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Párbajsziget (1-40.) (6-133.)

	 Yugi	 Mutou	 kirakja	 a	 nagyapjától	 kapott	
Ezeréves	Kirakóst,	ami	teljesíti	a	kívánságát,	és	ba-
rátokat	szerez,	ám	öröme	nem	tart	sokáig.	Először	
egy	 rivális	 érkezik,	 a	 világbajnok	 párbajozó	 Seto	
Kaiba,	 aki	ellopja	a	nagyapja	egyik	 legféltettebb	
kártyáját. Majd Ezeréves Szemét használva maga 
a	játék	alkotója,	Pegazus	lopja	el	a	nagyapja	lelkét,	
hogy	részt	vegyen	a	Párbajsziget	nevű	versenyen.	
Itt	még	nem	kiforrottak	 a	 szabályok,	 a	 párbajok	
ahogy	 esik	 úgy	 puffan	 alapon	 zajlanak,	 ezeket	
egészítik	még	ki	csalással	és	zsarolással.	Mivel	ez	
volt	a	legelső	történetív,	ami	aztán	1000	részesre	
duzzasztotta	 a	 franchise-t,	 elég	 jónak	 tarthatjuk	
minden kezdetlegessége ellenére. Nyomokban 
tartalmaz utalásokat a 0. sorozatra.

Legendás Hősök (41-45.) (filler)

	 Yugi	 nagyapjának	 barátjának	 az	 unokája	
eljön Amerikából, hogy megküzdjön az aggas-
tyánnal,	azonban	Yugi	veszi	fel	a	kesztyűt	ellene.

 A Yu-Gi-Oh! franchise az új sorozat 27. ré-
szével válik hivatalosan is 1000 részessé. Ezért át-
tekintjük, hogyan is érte el ezt a tekintélyes meny-
nyiséget.

Előtte	azonban	még	a	Yu-Gi-Oh!	számokban

			-	több	mint	9700	féle	kártya
			-	több	mint	25	milliárd	eladott	lap
			-	karakterek	száma	megközelítőleg:	752
			-	56	videojáték:	1	PS,	2	Gameboy	Color,	12	Game-
boy	Advance,	3	PS2,	1	GameCube,	1	Xbox,	8	Nin-
tendo	DS,	6	PC,	7	PSP,	1	árkád,	2	Wii,	4	mobil,	3	
Xbox	360	(ebből	2	PS3	is),	1	böngészős,	1	Faceboo-
kos,	2	Nintendo	3DS,	1	Xbox	One	(PS4	és	PC	is).	
Ezek	többnyire	a	kártyajátékot	esetleg	a	kapszula	
szörnyeket	vagy	a	sárkánykockát	szimulálják.
			-	11	manga:	1	eredeti,	3	spin-off,	1	filmelőzmény,	
1	filmadaptáció,	5	az	animét	adaptáló	manga
			-	3	film
			-	6	special
	 -	 12	 részes	 spin-off	 rajzfilmsorozat	 (Capsule	
Monsters)
   - 2 light novel
			-	17	kézikönyv
   - 1 artbook

			-	CD:	japán:	8	OST,	4	OST,	4	OST,	6	OST,	5	OST,	2	
OST;	angol:	3	CD
			-	OP-ED:	29	japán	opening	és	31	ending

Magyar változat

   - 2005 Yu-Gi-Oh! Duel Monsters	1-48.	rész	ame-
rikai	 változata	 az	 A+-on,	 Animaxon,	 RTL	 klubon,	
Coolon.
   - 2005. június 1. Yugioh	-	A	mozifilm a mozikban.
			-	2005.	június	7.	Yugioh	-	A	mozifilm	DVD	meg-
jelenése.
   - 2005 Yu-Gi-Oh! GX 1-52. rész amerikai változata 
az	A+-on	és	az	Animaxon.
			-	2006.	június	6.	-	2007.	június	20.	Yu-Gi-Oh!	Duel	
Monsters	első	9	részének	kiadása	3	DVD-n	és	VHS-
en.
			-	2014.	február	7.	-	július	1.	Yu-Gi-Oh!	GX	1-104.	
rész	amerikai	változata	hétköznap	délután	a	Via-
sat6-on.
			-	2018.	január	29.	-	április	2.	Yu-Gi-Oh! – Az öt sár-
kány	 65-110.	 rész	 amerikai	 változata	 hétköznap	
délután	a	Viasat6-on.
			-	2018.	április	2.	-	augusztus	15.	Yu-Gi-Oh!	Zexal	
1-98.	rész	amerikai	változata	hétköznap	délután	a	
Viasat6-on.

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 1-144. rész
 {2000-2003} ~ Yu-Gi-Oh! Duelist manga

1-24. kötet {1998-2002}
  
	 Majdnem	 itt	 kezdődött	 minden.	 Az	 ezt	
megelőző,	hivatalos,	de	nem	kánon	sorozatról	az	
előző	számban	olvashattok	(AniMagazin 54.)

https://animagazin.hu/magazin/54/
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ami	 visszarepíti	 őket	 a	múltba,	 ahol	 megtudják,	
hogy	mit	 is	ábrázolt	a	kőtábla.	Ez	a	 leghosszabb	
párbaj	 a	 sorozatban.	 Ezt	 követi	 a	 döntő,	 mely	
meghatározza az istenkártyák gazdáját.

Fénypiramis {2004}

	 Az	egyetlen	magyarul	is	megjelent	film,	saj-
nos	pont	ez	a	 leggyengébb,	mert	bár	a	grafikája	
az	 átlagosnál	 szebb,	 igazából	 csak	 egy	 hosszúra	
nyúlt	epizód,	aminek	se	előzménye,	se	következ-
ménye, ellenben elég hosszú. 

