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Az anime helyzete
az elmúlt évtizedben
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mékhez tudtak hozzájutni, hanem egyre több 
mangát is kezdtek olvasni. A 2000-es évtizedben 
hamar	 megjelentek	 az	 első	 amerikai	 dódzsinsi	
kiadások, amik végül megteremtették a Global 
Manga	 piacát,	 élén	 a	 TokyoPop	 céggel.	 Európá-
ban	pedig	a	Manfra	nevű	francia	irányzat	vett	át	
minél többet a mangáktól.
 A 2010-es években ez a trend átalakult, az 
OEL	mangák	 szerepe	 lecsökkent,	 és	 egyre	 több	
amerikai	(leginkább	a	Netflix)	kezdett	el	animéket	
berendelni	a	japán	stúdióktól,	de	ezeket	a	soroza-
tokat	már	eleve	a	nemzetközi	piacra	szánják,	nem	
pedig	 elsősorban	 Japánba.	 A	másik	 –	 talán	 erő-
sebb	–	vonal,	hogy	a	kínai	animációs	stúdiók	egyre	
agresszívebben	jelennek	meg.
 A trendek mai állása szerint lassan hozzá 
kell szoknunk, hogy sok olyan alkotás lesz, amik 
eleve	az	amerikai	közönséget	célozzák	meg.	Igen,	
japán	animátorok	fognak	rajta	dolgozni,	és	 japá-
nul	is	fognak	beszélni	benne,	de	a	cél	pl.	már	nem	
a	Tottoriban	élő	fiatalok	megcélzása,	hanem	a	Ne-
vadában	élő	tinik	lesznek.

 Hogyan változott az anime helyzete az el-
múlt évtizedben? Mely típusok kerültek előtérbe 
és melyek tűntek el? Miként alakult ez a 2010-es 
években? 
 Vegyesen. Az évtized elejét és végét össze-
hasonlítva, mintha alig történt volna változás. Ma-
ximum bizonyos hangsúlyeltolódásokról lehetne 
beszélni. De ha a két véglet közti időszakot is vizs-
gáljuk, akkor egészen új trend kezd kibontakozni, 
és korántsem biztos, hogy a most látni vélt jövő oly 
jó lenne.

Az évtized

	 Egy	 adott	 dekádot	 többféleképpen	 is	 fel	
lehet	 osztani,	 pláne	 értelmezni.	 Különösképpen	
igaz	ez	egy	olyan	műfajra,	mint	az	animék	világa.	
Ami igaz lehet az egyik formátumára, a másikról 
pont	a	fordítottját	lehet	elmondani.	A	fiúknak	és	
a lányoknak szóló alkotások is más-más utat jártak 
be.	Ezért	nehéz	olyan	egyetemes	állításokat	ten-
ni, ami az egész évtizedre igaz lenne és mindenre 
rá lehetne húzni. Mindenesetre egy évtized alatt 
kirajzolódtak	olyan	trendek,	amik	erősen	befolyá-
solni fogják a 2020-as éveket. 

1. A médiafogyasztási szokások megváltoztak

 A 2010-es évek elején az okostelefonok 
még	nem	nagyon	voltak	elterjedve,	erős	és	nagy	
adatmennyiséget	 adó	 mobilinternet	 pedig	 még	
kevésbé.	Az	évtized	végére	ez	erősen	megválto-

zott.	A	telefonok	kijelzője	mind	nagyságban,	mind	
pedig	 felbontásban	 sokat	 fejlődött.	 Valamint	 a	
mobilinternet is sokkal több adatmennyiséget 
nyújt,	sokkal	kevesebbért,	mint	5-6	éve.	A	’60-as-
’70-es	években	csak	akkor	lehetett	animét	nézni,	
amikor	adta	a	tévé,	esetleg	a	mozi.	A	’80-as-’90-es	
évekre	a	helyzet	 annyival	 javult,	 hogy	 lehetőség	
nyílt	VHS	kazettára	felvenni	az	adott	műsort	vagy	
megvásárolni azt. A 2000-es években megjelent 
az	 internet,	 és	 már	 csak	 „le	 kellett	 tölteni”,	 ha	
valaki	 lemaradt	 a	 televíziós	 premierről.	 A	 2010-
es	években	pedig	szinte	bármikor	és	bárhol	néz-
hetjük	kedvenceinket.	Reggel	az	 iskolába	menet	
a telón, a munkahelyi ebédszünetben a tableten 
vagy	éppen	este	a	gép	előtt.	Könnyen	megjelen-
hetnek az olyan ONA sorozatok, amelyeket már 
kimondottan	 mobilképernyőre	 optimalizálnak	 a	
készítők.

