. Egyrészt ez még bőven a ka-

tódsugárcsöves TV-k korszaka, másrészt 
tényleg nem jó nézni a sok villódzást még 
annak sem, aki erre nem érzékeny. Ennek 
ellenére szerintem Porygont nem kellett 
volna teljesen kivenni az animéből, hisz a 
virtuális világ még sok érdekességet adha-
tott volna a sorozatnak.

Törökök

45. rész:
 cím: Jigglypuff éneke    

The Song of Jigglypuff    うたって！プリン！
(magyarul: Énekelj! Jigglypuff!)

történet: Hőseink megérkeznek Neon-
városba, ahol az emberek nem túl kipihen-
tek, ezért tovább is állnak. Egy erdőben ta-
lálnak egy énekelni nem tudó Jigglypuffot, 
amire a Rakéta Csapat is igényt tart…

pokémonok: Pikachu, Meowth, Jigg-
lypuff (1. megjelenés), Psyduck, Staryu, 

Weezing, Arbok, Bulbasaur, Squirtle, 
Pidgeotto, Onix

betiltási ok: ismeretlen
betiltás helye: Törökország

triviák: 
- Neonváros Las Vegason alapul.
- James tesz egy utalást a This is a spi-

nal trap című filmre, amikor azt mondja, 
hogy csavard fel a botmétert 11-re.

- A hangszerbolt logójában egy Gibson 
Les Paul gitár van.

- A Rakéta Csapat áttöri a negyedik fa-
lat az énekükben.
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volt ezzel a résszel a probléma. (Japánban 
a gyerekeket értelmesebbnek gondolják, 
mint Magyarországon a felnőtteket.)

- Ez az epizód bekerült a Guiness-rekor-
dok könyvébe, mivel ez a legtöbb epilep-
sziás rohamot kiváltó TV-műsor.

folytonosságbeli problémák: Pory-
gon ezen rész miatt teljesen kikerült az 
animéből (habár a japán openingben is 
szerepelt). 4 hónapra szüneteltették a so-
rozatot Japánban, ami miatt néhány rész 
sorrendjét fel kellett cserélni (hisz április-
ban karácsonyi részt adni erős lett volna, 
bár szerintem az se jobb, hogy októberben 
adták). A 39. rész a Karácsonyi ajándékok 
lett volna, ami így a 65. lett, lásd a követke-
ző utáni elemzett részt. A 40. rész pedig a 
66. lett, és az ezeket követő rész lett hiva-
talosan a 39. Az 52. (lásd az előző cikkben) 
pedig szintén nem a tervezett időpontban 
került vetítésre, hanem később, így az a 39. 
és 49. rész között játszódik, az 53. pedig az 
57. után.



- Ritka alkalmak egyike a Best Wishes 
sorozat előtt, amikor a Rakéta Csapat nem 
repül el.

- A férfi, aki nekiment Ashnek, mikor 
bocsánatot kér, azt mondja, előző este 
történt, de egy nappal korábban történt 
az eset. Illetve az ő arcát nem firkálta össze 
Jigglypuff, ahogy mindenki másét.

- Az olasz cím utalás Mendelssohn Auf 
Flügeln des Gesanges művére.

- Ez az egyetlen rész, ahol Ash Char-
meleonja nem szerepel. Három részig volt 
Charmaleon, előtte Charmander, utána 
pedig Charizard lett.

folytonosságbeli problémák: Itt sze-
repelt először Jigglypuff.

jogos-e: Nem hiszem.

Jynx

65. rész:
 cím: Karácsonyi ajándékok    Holiday Hi-Jy-

nx    ルージュラのクリスマス (magyarul: 
Jynx karácsonya)

történet: A Rakéta Csapat csapdát ké-
szít a Mikulásnak. Jessie elmeséli a Mikulás 
által okozott gyerekkori traumáját. Eköz-
ben Ash és barátai találkoznak a Mikulás 
Jynx-szével, és segítenek neki hazajutni. 
Ám a Rakéta Csapat megelőzi őket…

pokémonok: Meowth, Jynx, Pikachu, 

folytonosságbeli problémák: A 39. 
rész lett volna, de a „Porygon-incidens” mi-
att a 65. részként vetítették le. Emiatt itt 
még Ash Charmandere nem fejlődött Cha-
rizarddá, Mistinél még nincs Togepi. Illetve 
itt már más Ash Pokékódexének a hangja 
az amerikai változatban, mint akkor, mikor 
ennek a résznek játszódnia kéne, mert 
időközben az amerikai változatban „to-
vábbfejlesztették”, ezért az új hang, és itt 
még nem kellett volna megkapnia ezt a 
fejlesztést.