Aztán Seto kifejleszt egy virtuális valóság játékot, 
a	 Legendás	 Hősöket,	 amiben	 a	 cége	 tanácsa,	 a	
nagy	öt	csapdába	ejti.	Öccse,	Mokuba	segítséget	
kér	hőseinktől,	hogy	mentsék	meg.	Ez	meg	is	tör-
ténik a fantasy környezetben zajló minitörténet-
ben.

Sárkánykocka (46-49.) (134-145.)

 Dobó Döme úgy véli, hogy Yugi nem tisztes-
ségesen	győzte	le	Pegazust.	Döme	a	Párbajkártya	
gyár	 tulajdonosával	 szeretett	 volna	 szerződést	
kötni,	 hogy	 saját	 játékát	 elkészíthesse.	 Azonban	
a	vezérigazgató	eltűnése	keresztülhúzta	a	közép-
iskolás	ambiciózus	fiatalember	terveit.	Bosszúból	
kihívja	 Yugit	 a	 saját	 játékára,	 egy	 Sárkánykocka	
meccsre,	amibe	legjobb	barátja,	Jonouchi	veresé-
ge után Yugi bele is megy.

Párbajváros (50-97.) (146-201.)

	 Egyiptomi	 kiállítás	 nyílik	 Japánban,	 ahol	
hőseink	 felfedezik	 Yugi	 és	 Seto	 képét	 egy	 ókori	
kőtáblán.	 Még	 több	 dolog	 derül	 ki	 az	 Ezeréves	
Ikonokról	és	az	azokra	vigyázó	Sírőrzők	múltjáról.	
Az	egyik	 ilyen	Sírőrzőtől,	a	kiállítást	vezető	 Ishiz-
utól	Seto	megkapja	a	három	istenkártya	egyikét,	
így	elindítja	a	Párbajváros	bajnokságot,	hogy	meg-
szerezze	a	másik	kettőt	is.	Ahogyan	az	várható,	a	
három istenkártya és birtokosaik is megjelennek, 
valamint felbukkan a többi Ezeréves Ikon is. Seto 
megalomániájának	 köszönhetően	 a	 nyolcaddön-
tőket	a	továbbjutók	egy	zeppelinen	játsszák	le.

Virtuális Világ (98-121.) (filler)

	 Egy	rejtélyes,	Noah	nevű	fiú	szövetkezett	
Seto ellenségeivel, a nagy öttel, hogy bosszút áll-
janak rajta. Elnyelik egy tengeralattjáróval a 
zeppelint,	 és	 mindenkit	 egy	 virtuális	 való-
ságban	játszódó	párbajra	hívnak	ki.	Néhány	
különleges	szabállyal	 is	nehezítik	hőseink	életét.	
Közben jobban megismerjük a Kaiba testvérek 
múltját, hogy az árvaházban hogyan ismerkedtek 
meg,	és	hogyan	fogadta	örökbe	őket	Go-
zaburo, valamint, hogy volt egy harma-
dik	 testvérük	 is.	 Végül	 pedig	 maga	
a halottnak hitt Gozaburo 
is visszatér. Noah zöld haja 
utalás	a	0.	sorozatban	szereplő	
Seto Kaibára.

Párbajváros döntő 
(122-144.) (202-278.)

	 Az	 elődöntőket	 és	 a	 döntőket	 tartalmaz-
za,	melyeket	már	az	Alcatraz	nevű	egykori	Kaiba	
fegyvergyárban	vívnak.	Az	elődöntőkben	a	párba-
jok	sorrendjét	egy	négyfős	utolsó	emberig	tartó	
párbajjal	 sorsolják	 ki.	 Először	Marik	 és	 Jonouchi	
küzd	meg	egy	árnyjátékban,	ahol	már	nem	csak	a	
döntőbe	jutás	és	a	legjobb	kártyájuk	a	tét,	és	kicsit	
sem fair a küzdelem. Aztán Yugi és Kaiba megidézi 
a	 saját	 Egyiptomi	 Istenét,	
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it	belesűrítették	12	és	fél	részbe.	És	az	a	szomorú,	
hogy	még	ettől	is	volt	lejjebb,	a	következő	bekez-
désben	tárgyalt	spin-off.

Capsule Monsters (1-12.) {2006}

	 Ez	 elég	 érdekes,	 mert	 Japánban	 le	 sem	
adták. Az amerikai 4kidses változathoz készült 
bónusz	évad,	hogy	még	tovább	tudják	vetíteni	a	
TV-ben.	Úgyhogy	a	színvonala	is	ennek	megfelelő.	
Yugi	nagyapja	nem	tér	vissza	a	titkos	utazásáról.	
Joey	nyer	egy	utazást	Indiába,	amire	elhívja	bará-
tait,	ám	kifogy	az	üzemanyag	a	repülőből,	és	egy	
lakatlan szigeten szállnak le kényszeredetten, 

ahol	találkoznak	Alexszel,	Yugi	nagyapjának	
kutatótársával. Megtalálják Nagy Sándor 

piramisát,	ahol	beszívja	őket	egy	ősi	
Kapszula	 Szörny	 pálya.	 Ilyen	
lett volna a Yu-Gi-Oh!, ha az 
amerikaiak	készítik.

Érdekes,	 hogy	 a	 filmet	 Japánban	moziban	 soha	
nem	 vetítették.	 Seto	 elnyer	 Pegazustól	 két	 kár-
tyát,	amelyekkel	 legyőzheti	Yugi	három	Egyipto-
mi	Istenét,	habár	csak	az	egyiket	készítette	a	játék	
megalkotója.  
 