2. Globális tartalom 

	 Az	 animék	 már	 az	 1960-as	 évek	 végétől	
megjelentek	 az	 amerikai	 csatornákon,	népszerű-
ségük	 és	 (el)ismertségük	 is	 folyamatosan	 nőtt.	
Kulturális hatása letagadhatatlan az amerikai 
rajzfilmeken.	A	Voltron vagy a Transformers ese-
tében szinte vegyesen készültek amerikai, illetve 
japán	feldolgozások.	A	Tini	Nindzsa	Teknőcök, bár 
külsőre	 nem	 is	 hasonlít	 az	 animékre,	 de	 a	 japán	
hatás	egyértelműen	kimutatható.
 Az 1990-es évekre az internet minél gyor-
sabb	 terjedésével	 a	 rajongók	 már	 nemcsak	 ani-

„A 2010-es években pedig szin-
te bármikor és bárhol nézhet-
jük kedvenceinket. Reggel az 

iskolába menet a telón, a 
munkahelyi ebédszünetben a 

tableten vagy éppen este 
a gép előtt.”
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utoljára	a	2005-ös	nyári	szezonban	volt	(156).	Az	
idei	 koronavírus	 és,	 hogy	 egy	 esztendővel	 elha-
lasztották	 a	 Tokiói	Nyári	Olimpiai	 Játékokat,	 azt	
vetíti	előre,	hogy	egyhamar	nem	is	nagyon	fognak	
a stúdiók sok új alkotást letenni az asztalra.

Széria, Sorozat, Évad, Folytatás

2010-ben
 - a Stúdió Ghiblinek nem volt sorozata,
	 -	volt	globális	anime	csatorna,	az	Animax,
	 -	a	legnagyobb	címek	a	One	Piece és a Naru-
to	(Shippuden) voltak,
	 -	a	Toei	Animation	részvényeit	568	jenért	je-
gyezték.

2019-re
 - a Stúdió Ghiblinek lett saját sorozata,
	 -	megszűnt	az	Animax,
	 -	a	legnagyobb	címek	a	One	Piece	és	a	Naru-
to	(Boruto),
 - a Toei Animation részvényeit 5230 jenért 
jegyzik.

 Mintha történt volna valami. Ennyi új soro-
zat még soha a büdös életben nem jött ki. E dekád 
alatt	 összesen	 2088	 új	 anime	 széria	 jelent	meg.	
1961	 tavasza	 (amikor	az	első	anime	 tévésorozat	
a	képernyőre	került)	és	1981	tavasza	közt,	tehát	
20 év alatt készült összesen 332 sorozat. Mintha 
történt volna valami.

	 A	kínai	cégek	előtt	nagy	jövő	áll.	Már	eleve	
a	 legdinamikusabban	 fejlődő	platformra	készítik	
sorozataikat	 (ONA).	 Könnyedén	 el	 tudják	magu-
kat	 adni,	 hiszen	 a	 japán	 animék	 már	 kitaposták	
az	utat	és	a	 legfőbb	stílusjegyeket.	A	különbség	
annyi	lesz,	hogy	a	japán	értékrend	helyett	a	kínai	
monda	és	folklór	kerül	előtérbe.	

Nagyon kevés anime

 Az évtized során a rajongók sok kritikával 
illették	 az	 animeipart,	 de	 egy	 valamire	 biztosan	
nem	lehet	panaszuk,	ez	pedig	a	mennyiség.	Érde-
mes megnézni az alábbi táblázatot, ami az évtize-
dekben	megjelenő	animék	darabszámát	mutatja.

