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megalapozta	 énekesnői	 karrierjét.	 Mivel	 ez	 Chi-
hara	Minori	első	Lantis-nál	megjelent	kislemeze,	
sokan	ezt	tartják	az	első	valódi	debütáló	kiadvány-
nak.	A	címadó	dal	pedig	elmaradhatatlan	része	az	
énekesnő	 koncertjeinek.	 Még	 2007-ben	 megje-
lent	az	első	albuma	Contact	címmel.	Az	album	a	
11. helyig jutott a lemezeladási listán, és 22 ezres 
összeladásával	bebiztosította	az	énekesnői	karri-
erjét. 

 Habár a régi idők (‘70-es, ‘80-as évek) ani-
més dalait is nagy kultusz övezi, és generációk szá-
mára vált himnusszá, mégis Hayashibara Megumi 
volt az első olyan seiyuu-énekesnő, aki hosszú tá-
von sikeres tudott maradni. Ez többek között az 
emlékezetes dalainak, és szerethető személyisé-
gének, énekhangjának volt köszönhető. Egyúttal 
utat mutatott olyan mára szinte hozzá hasonlóan 
legendásan híres seiyuu-énekesnőknek, mint Kuri-
bayashi Minami, Mizuki Nana vagy Chihara Minori, 
akinek szintén méltán van nagy rajongótábora.

A kezdet előtt

	 Chihara	Minori	1980.	november	18-án	szü-
letett a Tokióhoz közeli Utsunomiya városában. 
Hárman	vannak	testvérek,	egy	nővére	és	egy	öcs-
cse	van.	Nagy	anime	 rajongók	voltak,	 közös	 szó-
rakozásuk volt, hogy felvették kazettára, ahogy 
anime dalokat énekeltek. Hármójuk közül viszont 
csak	 Chihara	 Minori	 foglalkozott	 komolyan	 az	
énekléssel.	Már	középiskolás	korában	beadta	a	je-
lentkezését	hanganyagával	különböző	ügynöksé-
geknek,	és	folyamatosan	képezte	a	hangját.	Ezzel	
párhuzamosan	felfigyeltek	nála	arra	is,	hogy	nem-
csak	ügyesen	énekel,	hanem	jól	tudja	változtatni	
a	 hangját	 éneklés	 közben.	 Ezzel	 pedig	 kiderült,	
hogy	nemcsak	érzelmeket	tud	kiénekelni,	hanem	
seiyuuként	is	megállná	a	helyét.	Így	a	hangszíné-
szetet is megtanulta. Emellett tanult gitározni és 
zenét szerezni, de a hangszer megmaradt hobbi-
jának,	nagyon	ritkán	veszi	elő	nyilvánosság	előtt,	

ahogy	 a	 zeneszerzést	 is	 másokra	 bízza.	 Az	 első	
dalát még 2000-ben vették fel, Igarashi Tomóval 
énekelte duettben az Endless	Dream	~Yume	wa	
Tsubasa	 ni	 Naru~	 című	 dalt.	 Ez	 még	 független	
kiadónál	 jelent	meg.	Az	 első	 szerződését	 a	King	
Records-szal	 kötötte	 meg	 2004-ben,	 ennek	 ke-
retében jelent meg a debütáló mini-albuma, a 
HEROINE.	 Seiyuuként	 az	Avex	Mode	 szerződtet-
te	 le,	 náluk	 jelent	meg	 az	 első	 önálló	 kislemeze	
Zutto…	 Issho	 címmel.	 A	második	 dal	 a	Makenai	
a Tenjou	Tenge:	Ultimate	Fight	OVA	ending	dala,	
Chihara	Minori	 seiyuuként	 is	 ebben	 az	OVA-ban	
debütált.	Érdemes	meghallgatni	az	albumot	és	a	
kislemezt,	már	 itt	 tetten	érhetők	azok	a	stílusje-
gyek,	melyek	egyedivé	tették	énekesnői	reperto-

árját.	Már	a	King	Records-nál	tudták,	hogy	mi	áll	
jól	„Minorin”-nak	(ahogy	a	rajongói	hívják	az	éne-
kesnőt),	viszont	vélhetően	mivel	nem	volt	sikeres	
a	mini-album	 (nem	került	 fel	 az	Oricon	 lemezel-
adási	listára),	a	King	Records	felbontotta	a	szerző-
dést.