	 Eközben	a	Fénypiramist	kiállítják	Japánban,	
amit	hőseink	el	 is	mennek	megnézni,	ám	amikor	
Yugi	nagyapja	megfejti	a	hieroglifákat,	a	tárgy	el-
tűnik.	Seto	pedig	ismét	kihívja	Yugit	egy	mindent	
eldöntő	párbajra,	 ahol	 a	 Fénypiramis	nevű	 csap-
dalappal	kizárja	az	Egyiptomi	Isteneket	a	játékból,	
ám	 ez	 még	 csak	 a	 kezdet,	 és	 megjelenik	 maga	
Anubis	is,	hogy	bosszút	álljon	a	fáraón…

R (csak manga) 1-45. {2004-2008}

	 Yako	 Tenma,	 Pegazus	 egykori	 tanítványa	
bosszút akar állni mestere gyilkosán, és úgy hiszi, 
hogy Yugi volt az. A manga szerint Bakura megölte 
Pegazust	a	Párbajsziget	végén,	amikor	kitépte	az	
Ezeréves	Szemét,	ez	különböző	okokból	kimaradt	
az	 animeváltozatokból.	 Amíg	 Seto	 Amerikában	
van,	Tenma	átveszi	az	irányítást	a	Kaiba	vállalat	fe-
lett,	Mokuba	pedig	természetesen	hőseinket	hív-
ja	segítségül.	Az	aktuális	ellenség	elrabolja	Anzut,	
Yugi	crush-sát,	hogy	a	 feláldozásával	 feltámaszt-
hassa	néhai	gyámját…	Az	ötlet	az	eredeti	szerzőé	
(ez	az	emberrablásos	szálból	egyértelmű),	de	már	
más kivitelezte. A sorozat jobb történetei közé so-
rolható.	Kár,	hogy	nem	készült	el	 időben	ahhoz,	
hogy	animét	csináljanak	belőle.

Duel Monsters 145-198.
 {2003-2004}

A Sárkányok Ébredése (145-184.)

 Dartz, Atlantisz királya a legnagyobb ro-
hadék a sorozatban, miközben szolgáival inkább 
áldozatok, mint gonoszok. Ez a történet megko-
ronázza az egész sorozatot, számos visszauta-
lás	 történik	az	első	 részektől	 történtekre.	Méltó	
befejezése lenne a sorozatnak, annak ellenére, 
hogy	filler.	A	második	 leghosszabb	„párbaj”	 is	 itt	
van, amiben Yugi és Kaiba összefog Dartz ellen. Itt 
befejezhették	volna	a	sorozatot,	vagy	megcsinál-
hatták	volna	méltó	módon	az	utolsó	történetívet.	
Sajnos egyiket se tették.

A Nagy Bajnokság (185-198.)

	 Kellett	még	egy	kis	idő,	hogy	befejeződjön	
a	manga	és	az	utolsó	történetívet	meg	tudják	ani-
málni,	ezért	 ide	betettek	egy	Kaiba	Nagydíjat.	A	
történet	 megbicsaklásának	 oka	 valószínűleg	 az	
íróváltás,	melyet	minden	évad	végén	megléptek.	
Az	új	filler	szereplők	röhejesek,	kezdve	az	aktuá-
lis	főellenséggel,	aki	Seto	Kaiba,	csak	lila	hajjal.	A	
verseny	részéről	annyit,	hogy	16	szereplő	párbaja-
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hasonlít	a	Harry Potterre, hogy minden évad egy 
tanévet	mutat	be	az	elejétől	a	végéig.

Hét Csillag (1-52.)

 Judait felveszik a Párbaj Akadémiára. A há-
rom kollégium közül a leggyengébbe, a Sliferbe 
kerül. Barátokat és riválisokat szerez. Azonban az 
iskola	alatt	3	szent	bestiát	őriznek,	amik	a	három	
egyiptomi	istenkártya	kevésbé	elszállt	változatai,	
de	még	mindig	túl	erősek.	Ezeket	akarja	egy	csa-
pat,	az	árnyéklovasok	megszerezni,	így	az	igazgató	
7	gyerekre	bízza	a	hozzájuk	vezető	kapuk	kulcsait.	

Duel Monsters 199-224. {2004} ~ Yu-Gi-Oh! 
Millennium World 

1-7. kötet {2002-2004}

A fáraó emlékei (199-219.) (279-336.)

	 A	 névtelen	 fáraó	 elutazik	 Egyiptomba,	
hogy	az	emlékvilágában	kiderítse,	ki	is	volt	ő	3000	
évvel	ezelőtt.	Oda	nem	csak	Yugi	és	barátai,	ha-
nem	az	Ezeréves	Ikonokra	pályázó	Bakura	is	köve-
ti,	aki	meghívja	Setót	is.	Lezajlik	a	végső	árnyjáték	
is, amire mindenki várt. A történet háttérbe szo-
rítja	 a	 párbajozást,	 és	 kiderül,	 hogyan	 készültek	
az	 Ezeréves	 Ikonok.	 Bobasa,	 hőseink	 újdonsült	
óegyiptomi	 segédje	egy	anime-only	karakter,	de	

jobb lett volna nélküle, mert nem hiányzik egy ko-
moly	történetbe	egy	ilyen	komolytalan	szereplő.	
Még	ennek	ellenére	is	a	legjobb	történetíve	a	so-
rozatnak.	Még	akkor	is,	ha	Zorc	egy	kentaurszerű	
félig démon, félig sárkány hibrid.

A ceremóniapárbaj (220-224.) (337-343.)

	 Miután	megtudták	 a	 fáraó	 nevét,	 egy	 ce-
remóniapárbajt	kell	 vívnia,	hogy	örök	nyugalom-
ra lelhessen a lelke. Sajnos kevés anime van, ami 
tökéletes	lezárást	kapott	(pl.	Yu Yu Hakusho), ami 
nincs	 elsietve,	 és	 gondoltak	 benne	 mindenkire	
(nem	csak	a	főszereplőkre).	De	szerencsére	a	Duel	
Monsters ilyen. Méltó befejezése a több mint 200 
résznek,	 amiért	hálás	 vagyok	a	 készítőknek,	bár-
csak	több	ilyen	sorozat	lenne.	Örülök,	hogy	így	ért	
véget	egy	gyerekkori	kedvencem.