Látszólag a legnagyobb rendben zajlanak a dol-
gok. Egy-egy szezonos vagy éves ingástól eltekint-
ve	gondolhatjuk,	hogy	minden	évtized	egy	erősen	
növekvő	 pályán	mozog.	 Sajnos	 azonban	 azt	 kell	
látni, hogy a 2019-es téli szezon óta folyamatosan 
csökkennek	az	új	animék	száma	(és	ebben	beleér-
tendők	a	már	futó	sorozatok	új	epizódjai	is).	Drasz-
tikusan.	Íme	táblázatban,	hogy	mire	is	gondolok.

Mint látható, hiába volt a 2010-es években a ko-
rábbiaknál több anime, a trendek nem sok jót ve-
títenek	előre.	2016	őszén	még	-	rekordot	jelentő	
-	303	új	anime	jelent	meg,	’18	őszén	is	284	új	ani-
me	jött	ki.	Egy	évvel	később	már	csak	191,	olyan,	
hogy egy új évadban ne érje el a 200-as számot ez 
a mutató, legutóbb 2011 telén volt. Idén tavasz-
szal	pedig	153	friss	anime	érkezett.	Ennyire	kevés	

Évtized
Darab-
szám

Változás
%-os	vál-

tozás
Szezonos 

átlag
1950-
1959

27 0,675

1960-
1969

215 188 69.629% 5,375

1970-
1979

454 239 127% 11,35

1980-
1989

1171 717 300% 29,275

1990-
1999

1976 805 68,70% 49,4

2000-
2009

3916 1940 98% 97,7

2010-
2019

7508 3592 185% 187,7

Új animék átlaga 
/ szezon

Változás Százalékos

1950 tél – 1955 nyár 0,3
1955	ősz	–	1963	nyár 1 0,8 266
1963	ősz	–	1965	tél 8 7 700
1965	tavasz	–	1969	ősz 14 6 75
1970	tél	–	1973	ősz 17 3 21
1974	tél	–	1976	nyár 21 3 17
1976	ősz	–	1979	tavasz 31 10 47
1979	nyár	–	1981	tavasz 38 6 19
1981	nyár	–	1983	tavasz 48 10 26
1983	nyár	–	1986	tavasz 52 3 6
1986	ősz	–	1989	tavasz 61 9 17
1989	nyár	–	1992	ősz 85 24 39
1993	tél	–	1995	tél  77 -8 -9
1995	tavasz	–	1998	tél  84 7 9
1998	tavasz	–	2001	tél 101 17 20
2001 tavasz – 2005 tavasz 140 39 38
2005	nyár	–	2009	tél  171 31 22
2009 tavasz – 2012 tavasz 198 27 13
2012 nyár – 2015 tavasz 245 47 23
2015	nyár	–	2018	ősz 272 27 11
2019 tél – 198 -101 -37

Évtizedes változások
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	 Közhelyes,	 de	 igaz:	 a	 sorozatok	 gyártása	
és	minősége	eddig	 soha	nem	 látott	magasságo-
kat	ért	el	az	élőszereplős	piacon.	Sorra	érkeztek,	
olyan tartalmak, amelyek hatása mára globálisan 
is	működik.	 A	 Trónok	 harca	 vagy a The Walking 
Dead című	művekről	még	 az	 is	 hallott,	 aki	 nem	
nézte	 őket.	 A	 streaming	 szolgáltatók	 pedig	 rá-
szoktatták az embert a sorozat-maratonozásra. 
Ezek a trendek éreztették hatásukat az animéken 
is. 

 A millennium évtizedében szükség volt egy 
globális	animecsatornára,	mert	legálisan	és	jó	mi-
nőségben	sok	helyen	csak	így	lehetett	animéhez	
jutni.	A	’10-es	évekre	okafogyottá	vált,	a	már	fen-
tebb	vázolt	 indokok	miatt.	Nem	 lenne	meglepő,	
ha egy vagy két nagyobb anime forgalmazó önál-
ló stream szolgáltatásba kezdenének, semhogy 
össze-vissza	adják	el	 jogaikat	a	különböző	ameri-
kai	cégeknek.	