Az első sikerek 
- Suzumiya Haruhi no Yuuutsu

	 Szerencsére	 nem	kellett	 sokáig	 nélkülözni	
Chihara	 Minorit,	 mint	 énekesnőt.	 2006-ban	 le-
szerződtette	 az	 egyik	 legnagyobb	 anime	 zenei	
kiadó,	a	Lantis,	melynek	köszönhetően	megkapta	
az	első	komoly	seiyuu	szerepét,	a	Suzumiya Haru-
hi no Yuuutsuban	 kölcsönözte	a	hangját	Nagato	
Yukinak. Itt olyan már ekkor befutott seiyuukkel 
énekelt együtt, mint Hirano Aya vagy Goto Yuko, 
mely szintén nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
Chihara	Minori	komoly	ismertségre	tett	szert.
	 Ezzel,	 valamint	 hogy	 a	 2007	 januárjában	
megjelent Junpaku	 Sanctuary kislemeze a 35. 
helyen	 nyitott	 az	Oricon	 kislemez	 eladási	 listán,	

„2006-ban (...) megkapta
az első komoly seiyuu szere-
pét, a Suzumiya Haruhi no 
Yuuutsuban kölcsönözte

a hangját Nagato Yukinak.”
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mot,	hűen	bizonyítják,	hogy	az	elmúlt	évek	során	
kialakult	egy	masszív	rajongói	tábor,	akikre	mindig	
számíthat	az	énekesnő.	És	meg	is	érdemli	a	támo-
gatást, ugyanis ezeket a dalokat azért nagyon jó 
hallgatni,	mert	 stílusában,	minőségében	 semmi-
ben	nem	térnek	el	az	anime	betétdalaitól,	amiből	
következtethető,	hogy	az	animerajongók	 is,	akik	
hallják	a	dalait,	szintén	megismerik	Chihara	Mino-
ri egyéniségét. Számomra külön emlékezetes a 
2011 elején megjelent Defection kislemez, mely 
címadó	 dalának	 szövegét	 az	 abszolút	 kedvenc	
énekesnőm,	Okui	Masami	 írta.	Ő	 is	hasonlóképp	
írta	meg	a	szöveget,	ahogy	Hata	Aki,	tehát	Chiha-
ra	Minori	beszélt	arról,	hogy	miről	szeretné,	hogy	
szóljon	a	 szöveg,	Okui	Masami	pedig	azt	dalszö-
veggé fogalmazta. 

A	dalait	kezdetektől	fogva	a	Kikuta	Daisuke	-	Hata	
Aki	páros	írja.	Kikuta	Daisuke	az	Elements Garden 
nevű	zeneszerzői	csapat	alapítótagja	egyből	ráér-
zett	arra,	hogyan	írjon	Chihara	Minori	személyisé-
géhez	passzoló	dalokat,	és	azok	hallgathatóak,	si-
keresek is legyenek. A dalszövegek többségében 
úgy	születnek,	hogy	Chihara	Minori	megírja	a	gon-
dolatait,	azt	pedig	Hata	Aki	dalszöveggé	formálja.	
Annak	köszönhetően,	hogy	az	énekesnő	némileg	
szabad	kezet	kap,	hogy	gondolatait	kifejezze,	már	
az	 első	 daloknál	 is	 megfigyelhetők	 komolyabb	
hangvételű	 dalszövegek.	 Nagyon	 jó	 példa	 erre	

a	 2008-ban	 megjelent	 Melty	 tale	 storage	 dal,	
amelyben	egy	olyan	nő	 történetét	meséli	el,	 aki	
nem vallotta meg a szerelmét, és mivel soha nem 
fog	a	szíve	választottjával	találkozni,	bánja,	hogy	
nem tette meg. Az ilyen és ehhez hasonló szöve-
geknek	köszönhető,	hogy	Chihara	Minori	gyorsan	
kilépett	 a	 Suzumiya	 Haruhi	 no	 Yuuutsu	 -	 Lucky	
Star	párosának	nagy	jóindulattal	is	csak	komolyta-
lannak	nevezhető	világából,	és	hamar	saját	jogán	
lett	népszerű.

A csúcson

	 Köszönhetően	a	változatos	mondanivalójú	
dalszövegeknek,	 a	 2008	 novemberében	 megje-
lent	Parade	album	már	színesebb	lett,	zeneileg	is	
jobban	meg	lettek	hangszerelve	a	dalok.	De	előt-
te	pár	héttel	megjelent	a	Paradise	Lost	kislemez,	
mely	sokáig	az	énekesnő	legsikeresebb	kislemeze	
volt. Talán a Ga-Rei	 Zero animének is köszönhe-
tő	 (ennek	az	openingje),	mindenesetre	újabb	bi-
zonyítékot	nyert,	hogy	a	trance	stílusban	is	lehet	
igényes	zenét	művelni.
	 A	2009-es	év	némileg	csendes	volt	az	éne-
kesnő	karrierjében.	Ekkor	csupán	két	kislemezt	je-
lentetett meg. Egyik sem anime betétdal, viszont 
érdekes	kontraszt	figyelhető	meg	a	két	kislemez	
dalai	 között.	 Az	 elsőként	megjelent	 Tomorrow’s	
chance	egy	lazább,	vidámabb	hangulatú	dal,	míg	
az év végén megjelent PRECIOUS	ONE egy lénye-
gesen	komolyabb,	mélyebb	érzelemmel	bíró	dal.	
A	mai	 napig	 libabőrös	 leszek,	 ha	meghallom,	 és	