The Dark Side of 
Dimensions {2016}

	 Egy	epilógus	a	sorozathoz.	Sokkal	 szebb	a	
rajzolása,	mint	elődjének,	de	nyilván	a	kor	miatt,	
eltelt	10	év.	Kicsi	Yugi	szó	szerint	felnőtt,	de	min-
den	fontosabb	szereplő	visszatér,	és	megismerjük	
a	 sorsukat.	 Új	 osztálytársat	 kapnak,	 Aigamit,	 aki	
megint	okkult	ügyekbe	keveri	hőseinket	egy	nyol-
cadik	Ezeréves	Ikonnal.	Miközben	Seto	Kaiba	még	
mindig nem tette túl magát Yugi elleni vereségein 
(még	az	Ezeréves	Kirakóst	is	kiásatja),	és	kifejlesz-
tett egy új Duel Disket. A szörnyek új, felturbózott 

kinézetet	kaptak,	bár	én	CGI	nélkül	is	meglettem	
volna.	A	párbajok	8000	életpontról	indulnak,	mint	
a rendes játékban, annak ellenére, hogy a soro-
zatban	még	4000	életponttal	 kezdtek.	Az	 emlé-
kezés	fontosságáról	szól	ez	a	film,	már	csak	azért	
is,	mert	a	nézőknek	10	éve	történt	eseményekre	
kell visszaemlékeznie.

GX {2004-2008}

	 4	évada	van.	Néhány	évvel	a	ceremóniapár-
baj után járunk. Judai történetét követhetjük 
végig,	 ahogy	 elvégzi	 a	 Párbaj	 Akadémiát.	 Kicsit	
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+fúziós idézés

 Bár már Duel Monstersben is voltak fúziós 
szörnyek,	 itt	 sokkal	 gyakrabban	 használják	 őket.	
Köréjük	összpontosul	az	egész	sorozat.	Legalább	
kettő	 szörny	 egyesítését	 jelenti	 egy	 új,	 erősebb	
lénnyé.	 Általában	 szükség	 van	 hozzá	 egy	 fúziós	
varázslapra	is,	de	nem	mindig.

5D (5 sárkány) {2008-2011}

 Itt váltott 3 évadosra a sorozat. Sokan a 
legjobb	 sorozatnak	 tartják	 felnőttes	 stílusa,	mé-
lyebb	 karakterei,	 az	 ellenfelek	 komplex	 háttere	
és	a	hosszabb	történetívei	miatt.	A	közeljövőben	
játszódik.	Nagy	hangsúlyt	 kapnak	benne	 a	 többi	
sorozatból	kihagyott	puzzle-párbajok,	ahol	adott	
szituációban	egy	 kör	 alatt	 kell	 nyerni,	 és	 itt	már	
motorokon, úgynevezett D-wheeleken kártyáz-
nak.

Az árnyéklovasok az Ezeréves Ikonokhoz hasonló 
tárgyakat birtokolnak. Majd miu-

tán megmentik a világot, lesz 
egy	év	végi	vizsgapárbaj	is.

A fény társadalma
(53-104.)

 Egy szektáról, a fény tár-
sadalmáról szól. Miután 
veszít	 Edo	 Phoenix	 el-

len, Judai elveszti azt a 
képességét,	 hogy	 lássa	
a	párbajszörnyek	szelle-
mét.	Így	tesz	egy	kirán-
dulást	a	Neo	Űrbe,	ahol	
új barátokra és Neosra, 
későbbi	 legfontosabb	
kártyájára lel, és helyre-
állítja	a	lelki	egyensúlyát.	

Eközben	 az	 akadémián	 mindenki	 csatlakozik	 a	
fény	társadalmához.	Van	benne	egy	Genex	neve-
zetű	verseny	is,	amiről	a	címet	is	kapta	a	sorozat,	
de	olyan	keveset	mutatnak	belőle,	és	az	 is	olyan	
összecsapott	 és	 felesleges,	 hogy	 nyugodtan	 ki-
hagyhatták	volna,	de	persze	kellett	valamivel	húz-
ni	az	időt.	Végül	ismét	sikerül	megmenteni	a	vilá-
got, ezúttal egy rakétától.

Dimenzióvilág (105-156.)

	 Na,	 ez	már	 egy	 egész	 érdekes	 történetív.	
Annyira,	 hogy	 a	 wikipédián	 még	 a	 leírása	 sincs	
fent.	 Judai	 gyerekkorában	 birtokolt	 egy	 lapot,	
Yubelt,	 aki	 belészeretett.	 Johan,	 egy	 cserediák	
és	 egy	 tanár,	 Cobra	 professzor	 érkezik	 a	 Párbaj	
Akadémiára.	Cobra	professzor	régen	katona	volt,	
és	elvesztette	a	fiát.	Most	Yubel	segítségével	fel	
próbálja	támasztani	a	párbajokból	elszívott	ener-
giával. Miután Judai megoldja a helyzetet, az aka-

démia	átkerül	a	párbajszörnyek	dimenziójába.	Itt	
kell a diákoknak túlélniük, miközben Yubel még 
egymás	 ellen	 is	 uszítja	 őket.	 Végül	míg	 egyesek	
visszatérnek a saját dimenziójukba, Judaiék végig-
látogatják a többi dimenziót. A szent bestiák újra 
elszabadulnak,	és	Yubel	végre	eléri	célját.
 Ez az évad azért jó, mert 3 kisebb, de ösz-
szefüggő	 történetszál	 kapott	 benne	 helyet,	 el-
lentétben	az	előzőekkel,	ahol	mindegyikben	volt	
egy-egy ilyen történet, de azokat szétnyújtották 
52 részre tele töltelékkel.

Sötétség (157-180.)