	 Míg	a	2000-es	évek	tele	voltak	szórva	soha	
véget	nem	érő	sorozatokkal	(pl.:	Gintama,	Bleach,	
Fairy Tale stb.), az új évtized kegyetlenül legyilkol-
ta	őket.	A	Gintamát	és	a	Katekyo	Hitman	Rebor-
n!-t	 pont	 2010-ben,	 a	 Bleach-t	 2012-ben,	 míg	 a	
Fairy	Tale-t	’13-ban.	A	tisztítótüzet	mindössze	két	
világ	élte	túl,	a	One	Piece	és	a	Naruto.	A	2010-es	
években	sikkes	 lett	nem	 ilyen	sorozatokat	készí-
teni.	Megjelent	persze	a	Dragon	Ball	Super	(Toei	
Animation,	 2015/2018,	 131	 rész),	 a	Toriko	 (Toei	
Animation,	2011/2013,	147	rész),	a	Hunter	x	Hun-

ter	 (2011)	 (Madhouse,	 2011/2014,	 148	 rész),	 és	
ennyi	(ha	nem	számoljuk	a	Conan,	Pokémon,	Yu-
Gi-Oh! és más gyereksorozatokat). A legnagyobb 
probléma	velük,	hogy	 szinte	 senki	 sem	áll	 le	 vé-
gignézni egy 900 részes sorozatot akkor, amikor a 
legtöbb széria 12-13 részes. Már nem ez a trend.
Manapság	a	legtrendibb	shounen	sorozatot,	a	My 
Hero	Academiát	is	több	évadra	bontják	le,	fillerek	
legyártása	nélkül.	A	készítők	hamar	megértették,	
mit	várnak	el	tőlük	a	nézők	és	a	piac.	Az	évtized	
összes	 sorozatának	 41%-át	 (862	 db)	 12	 részes	
sorozatban	 gyártották	 le.	 Ha	 pedig	 azt	 vesszük,	
hogy a 13 részes vagy annál rövidebb sorozatok 

adják	 a	 teljes	 létszámnak	 a	 kétharmadát	 (1385	
db), jól mutatja, hogy a stúdiók a kisebb alkotá-
sokat	részesítik	előnyben.	Nem	egy	nagy,	hosszú	
sorozatot	akarnak	készíteni,	hanem	többet	és	rö-
videbbet.
 Szintén az évtizedben alakult ki egy új 
trend:	egyre	több	és	több	14-23	rész	körüli	soro-
zat	 készült	 el.	 Így	 próbálták	 valamelyest	 elhúzni	
azokat	a	sorozatokat,	amelyekből	nem	lett	volna	
értelme	két	évadot	készíteni,	de	13	 részbe	nem	
fértek bele.

Mozivászon

	 A	 cikk	 nagy	 részében	 tartózkodom	 attól,	
hogy	 a	 különböző	 alkotásokat	 értékeljem	 vagy,	
hogy	megítéljek	 egyes	 trendeket.	De	ezt	 ebben	
az esetben nem lehet megtenni. 
 Az anime movie-kat zömmel három nagy 
kasztba	 lehet	besorolni:	1,	Különböző	 sorozatok	
filmes	 folytatása,	 2,	 Önálló,	 egész	 estés	 filmek,	
amelyek még nem rendelkeznek más animés fel-
dolgozással,	3,	Önálló,	pár	perces	rövidfilmek.	
	 Talán	nem	meglepő,	de	az	első	kategóriába	
tartozó	 filmekhez	 nem	 nagyon	 lehet	mit	 hozzá-
fűzni.	