jogos-e: Jobb elkerülni, hogy a gyere-
kek rasszisták legyenek, ugyanakkor még-
sem szabad túlzásba esni, mert attól még 
a végén ők maguk is cenzorokká válnak, 
ami maga is van akkora bűn, mint a rasz-
szizmus. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy 
eredetileg a mikulás manókat dolgoztat 
a műhelyében, azt is be lehetne tiltani, 
mert a törpéket „igázza le”/dolgoztatja az 
átlagmagassággal rendelkező ember. Jó, 
a törpék nem voltak rabszolgák, de azért 
nem árt ezzel vigyázni. Konklúzió: Tiltsuk 
be a mikulást!

A Porygon-hatás

’98-as újévi special:
cím: 大晦日だよ！ポケットモンスターアン
コール (magyarul: Szilveszter este van! 

Pokémon ismétlés)

történet: egyórás klipshow lett volna.

betiltási ok: A 38. rész utáni kényszer-
szünet.

betiltás helye: az egész világ (le sem 
adták).

trivia: A következő, ’99-es (másfél 
órás) újévi speciálba átkerülhetett ennek 
az anyaga, hiszen ez a 38. részig foglalta 
volna össze a történteket, az pedig a 77. 
részig tette ugyanezt.

Kísért a múlt

84. rész: 
cím: Légi riadalom    

A Scare in the Air    ひこうせんはふこうせ
ん！？ (magyarul: A léghajó teherhajó!?)

történet: Hőseink Valencia szigetére 
tartanak, Ash nyer is jegyeket egy légha-
jóra, ami odaviszi őket. A Rakéta Csapatot 
pedig épp ekkor helyezik át a zeppelin 
brigádba…
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Charmander, Squirtle, Starmie, Staryuu, 
Goldeen, Psyduck, Lapras, Weezing, Pony-
ta

betiltási ok: Jynx szó szerint a kétlá-
bonjáró néger sztereotípia, és egy gyárban 
dolgoztatja őket egy fehérbőrű ember, 
mint a rabszolgákat. Ezen az sem segített, 
hogy 2012-ben lilára színezték, így előbb-
utóbb kivonták az összes amerikai poké-
mont forgalmazó helyről (DVD és online 
megjelenések).

betiltás helye: Amerika, Dél-Korea
triviák: lásd az előző cikkben.



pokémonok: Togepi, Pikachu, 
Meowth, Persian, Jigglypuff, Arbok, We-
ezing, Geodude, Bulbasaur, Zubat, Vulpix, 
Onix, Squirtle, Psyduck, Starmie

betiltási ok: Az amerikai címet 2001. 
szeptember 11. után egy időre megváltoz-
tatták Spirit in the sky-ra.

betiltás helye: Amerika
triviák: 
- A Spirit in the sky utalás egy Norman 

Greenbaum dalra.
- Léghajóra utalnak, de zeppelinnel 

utaznak, mivel merev fémváza van.
- A léghajón található egy daruma, ami 

a japán változatban a Ki ez a pokémon 
szegmensben is feltűnik.

- Ez az évezred első pokémon epizódja 
az amerikai változatban.

folytonosságbeli problémák: Így jut-
nak el Valencia szigetére, ahova az előző 
részben indultak.

jogos-e: Ugyanaz, mint a 23. résznél.

triviák: 
- A narrátor áttöri a negyedik falat.
- Az epizód az első rész 2. évfordulóján 

került vetítésre.
- Az angol cím utalás a lámpalázra.
- A vers, aminek Kay az első sorát idézi, 

Samuel Taylor Coleridge: Ének a vén ten-
gerészről.