	 Ez	pedig	annyira	jó	volt,	hogy	már	az	angol	
változatból	is	kihagyták.	Az	utolsó	évad	már	csak	
24 részes. Judai visszatér a Párbaj Akadémiára, 
hogy befejezze a harmadik és egyben utolsó évét 
(Japánban	 a	 felső	 középiskola	 3	 éves).	 Megint	
feltűnik	 egy	 új	 ellenség,	 akit	 neki	 kell	 elintézni,	
miközben	visszatérnek	a	párbajszörnyek	a	dimen-
ziójukból. Itt is van egy kétrészes verseny, de ez 
legalább	vicces.

 Az utolsó két rész a legérdekesebb, ahol 
Judai	Yugival	párbajozik.	Ez	eredetileg	special	lett	
volna, de inkább ezzel zárták le a sorozatot. Ezt 
mindenkinek ajánlom attól függetlenül, hogy lát-
ta vagy szerette-e a GX-et.

„Sokan a legjobb sorozatnak tartják felnőttes stílusa, mélyebb karakte-
rei, az ellenfelek komplex háttere és a hosszabb történetívei miatt.”
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Szerencse Kupa (1-26.)

	 Yusei	egy	satelliti	 (szegénynegyedbéli)	fia-
tal	felnőtt,	aki	átszökik	Neo	Domino	városba,	hogy	
visszaszerezze,	amit	Jack	Atlas,	gyerekkori	barátja	
ellopott	 tőle	 (motorját	 és	 kártyáját).	 Megismer-
kedik	többek	között	még	két	lánnyal	(Rukával	és	
Akival),	és	kiderül,	hogy	ők	négyen	kiválasztottak,	
a rejtélyes signerek, akiket a Karmazsin Sárkány 
születési jegyei kötnek össze.

OVA

	 A	 25-26.	 részben	 látható	párbaj	 alternatív	
változata. Kártyákat reklámoztak vele. Az 5D so-
rozat legkihagyhatóbb része.

Sötét Jelölők (27-64.)

	 Megjelennek	a	signerek	ellenpólusai,	a	sö-
tét signerek, akiket a halálból hoztak vissza, és a 
Nazca-vonalak	 születési	 jegyeit	 viselik	magukon.	
A	helyzetet	bonyolítja,	hogy	a	signereknek	le	kell	
győzniük	a	sötét	signereket,	akik	a	halálból	vissza-
tért	szeretteik.	Valamint	itt	jelenik	meg	Yusei	má-
sik	visszaeső	bűnöző	(tele	van	az	arca	erre	utaló	
jelekkel,	amikkel	a	börtönbe	kerülőket	bélyegzik	
meg)	 barátja,	 Crow.	 Egy	 régi	 bajtársuk,	 Kiryu	 is	
visszatér, aki évekkel korábban bandavezér volt. 
Megismerjük Yusei és barátai, valamint a signerek 
múltját.	Végül	pedig	két	istennel	kell	leszámolni-
uk.

Világ Grand Prix előzménye (65-85.)

	 Többnyire	csak	 időhúzó	részek,	ahol	felve-
zetik	a	Világ	Grand	Prixet	és	az	új	ellenséget,	az	
Yliastert,	ami	három	főből	áll.	Oldják	a	hangulatot	
az	előző	történet	elég	komor	hangvétele	után.	De	
még	így	is	jobbak	a	GX	legtöbb	epizódjánál.

Bonds Beyond Time

	 Egy	álarcos	párbajozó,	Paradox	ellopja	Yusei	
Csillagpor	Sárkányát,	és	megváltoztatja	a	múltat,	
ahol	Judai	és	Yugi	él.	A	három	fiúnak	meg	kell	ál-
lítania	őt,	hogy	megmentsék	a	jövőt.	Ehhez	le	kell	
győzniük	egy	párbajban.	A	film	egyértelművé	te-
szi,	hogy	a	három	sorozat	egy	idősíkban	játszódik.	

Visszatér	Pegazus,	Yugi	nagyapja	és	Yubel.	Kelle-
mes	50	perces	szösszenet	a	franchise	10.	évfordu-
lójára, ami minden rajongónak tetszeni fog, mert 
mind	erre	vártunk.	Várunk	még	most	 is	hasonló-
ra a 20. évforduló alkalmából, de hiába. Kártyák 
reklámozására	készült,	így	gyakorlatilag	egy	nagy	
párbaj	az	egész.

Világ Grand Prix előzménye (86-97.)

	 Egy	hosszabb	(hétrészes)	történet	van	ben-
ne,	a	Crash	Town,	ahol	egy	szemrevaló	hölgy	egy	
idegen	városba	hívja	Yuseit,	hogy	mentse	ki	Kiryut	
onnan.	Két	család	háborúját	láthatjuk	vadnyugati	
hangulatban.	Meglepően	 jó	 részek	 tele	 ármány-
nyal,	ahhoz	képest,	hogy	a	nagy	történethez	nem	
tesznek hozzá.

Világ Grand Prix (98-129.)

	 Ez	 motor-	 és	 párbajverseny	 egyben.	 Há-
romfős	 csapatok	 játszanak	 egymás	 ellen,	 váltás-
ban.	Egy	izgalmas	selejtező	után	feldobják	a	tör-
ténetet az Yliaster egyik tagjának merényletével, 
mely	során	minden	versenyzőt	megtámad.	Aztán	
kiderül, hogy az Yliaster meg akarja változtatni a 
jövőt.	Valamint	láthatjuk	az	elődöntőket	is.	Egy	ki-
vétellel	minden	meccs	egészen	hosszú	benne	(4-6	
rész),	mivel	két	darab	háromfős	csapat	minden	já-
tékosa	játszik.	Annyi	baja	van,	hogy	csak	azokat	a	
mérkőzéseket	mutatják,	melyeken	az	5D	csapata	
részt vesz.