„...a stúdiók a kisebb alkotásokat 
részesítik előnyben. Nem egy nagy, 
hosszú sorozatot akarnak készíte-
ni, hanem többet és rövidebbet.”
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A	 filmek	 erősen	 biztonsági	 játékra	 törekszenek,	
egy-egy	 alkotás	 inkább	 tűnik	 egy	 hosszabb	 epi-
zódnak,	 esetleg	 egy	 feszesre	 vágott	 filler	 arc/
szezon összefoglalónak, mintsem saját lábon álló 
műnek.
	 Szempontunkból	 a	 hármas	 számú	 csoport	
sem	túl	 izgalmas.	A	 legtöbb	alkotás	általában	fi-
atal	egyetemisták	vagy	kezdő	animátorok,	illetve	
kis	stúdiók	szárnypróbálgatásai.	
	 Ehhez	társul,	hogy	sok	esetben	kísérleti	jel-
legű	 animációs	 technológiát	 használnak.	 Termé-
szetesen nem azt mondom, hogy amit ide lehet 
sorolni, az rossz lenne vagy nézhetetlen volna. 
Sőt!	Rengeteg	kiváló	kis-	és	rövidfilm	van,	amiket	
érdemes megnézni. 
	 A	 mi	 szempontunkból	 a	 legérdekesebb	 a	
kettes számú osztály. Az évtizedben az volt a kér-
dés – amit örökölt a 2020-as évek is – hogy mi lesz 
a	poszt-Miyazaki	 korszakban?	 Erre	 egyrészt	még	
szerencsére	várni	kell,	mert	Miyazaki	Hayao	még	
él	és	virul,	sőt	dolgozik	is.	

	 De	már	közel	sem	olyan	tempóban,	mint	a	
nyolcvanas	évek	végétől	a	kilencvenes	évek	köze-
péig.	 Másrészt	 barátja	 és	 alkotótársa,	 Takahata	
Isao	2018-ban	elhunyt,	Miyazakit	pedig	ez	erősen	
megviselte.
 Mindenesetre úgy fest, a helyzet valame-
lyest	 kezd	 feloldódni.	 Több	 rendező	 is	 elkezdte	
adaptálni	 a	 Ghibli	 animációs	 technikáit	 és	 törté-
netvezetési megoldásait. Ide lehet sorolni Yone-
bayashi	Hiromasát	(pl.	Arriety vagy a Mary	(AniMa-

gazin 43.)	 rendezője)	 vagy	éppen	a	Miss Hokusai 
(AniMagazin 29.)direktorát,	Keiichi	Harát.	Mások	
pedig	a	saját	stílusukat	és	útjukat	járják,	ilyen	pél-
dául Yuasa Masaaki, Sinkai Makoto vagy Hosoda 
Mamoru.
	 Két	 apró	 dologra	még	 felhívnám	 a	 figyel-
met.	 Miközben	 a	 japánok	 legyártják	 a	 legújabb	
„Magic	 Kaito	 x	 III.	 Lupin”	 filmet,	 addig	 a	 koreai	
animátorok	évről	évre	teszik	le	az	asztalra	az	egy-
re nehezebb és komolyabb társadalomkritikus al-
kotásokat	(pl.	Saibi, Disznók királya).	A	másik	pe-

dig,	hogy	a	kínai	cégek	(főleg	a	Tencent)	szépen	
lassan,	de	egyre	hatásosabban	foglalják	el	a	sci-fi	
és fantasy részleget. Bár ma még nagyon gyenge 
az	emberi	arc	és	mimika	ábrázolásuk,	de	a	minő-
ség	amit	nyújtanak,	évről	évre	 látványosan	fejlő-
dik.	Komoly	veszélyt	jelentenek	a	japán	animékre	
kínai	kihívóik.	

Meghalt a király, éljen a király

	 Miközben	 a	 tévésorozatok	 és	 a	 filmek	 él-
ték	a	maguk	kis	életét,	a	másodvonalban	szereplő	
ONA	és	OVA	platformok	közt	öldöklő	párharc	in-
dult,	ami	végül	az	ONA	győzelmét	hozta	el.	Mind-
kettőt	alapvetően	arra	találták	ki,	hogy	azon	alko-
tások, amelyeket sem moziban, sem tévében nem 
lehet bemutatni, valahogyan eljussanak a közön-
ség	 felé.	Pedig	a	 régebbi	és	nagyobb	presztízsű	
OVA	2010	tele	és	2013	nyara	közt	még	alaposan	
elverte	az	ONA-t.	OVA-ból	529	alkotás	készült	el,	
míg	ONA-ként	csak	267	darab.	

https://animagazin.hu/magazin/43/
https://animagazin.hu/magazin/43/
https://animagazin.hu/magazin/29/