- Hitmonchan és Machoke harca az 
előadásban utalás a Rocky filmekre.

- Jessie használja James Weezingjét.
- Ebben az egy részben a tánc közben 

látható Jynx lábfeje.
- Ebben a részben nem szerepel elő-

ször Lapras azóta, hogy Ash elkapta.
- A japán változatban Kay és Ash nor-

mál hangjukon szinkronizálják Raichut és 
Pikachut, az amerikai (magyar) változatban 
pedig magasabb, viccesebb hangon.

folytonosságbeli problémák: nincse-
nek

jogos-e: Ki is lehetett volna könnyen 
vágni azt a pár megjelenését Jynxnek, de 
nyilván egyszerűbb le sem adni a részt.

Prima csöcsei

99. rész:
 cím: Ash csatája a Mandarin-szigeten    

The Mandarin Island Miss Match    してんの
うカンナ！こおりのたたかい！！ (magyarul: A 

négy mennyei király Primája! Jégcsata!!)

történet: Ash sorra nyeri a meccseket 
a Mandarin-szigeten, ahol találkoznak 
Primával, akinek elég nagy csöcsei vannak 
(indokolatlanul sokszor közelít rá a kame-
ra). Meg is látogatják Prima előadását. 
Végül pedig Ash és Prima összecsapnak…
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Jynx visszatér

90. rész: 
cím: Ősbemutató    Stage Fight!    おどる！

ポケモンショーボート！ 
(magyarul: Tánc! Pokémon Színházajtó)

történet: Ash és barátai megnéznek 
egy színielőadást egy hajón. Aztán tovább 
is utaznak velük. A tengerjárón van egy 
lány, Kay, aki nem jön ki jól a Raichujával. 
Szerencsére Ash ért az elektromos ege-
rekhez. Azonban a Rakéta Csapat megtor-
pedózza a hajót…

pokémonok: Mr. Mime, Chansey, 
Pikachu, Togepi, Hitmonchan, Clefable, 
Machoke, Abra, Jynx, Raichu, Meowth, 
Victrebeel, Weezing, Marill, Squirtle, Psy-
duck, Staryu

betiltási ok: Jynx miatt kikerült az on-
line kiadásokból és az újrakiadásokból.

betiltás helye: Amerika



pokémonok: Bulbasaur, Butterfree, Pi-
kachu, Togepi, Meowth, Squirtle, Persian, 
Tauros, Charizard, Slowbro, Machamp, Ma-
rowak, Dewgong, Kadabra, Cloyster, Jynx

betiltási ok: Jynx miatt kikerült az on-
line kiadásokból és az újrakiadásokból.

betiltás helye: Amerika

triviák: 
- Prima neve a játékokban Lorelei, a 

4kids elvileg azért nevezte át, mert a japán 
Kanna névhez hosszban az előbbi köze-
lebb áll, de az sem kizárt, hogy csak nem 
tudtak az utóbbi elnevezésről.

- Prima dekoltázsa miatt az amerikai 
(magyar) változatból kivágtak fél percet, 
bár így is sokszor előtérbe kerül.

- Meowth megkérdezi Primát, hogy 
a közhelyei kaphatók-e CD-n. 2000-ben 
a CD-eladások felére csökkentek a flash 
meghajtók elterjedése miatt.

folytonosságbeli problémák: Itt jele-
nik meg először Prima, aki Trovitára küldi 

Ratata, Bellsprout, Furret, Cleffa, Sunflora, 
Spinarak, Oddish, Shuckle, Hitmontop, 
Diglett, Dugtrio, Hoothoot

betiltási ok: Sakai Norikót, az eredeti 
narrátort 2009-ben letartóztatták drogbir-
toklásért és -fogyasztásért.

betiltás helye: Japán

triviák: - Az amerikai (magyar) változat 
lehagyja az openinget.

- A Murkrowok varjaknak vannak fordít-
va a magyar változatban.

- Amikor először jelenik meg, Voltorb 
Electrode-ot mond.

- A 3. film speciálja.

folytonosságbeli probléma: nincs

jogos-e: Ezt magyarként nehéz megér-
teni, mert egyszer sem tiltottak be filme-
ket, amikben olyan színész vagy szinkron-
színész szerepelt, aki pl. drogozott vagy 
cserbenhagyásos balesetet követett el.