Anime
047bemutató

TartalomjegyzékAniMagazin △

megszerezzék a számozott kártyákat és Astralt. 
Yuma	és	barátai	pedig	összefognak,	hogy	megál-
lítsák	őket.	A	Barian	világ	az	asztrális	világ	párja,	
ahol a káosszal megszállt lelkek leledzenek. Itt 
jelennek meg a 100 feletti számozott szörnyek. 
Kiderül, hogy a Barianok vezére szállta meg Dr. 
Fakert is. Yumáék szereznek egy másik dimenziós 
léghajót, amivel elutaznak a Barian világba, hogy 
megmentsék barátjukat.

Bárka Bölcső (130-154.)
 
	 Az	Yliaster	el	akarja	pusztítani	Neo	Domino	
várost,	hogy	megmentse	a	világot.	Az	5D	csapata	
viszont meg szeretné menteni a városát. Elkez-
dődik	a	döntő,	amiben	a	világ	sorsa	a	tét.	Kiderül,	
hogy	az	Yliaster	a	jövőből	jött,	és	azt	akarják	hely-
rehozni,	amit	a	synchro	szörnyek	tönkretettek.

+synchro idézés

 Egy új, logikus idézési metódus, ahol a ször-
nyek	szintje	összeadódik,	így	idézhető	magasabb	
szintű	lény,	egy	hátránya,	hogy	tuner	vagy	hango-
lódó szörnyek kellenek hozzá, ezzel két új ször-
nytípus	került	egyszerre	a	játékba.

Zexal {2011-2014}

	 Két	nagy	történetre	bontható.	A	főszerep-
lő,	Yuma	alsóközépiskolás,	aki	az	apját	keresi,	és	
nem	túl	 jó	a	Párbajszörnyekben,	alapvető	szabá-
lyokkal	nincs	tisztában,	de	ez	őt	nem	zavarja,	így	is	
ő	akar	lenni	a	világ	legjobb	párbajozója.	Ez	majd-
nem olyan, mintha valaki láb nélkül akarna futó-
bajnok lenni.

Világ Párbaj Karnevál Előzménye (1-25.)

	 Yumának	van	egy	furcsa	nyakba	akasztható	
medálja, amiben egy másik világból érkezett lény, 
Astral	él,	aki	segíti	őt	a	párbajok	során.	Astral	em-

lékei 100 darab számozott kártyába vannak elzár-
va,	ezeket	kellene	együtt	összegyűjteniük.	Bár	ké-
sőbb	ez	feledésbe	merül,	és	nem	is	szerepel	ennyi	
számozott	 lap	a	 sorozatban,	 kezdésnek	azért	 jó.	
Itt Yuma barátokat és egy öreg mestert szerez, 
valamint	meghívást	kap	a	Világ	Párbaj	Karneválra.

Világ Párbaj Karnevál Eleje (26-49.)

	 A	Világ	Párbaj	Karnevál	selejtezői.	Egy	hát-
térben	mesterkedő	ellenség	itt	akarja	összegyűj-
teni a számozott kártyákat. Az egész világról ér-
keznek	 párbajozók,	 és	 Yuma	 talál	 nyomokat	 az	
apjához.	Hasonlóan	a	Párbajszigethez	és	a	Párbaj-

városhoz,	itt	is	össze	kell	gyűjteni	megfelelő	meny-
nyiségű	chipet,	hogy	bejuthassanak	a	döntőbe.

Világ Párbaj Karnevál Döntők (50-73.)

	 Yuma	bejut	 a	 döntőbe,	 ami	 a	Kaiba	Alcat-
razhoz	hasonló	hullámvasúttal	kezdődik,	ahol	ki-
sorsolódik, hogy ki-kivel küzd majd meg. Aztán 
jönnek	a	negyeddöntők	négy	különböző	mezőn,	
ahol	még	több	részlet	kiderül	Yuma	apjáról	és	a	
szereplők	múltjáról.	Majd	 így	 tovább	 a	 döntőig.	
Végül	kiderül,	hogy	Dr.	Faker	a	számozott	kártyák	
erejével	 el	 akarja	 pusztítani	 az	 asztrális	 világot,	
ahonnan	Astral	 jött,	és	csak	egyféleképpen	állít-
hatják	meg,	ha	legyőzik	egy	párbajban.

Barian invázió (74-98.)

 Itt tartottak egy hét szünetet, ezért ketté 
szokták venni a sorozatot, de attól még ugyanaz 
marad. Követek érkeznek a Barian világból, hogy 
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Számháború (99-123.)

	 Yumáék	 próbálják	 megszerezni	 a	 hét	 Le-
gendás Számozottat, hogy megmentsék a világo-
kat a Hét Barian Uralkodótól. A hét Legendás Szá-
mozott mindegyike egy-egy történelmi alakhoz 
kapcsolódik,	akiket	meglátogatnak	és	megismerik	
történetüket.	 Astral	 azonban	 eltűnik,	 így	 Yumá-
nak	egyedül	 kell	 állni	 a	 sarat	egy	 ideig,	míg	újra	
rá nem talál társára az asztrális világban. Közben 
fény derül a Barian uralkodók kilétére, még olya-
nokéra	is,	akikre	nem	számítottunk.

A Barian Uralkodók Támadása (124-148.)

 A Föld és a Barian világ kezd összeolvad-
ni.	A	Barian	Uralkodók	legyőzik	Yuma	korábbi	el-
lenfeleit,	akik	azóta	a	barátai	lettek,	és	próbálják	
megvédeni	a	Földet,	majd	elküldik	őket	a	Barian	
világba. Aztán a számhordozókat támadják meg. 
A	 főellenség	 pedig	 a	 Barian	 világ	 istene,	 Don	
Thousand	lesz,	aki	végig	mindenkit	manipulált.	Az	
utolsó	három	részben	Astral	és	Yuma	vív	egy	cere-
móniapárbajt,	aminek	tétje	a	Barian	világ	sorsa.	Ez	
egy	szép	utalás	a	Duel	Monsters	végére.