Anime
062bemutató

TartalomjegyzékAniMagazin △

faj	 sorsa	már	nemcsak	egy	 szűk	 „otaku”	 réteget	
érint a világban, hanem a legnagyobb és legelis-
mertebb	 lapok,	 szájtok	 vagy	 hírcsatornák	 is	 be-
számolnak	róla.	A	2016-os	Nyári	Olimpiai	Játékok	
záróceremóniáján	 bemutatott	 japán	 imázsfilm-
ben	feltűnt	többek	közt	Tsuabasa	kapitány	és Do-
remon	is,	úgy	gondolták,	bírnak	akkora	marketing	
értékkel	és	ismertséggel,	hogy	mutassák	őket	egy	
ekkora eseményen.

 Sajnos jelen állás szerint az anime nagyon 
komoly válságba került, és a mostani helyzet sem 
ad	 túl	 sok	bizodalomra	okot.	Remélni	 lehet	 csu-
pán,	hogy	a	globális	érdeklődés,	illetve	az	új	sze-
replők	és	az	új	platformok	tovább	tudják	lendíteni	
a	helyzeten	a	műfajt,	és	hamarosan	ismét	vissza-
talál a helyes útjára. 

 A cikket a méltánytalanul alulfizetett 
animátoroknak, hangszínészeknek és minden más 
animéken dolgozó embernek ajánlom.

Aztán hirtelen valami megváltozott, és a verseny 
elkezdett	sokkal	kiegyenlítettebbé	válni.	2013-as	
őszi	szezontól	egészen	’15	őszéig	a	helyzet	ekkép-
pen	alakult:	elkészült	video	animációk	száma:	319,	
elkészült	net	animációk	száma:	317.	2016	tele	és	
2018	ősze	között	pedig	OVA-ból	készült	360	da-
rab,	míg	ONA-ból	771	darab.
	 Könnyű	belátni,	hogy	a	stúdiók	leírták	a	di-
rekt	 DVD-re	 való	megjelenést,	 helyette	 az	 ONA	
irányába vették az irányt. Az, hogy egyáltalán még 
mai	napig	létezik	az	OVA	formátum,	szinte	csak	a	
hentainak	 köszönhető.	 Az	 évtizedben	 összesen	
1208	OVA	készült	el,	ennek	44%-át	a	pornó	adja.	
De	az	igazi	probléma	nem	is	ez,	hanem,	hogy	2014	
őszén,	amikor	a	legtöbb	OVA	készült	egy	szezon-
ban,	még	39,11%	volt	a	hentai	alkotások	aránya,	
’19	őszére	ez	a	szám	85,7%-ra	változott.
	 Az	 ONA	 tehát	 legyőzte	 a	 korábban	 olyan	
mester	 alkotásokat	 adó	 platformot,	mint	 a	 Dal-
los vagy a Ginga Eiyuu Densetsu.	Az,	hogy	az	OVA	
meddig	lesz	képes	még	kitartani,	és	mikor	fogják	

végleg elhagyni, még kérdéses. Talán megéli 40. 
születésnapját,	ami	2024-ben	lenne.	A	Shinkai	Ma-
koto	 által	 létrehívott	 formátum	 pedig	 könnyen	
lehet,	 hogy	 idővel	 uralkodó	platformmá	válik	 az	
animék terén. 

Végezetül

 Az anime soha nem látott magasságokat 
ért el az évtizedben, ehhez kétség sem fér hozzá. 
Globális	 őrületet	okozott	 a	Pokémon Go megje-
lenése,	 Hollywood	 olyan	 produkciókat	 szponzo-
rált	sok	pénzből,	mint	az	élőszereplős	Alita vagy 
a Páncélba	zárt	szellem. Az amerikai animátorok a 
Simpsonstól kezdve a Rick	és	Morty-n keresztül ki-
fejezték	tiszteletüket	a	műfaj	iránt.	Az	egyetemes	
popkultúra	fontos	kővévé	nőtte	ki	magát	a	japán	
animáció.	
	 Rengeteg	 anime	 készült	 az	 évtized	 során.	
Hosoda	és	Shinkai	művei	több	millió	dolláros	be-
vételt	generálnak	Kínában	és	az	USA-ban.	A	mű-