Jynx: A harmadik eljövetel

252. rész: 
cím: The Ice Cave!    こおりのどうくつ！

 (magyarul: A jégbarlang!)

történet: Ash és barátai egy jégbarlan-
gon vágnak keresztül, amikor útjukat állja a 
Rakéta Csapat, és összevizezik őket, ezért 
felkeresnek egy pokémon központot. A 
Rakéta Csapat pedig mindent megtesz, 
hogy megszerezze a jégpokémonokat…

pokémonok: Pikachu, Togepi, 
Meowth, Politoed, Jynx, Swinub, Pilos-
wine, Furret (1. megjelenés), Weedle, 
Exeggutor, Primeape, Aipom, Vileplume, 
Mankey, Stantler, Pidgey, Weepinbell, 
Spinarak, Bayleef, Wobbuffet, Geodude, 
Arbok, Totodile, Victrebeel, Corsola

betiltási ok: Jynx

betiltás helye: Ázsián kívül mindenhol
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hőseinket. A következő részekben oda is 
mennek, de ezen rész nélkül nincs rá okuk.

jogos-e: Ha tényleg elviselhetetlen 
Jynx jelenléte, akkor nincs mit tenni.

A drog rossz

3. Pikachu rövidfilm:
cím: Pikachu és Pichu    Pikachu & Pichu    
ピチューとピカチュウ (magyarul: Pichu 

és Pikachu)

történet: Hőseink szabadon engedik 
pár órára a pokémonjaikat. Pikachu bajba 
is keveredik két Pichu miatt. Vajon visszaér 
időben?

pokémonok: Pikachu, Togepi, Pidgey, 
Pidgeotto, Pidgeot, Pichu, Pineko, Geodu-
de, Goldeen, Cyndaquil, Poliwhirl, Zubat, 
Golduck, Starmie, Chikorita, Bulbasaur, 
Onix, Vulpix, Noctowl, Totodile, Murkrow, 
Meowth, Hoppip, Chinchou, Wooper, Gya-
rados, Houndour, Snorlax, Cubone, Smear-
gle, Magby, Igglybuff, Smoochum, Voltorb, 



triviák: 
- A jégbarlangot a játékban jégösvény-

nek nevezik.
- Habár Ash és barátai vizesek Pikachu 

villámlásakor, az nem árt nekik.
- Japán legyezők is megjelennek a Ra-

kéta Csapatnál egy jelenetben.
- Hallani zenéket a 4. filmből és Pikachu 

nyári vakációjából.

folytonosságbeli problémák: Itt je-
lent volna meg először Furret.

jogos-e: lásd a többi Jynx epizódnál.

pokémonok: Pikachu, Nidoking, Ni-
doqueen, Corphish, Skitty, Meowth, Cac-
nea, Seviper, Dustox, Wobbuffet

betiltási ok: Nemek harca, ami szexiz-
musra buzdíthatja a fiatalokat.

betiltás helye: Franciaország, Írország, 
Aruba

triviák:
- Nidoking és Nidoqueen nem a nevét 

mondja, hanem medvehangokat ad ki.
- Az amerikai változatból kivágták, 

ahogy Jessie akanbét mutat, azaz lehúzza 
a szemhéját és kinyújtja a nyelvét.

folytonosságbeli problémák: nincs

jogos-e: Emlékszem, régen is voltak 
ilyenek a mesékben, hogy nemek harca. 
Mégsem mondta még rám senki, hogy 
szexista lennék. Nyilván embere válogat-
ja, hogy ki mitől lesz szexista, én mégsem 
mondanám, hogy emiatt ezt a részt be kel-
lett volna tiltani bárhol a világon.

Földrengető részek

375. rész:
cím: ゆれる島の戦い！ドジョッチVSナマ
ズン！！ (magyarul: Remegő sziget csata! 