+xyz idézés

	 Egy	 új,	 egyszerű	 idézési	metódus,	 ahol	 az	
egyforma	szintű	szörnyek	segítségével	lehet	azok-
kal	azonos	rangú	szörnyeket	megidézni.	Érdekes-
sége,	 hogy	 az	 idézéshez	használt	 alapanyagok	 a	

pályán	maradnak	a	megidézett	szörny	alatt.	Ilyet	
a	többinél	nem	csináltak,	mert	néhány	szörnynél	
elég	macerás.

Arc-V {2014-2017}

	 Ez	 a	 sorozat	 abban	különbözött	elődeitől,	
hogy ahelyett, hogy eltávolodna a korábbi soroza-
toktól,	össze	próbálta	hozni	az	összeset	egybe.	A	
sorozat	címe	arra	utal,	hogy	ez	az	5.	széria.

Az Arc Liga Előzménye (1-26.)
 
	 Yuya	apja	híres	párbajozó	volt,	míg	el	nem	
tűnt.	 Yuya	 a	 nyomdokaiba	 akar	 lépni,	 rögtön	 az	
első	párbajban	legyőzi	szórakoztató	párbajstílusá-
val	azt,	aki	korábban	az	apja	ellenfele	lett	volna,	és	
felfedezi	 a	 pendulum	 szörnyeket.	 Párbajozni	 ta-
nul	a	gyerekkori	barátja,	Yuzu	apjának	iskolájában.	
Később	összetűzésbe	kerül	a	rivális	iskola	diákjai-
val	és	tanítványra,	barátokra,	valamint	riválisokra	
tesz	 szert.	Már	elvétve	 feltűnnek	 rituális,	 fúziós,	
synchro	és	xyz	 idézések.	Yuya	 részt	akar	venni	a	
Junior	Ligában,	hogy	profi	párbajozó	lehessen.	És	
megjelenik	a	hasonmása	is…

Arc Liga (27-49.)

	 Az	 Arc	 Liga	 párbaj	 bajnokság	 egy	 kis	 csa-
varral a végén. A liga három részre oszlik, gyerek, 
junior	és	felnőtt.	Még	egy	Yuya-hasonmás	jelenik	
meg,	 és	 kiderül,	 hogy	 a	 synchro	 és	 xyz	 dimenzi-

óból	 jöttek,	míg	hősünk	egyik	barátja	és	egy	Yu-
zu-hasonmás	 a	 fúziósból.	 Érdekes,	 hogy	 annyi	 a	
különbség köztük, hogy más a hajuk és a ruhájuk, 
ez	önreflexív	ötlet	volt	a	 sorozattól,	hiszen	min-
den	sorozat	főhőse	extrém	hajakkal	és	Yu	kezdetű	
nevekkel rendelkezik. A Ligát egy utolsó emberig 
tartó battle royallal fejezik be, ahol kiderül, hogy 
miért is volt szükség erre az egészre, és mi lesz 
a	feladatuk	a	győzteseknek,	az	úgynevezett	dár-
dáknak.
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Barátság Kupa (50-75.)

 Miután kiderül, hogy a fúziós dimenzió meg 
akarja szállni a többit, a dárdák elutaznak a sy-
nchro	dimenzióba,	ahol	a	szegények	és	gazdagok	
közti szakadék még mindig nagy. Közben Yuya 
átesik egy kisebb magánéleti válságon. Itt vissza-
térnek	a	D-wheelek,	a	motoros	párbajok,	Crow	és	
Jack	Atlas.	Részt	vesznek	a	Barátság	Kupán	is,	ami	
a	Szerencse	Kupának	állít	emléket.	A	vesztes	pár-
bajozóknak	pedig	egy	földalatti	hulladékfeldolgo-
zóban kell dolgozniuk.

Barátság Kupa Döntők (76-99.)

	 A	Kupa	szálait	a	háttérben	mozgatja	egy	ti-
tokzatos	férfi.	Yuzu	a	párbaja	során	kizuhan	a	pá-
lyáról,	 így	elszakad	a	 többiektől.	Még	több	Yuya	
és	 Yuzu-hasonmás	 jelenik	meg.	 A	 köznép	 pedig	
fellázad	 a	 nemesek	 ellen…	 Itt	 a	 Kupának	 nincs	
nagy	tétje,	csak	annyi,	hogy	ne	kerüljenek	a	hulla-
dékfeldolgozóba,	de	elég	nosztalgikus.	Nincs	sok	
értelme	szétválasztani	az	előző	történetívtől.

Heartland (100-125.)

	 A	 dárdák	 az	 xyz	 dimenzióba	 ke-
rülnek, amit a fúziós dimenzió már meg-
szállt, és lakosai nagyját kártyává változtatta. 
Eközben Yuzu eljut a fúziósba, ahol megtalálja 
Yuya	apját,	akitől	megtudja	mi	történt	az	elmúlt	
években.	Visszatér	Kite	a	ZEXALból,	Alexis	és	Edo	

Phoenix	a	GX-ből.	Alexis	átállását	a	lázadókhoz	a	
rituális	idézés	használata	is	jelképezi.	Hogy	kisza-
badítsák	az	egyik	Yuzu-hasonmást,	a	dárdák	meg-
ostromolják a Párbaj Akadémiát.

Párbaj Akadémia (126-148.)