Barboach Whiscash ellen!!)

történet: Ash és barátai Jojo szigeten 

utaznak, amikor egy földrengés zavarja 
meg őket.

pokémonok: Pikachu, Meowth, Wobu-
fet, Barboach (1. megjelenés), Whiscash

betiltási ok: A 2004-es Chūetsu föld-
rengés Niigata prefektúrában. 

betiltás helye: Az egész világ (le se 
adták).

triviák: - Az első rész, amit soha nem 
adtak le.

- Földrengést és hasonló támadásokat 
ezen résztől kezdve nem használnak az 
animében.

folytonosságbeli problémák: Csak 
annyi, hogy itt jelent volna meg először 
Barboach, de helyette a 384. részben de-
bütált.

jogos-e: A rosszkor rossz helyen tipikus 
esete. Ha akkor adták volna le, amikor ter-
vezték, illetlen lett volna, utána pedig már 
nem volt aktuális, mert tovább folytató-
dott közben a történet.
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Szexizmus

348. rész:
cím: The bicker the better   

 タッグバトル！サトシＶＳハルカ！？ 
(magyarul: Páros harc! Ash May ellen!?)

történet: Ash Fortree felé tart. Eköz-
ben összevitatkozik Mayjel, majd talál-
koznak Oscarral és Andival. A pár meg is 
állapítja, hogy Ash és May szerelmes, ezért 
kihívják őket egy páros csatára. Aztán ha-
sonló történik a Rakéta Csapattal is, így 
végül Ash és James May és Jessie ellen 
fordul…



680-681. rész: 
cím: ロケット団ＶＳプラズマ団！（前-後編） 
(magyarul: Rakéta Csapat a Plazma Csapat 

ellen! (1-2. rész))

történet: Ash és barátai Juniper pro-
fesszorral és Jenny tiszttel kiegészülve 
az előző részben történt Vanipede raj tá-
madásának okát vizsgálják ki, amikor egy 
Liepard lelövi őket az égről. A napszem-
üveges Krokorok megtámadja Pikachut. 
Giovanni és a Rakéta Csapat összegyűjti 
a Meteonitot, és egy álarcosbált rendez 
az ereje demonstrálására, ahova Looker 
segítségével hőseink is beszivárognak…

pokémonok: Pikachu, Meowth, Axew, 
Liepard (1. megjelenés), Krokorok

betiltási ok: A 2011-es Tōhoku föld-
rengés és Cunami, valamint a fukushimai 
atomrobbanás.

betiltás helye: Az egész világ (le se 
adták).

- A következő rész első japán vetítése-
kor kiírták, hogy ezt a két részt a későbbi-
ekben levetítik majd.

folytonosságbeli problémák: Itt sze-
repelt volna először a Plazma Csapat, Lie-
pard, és tért volna vissza Looker. A Plazma 
Gyalogság az eredeti egyenruhájában sze-
repelt volna itt, de később, amikor a 769. 
rész által kivették a kánonból ezeket az 
epizódokat, már az új ruhájukban vannak. 
A 687. rész végén levő szegmensben mu-
tatják a napszemüveges Krokorok ebben 
a részben való szereplését. Itt szerepelt 
volna utoljára a Rakéta Csapat egyik tagja, 
Pierce. Ami pedig a legfontosabb, Ash és 
csapata elindunakl Desert Resortba a 679. 
rész végén, és a következő részben, ami 
ezek után játszódik, már Castelia Citibe 
érkeznek meg Juniper professzor és Jenny 
tiszt nélkül.

jogos-e: Ugyanaz, mint az előzőnél.

694. rész: 
cím: A Fishing Connoisseur in a Fishy 
Competition! 釣りソムリエ・デント登

場！ (magyarul: Bemutatkozik a horgász 
pincér, Dent!)

történet: Ash és barátai Raimon vá-
rosba tartanak megszerezni a következő 
jelvényt. Ám közben megállnak egy hor-
gászversenyen összemérni tehetségüket. 
A Rakéta Csapat pedig a színfalak mögül 
mozgatja a szálakat…

pokémonok: Pidove, Minccino, Pika-
chu, Axev, Frillish, Meowth, Basculin (1. 
megjelenés), Pansage, Alomomola, Patrat, 
Woobat, Yamask, Scraggy

betiltási ok: A 2011-es Tōhoku föld-
rengés és Cunami miatt elhalasztották.

betiltás helye: Japán

triviák: 
- A 170. részben is volt egy horgász-

verseny.
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triviák: 
- Ez a Black and White 23-24. része, és 

az XY 24. részét is kihagyták anno, de az 
később adásba került ezekkel ellentétben 
(lásd az utolsó elemzett résznél).

- A Plazma Csapat célja jelentősen 
eltér attól, ahogy végül a 769. részben és 
később megjelennek. Itt a mestereik ellen 
akarják fordítani a pokémonokat, ott pedig 
felszabadítani őket.

- Jessie és James itt hordja utoljára 
a szénszürke egyenruháját, a következő 
résztől már a fehérben vannak.



- Az epizódon ezeket változtatták az 
eredetihez képest: 1) nem Castelia városra 
utalnak, hanem Raimonra; 2) Bell elbúcsú-
zik a csapattól a rész végén (a tervezett 
vetítés után még utazott velük).

folytonosságbeli problémák: Ash 
meglepődik Dent horgászbotján, habár 5 
résszel korábban már látta. James Yamask-
jával is hasonló a helyzet, amivel 11 résszel 
korábban találkoztak. 

jogos-e: Biztos, hogy bennem van a 
hiba, de nem értettem, hogy hogyan utalt 
az epizód a földrengésre vagy a cunamira.

betiltás helye: Japán

triviák: - Az epizódban szereplő SS 
Cussler története és kinézete nagyon ha-
sonlít a Titanicéra.

- A tengeralattjáró, amivel Ash is le-
merül a hajóroncshoz, nagyban hasonlít 
Alvinra, arra a tengeralattjáróra, amivel 
feltárták a Titanic roncsait.

- Ez volt az utolsó rész, ami az Omega 
Ruby és Alpha Sapphire játékok előtt je-
lent meg.

- Ezt a részt a világon legelőször 
Dél-Koreában adták le, hónapokkal a japán 
vetítés előtt.

folytonosságbeli problémák: Ash itt 
talál ki egy stratégiát Grant Onixának le-
győzésére, amin már 25 résszel korábban 
túl volt. Itt jelent volna meg először Skrelp 
és Dragalge.

jogos-e: Teljesen érthető, rossz volt 
az időzítés. Indokolt volt, hogy elhalasz-
tották.
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Elsüllyedt hajók

823. rész:
 cím: An Undersea Place to Call Home!    

海底の城！クズモーとドラミドロ！！ 
(magyarul: A vízalatti kastély! Skrelp és 

Dragalge!!)

történet: Ash és barátai pihenőt tar-
tanak utazásukban egy tengerparton. Ha-
marosan csatlakozik hozzájuk egy régész 
házaspár, akik egy elsüllyedt óceánjárót 
keresnek. Ám a Rakéta Csapatot is érdekli 
az elsüllyedt hajó és annak kincsei…

pokémonok: Pikachu, Froakie, Fen-
nekin, Chespin, Bunnelby, Dedenne, Flet-
chling, Skrelp (1. megjelenés), Meowth, 
Wobuffet, Remoraid, Qwilfish, Octillery, 
Alomomola, Goldeen, Dragalge (1. meg-
jelenés), Luvdisc, Chinchou, Starmie, Magi-
karp, Huntail, Kingdra

betiltási ok: 2014-ben az MV Sewol 
elsüllyedése miatt elhalasztották. 

Források: 

acteam.hu

bulbapedia.bulbagarden.net

indavideo.hu

pokémon.wikia.com

rajzfilmunnep.hu

Hát ennek is a végére értünk. Mármint 
a nagy számok évének. De soha semmi 
nem ér véget, úgyhogy, ha legközelebb el-
éri egy hazánkban is ismert manga és/vagy 
anime az ezres számot (mondjuk 2 év múl-
va), akkor újra jönnek az elemzések. Illetve 
(viszonylag) nem sokat kell várni, hogy egy 
itthon is (részben) megjelent manga elérje 
a 30. évfordulóját.

http://acteam.hu
http://bulbapedia.bulbagarden.net
http://pokémon.wikia.com
http://rajzfilmunnep.hu