 Kiderül, hogy kezdetben egy dimenzió volt, 
ami aztán négy részre oszlott, ebben a folyamat-
ban a Párbaj Akadémia igazgatójának lánya és a 
lány szerelme is négyfelé szakadt, hogy megfé-
kezzék utóbbi tombolását. Azonban, hogy az igaz-
gató	 visszakapja	 lányát,	 össze	 kellett	 gyűjtenie	

mind	 a	 négy	 dimenzióhoz	 tartozó	megfelelőjét.	
Viszont	Yuya	éppen	annak	a	lénynek	a	része,	mely	
az	egész	világot	el	akarta	pusztítani.	Az	az	egy	di-
menzió	 talán	 a	 ZEXAL	 utáni	 állapotnak	 feleltet-
hető	meg,	így	folytatva	a	korábbi	sorozatokat.	Az	
utolsó	8	rész	nem	filler	ugyan,	de	csak	egy	epiló-
gus,	ami	nélkül	érthető	a	lezárás.

+pendulum idézés
 
	 Ez	 kicsit	 megbonyolította	 az	 eddigi	 felál-
lást,	 mert	 a	 pendulum	 szörnyek	 egyben	 varázs-	
vagy	csapdalapok	is.	Ez	az	idézési	metódus	inkább	
a	főpakliból	való	idézésre	koncentrál	az	extra	pak-
li helyett.

VRAINS {2017-2019}

	 Újabb	sorozat	újabb	szereplőkkel	és	új	idé-
zéssel, ezúttal a virtuális valósággal, mester-
séges	intelligenciával	és	hálózati	rendszerek-
kel	megfűszerezve.

1. évad (1-46.)

	 Yusaku,	azaz	Playmaker	egy	zseniális	párba-
jozó	és	hacker.	Egy	olyan	városban	él,	ahol	elkülö-
nített	kibertérben	(a	VRAINS-ben)	párbajoznak	az	
emberek	nap	mint	nap	avatarokon	keresztül.	El-
szántan küzd a Hanoi lovagjaival. Ennek érdeké-
ben	befog	egy	mesterséges	 intelligenciát,	Ait,	
aki a segédje lesz. 
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	 A	Hanoi	 lovagjai	 elleni	 küzdelme	 által	 hős	
lesz,	akit	egyesek	szeretnek,	míg	mások	meg	akar-
nak	állítani,	így	tesz	szert	társakra	és	ellenségekre,	
valamint	néhányan	persze	lemásolják	az	avatarját	
is.	 Hasonlóvá	 válik,	 mint	 a	 sztárpárbajozók,	 akik	
idolok,	meccseiket	tömegek	követik	hatalmas	ki-
vetítőkön	keresztül.	Fény	derül	a	10	évvel	ezelőt-
ti tragédiájára és arra, ki okozta azt neki és még 
sok hasonló gyereknek, viszont ez nem hoz meg-
nyugvást	 számára.	Aztán	a	párbajozókat	kitörlik,	
miközben	a	 rendszerben	vannak,	 így	 lelkük	nem	
térhet vissza a testükbe, hogy ezt megakadályoz-
za, Yusaku nyomozni kezd az ügyben. Majd Hanoi 
lovagjai támadásba lendülnek, és Hanoi tornyai is 
megjelennek…

2. évad (47-102.)

	 A	VRAINS	újjáépül.	Playmaker	fejére	vérdíjat	
tűznek	ki.	Yusaku	egy	párbajozót	üldöz,	aki	ellop-
ta	gyerekkori	sorstársa	tudatát.	A	Cyberse	világot	
veszély	fenyegeti	új	ellenségek	képében,	közben	
pedig	 még	 fejvadászok	 is	 nehezítik	 hősünk	 éle-
tét.	A	Cyberse	világ	egy	rejtett	digitális	hely,	ahol	
érző	mesterséges	intelligenciák	élnek.	Playmaker	
valódi kiléte után is elkezdenek nyomozni. Azt is 
megtudjuk, hogyan lett Yusakuból Playmaker és 
Ai	 társai	 is	 feltűnnek.	Mi	 több,	egy	 régi	ellenség	
csatlakozik	 Playmaker	 csapatához,	 valamint	 egy	
korábbi	régi	barát	válik	ellenséggé…	Visszatérnek	
a	fúziós,	synchro	és	xyz	idézések,	bár	csak	éppen	
annyira,	hogy	színesítsék	a	párbajokat.

3. évad (103-120.)

	 Ez	a	legrövidebb	évad	a	franchise-ban,	en-
nél	 rövidebbek	 csak	 az	 évadokon	 belüli	 altörté-
netek szoktak lenni. Ismét visszaállt a béke Play-
maker	csapatának	köszönhetően,	ám	az	idill	nem	
tart	 sokáig,	mert	Ai	megtámadja	a	Királynőt,	 aki	
Playmakerre	 uszította	 a	 fejvadászokat,	 és	 aztán	
sorban mindenkit. Itt a rituális idézés tér vissza. 
Az	utolsó	párbajt	Playmaker	és	Ai	vívja.

+link idézés

 Túl bonyolult, nem maga az idézés, hanem 
amit	a	játékmechanikával	tett.	A	yugioh-hoz	mér-
ten	bonyolult,	pedig	azt	sokan	mondják	túl	kaci-
fántosnak.	 Én	 itt	 hagytam	 abba	 a	 játékot,	 mert	
majdnem	 újra	 kell	 tanulni	 az	 egészet.	 A	 pendu-
lumnál is volt hasonló, de az kevésbé tette a ko-
rábbi	lapok	kárára.
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	 Ebben	 a	 legfiatalabb	 a	 főszereplő,	 Yugo,	
ami nem minden rajongónak tetszik. Az sem biz-
tató,	hogy	a	készítőket	is	lecserélték,	akiknek	már	
19	év	tapasztalata	volt	a	korábbi	szériákban.	Ez	az	
első	sorozat	a	GX	óta,	ami	nem	mutat	be	új	ször-
nytípust,	helyette	a	normál	idézést	állítja	a	közép-
pontba.

források: 
yugioh.wikia.com

feedthegeek.hu

mafab.hu

hu.wikipedia.org
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