itt	dőlt	számomra	el	végleg,	hogy	Chihara	Mino-
rit	külön	figyelni	 fogom.	Nagyon	ritka,	hogy	egy	
énekesnő	mind	a	gondtalan	vidámságban,	mind	a	
komolyabb érzelmekben hiteles, és jól is áll neki.
 2010 elején jelent meg a harmadik stúdió-
albuma, a Sing All Love,	mely	egyben	az	első	Top	
10-es albuma, ugyanis a 6. helyig jutott el a leme-
zeladási	 listán.	 A	 26	 ezres	 összeladásával	 pedig	
máig	 ez	 az	 énekesnő	 legnagyobb	 példányszám-
ban	 elkelt	 albuma.	 Szerencsére	megérdemelten	
lett	népszerű,	hiszen	minőségében	hozza	az	elő-
zőek	színvonalát.
 Ezután többségében olyan kislemezek je-
lentek meg, melyeken saját dalok hallhatók, nem 
lettek anime betétdalok. De mivel tudtak tartani 
egy	 körülbelül	 10-15	 ezres	 eladási	 példányszá-
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darabig nem jelentek meg új dalok. De hogy az 
idők	során	mennyire	elengedték	a	minőséget,	az	
emlékezetes	dallamokat,	arra	talán	a	Koi	című	dal	
a	bizonyíték.	Nagyon	kíváncsivá	tett	megjelenése-
kor ez a szám, azt gondoltam, hogy egy olyan dal, 
melyet	egyszerűen	 csak	 „szerelem”	 címmel	 illet-
tek,	majd	pont	ebben	fog	rejleni	a	nagyszerűsége,	
és	egy	mindennél	 jobb	dalt	hallhatunk	majd	Chi-
hara	Minoritól.	Ehhez	képest	sajnos	ez	is	sablonos	
lett,	mely	nem	méltó	a	címéhez.

Új lendület

	 Chihara	Minori	egészen	2018-ig	nem	jelent-
kezett	új	dallal,	viszont	olyan	visszatérést	produ-
kált,	hogy	az	bárkinek	dicsőségére	válna.	A	január-
ban	megjelent	Michishirube	kislemez	az	énekesnő	
valaha	felénekelt	legszebb	dala,	mely	főleg	a	Vio-
let	 Evergarden	 című	 animével	 nyer	 igazi	 értel-
met.	A	dalt	teljes	mértékig	az	animéhez	írták,	és	
Chihara	Minori	olyan	csodálatos	érzelmeket	éne-
kel ki, mely nagyban megnöveli az anime eszmei 
értékét. Eladások terén viszont sajnos nem tudja 
hozni	fénykorának	sikerét.	Úgy	tűnik,	komoly	éket	
vert	a	népszerűségen	a	minőségromlás	és	az	át-
meneti	hiátus,	mivel	bár	az	énekesnő	újra	rátalált	
a	stílusára,	eladások	tekintetében	már	csak	árnyé-
ka egykori sikerének.
	 A	 későbbi	 albumainak	 és	 kislemezeinek	
megjelenése	sem	kecsegtet	sok	jóval	eladások	te-
rén	(márpedig	ettől	függhet	Chihara	Minori	karri-
erjének további kimenetele).

A	két	énekesnő	egyébként	a	privát	életben	is	na-
gyon jó barátok, nagyon tisztelik egymás karrierjét.
	 A	 következő	 animés	 kislemez	 a	 TERMINA-
TED volt, mely a Kyoukai Senjou no Horizon	első	
openingje	volt.	A	single	nemcsak	hogy	Top	10-es	
lett, hanem rávert a Paradise Lost eladásaira, és 
mai	napig	ez	az	énekesnő	legsikeresebb	kisleme-
ze.	És	még	nincs	vége	a	sikerszériának,	ugyanis	a	
2012-ben	megjelent	D-Formation	album	Chihara	
Minori dobogós helyezést elért albuma, mivel a 
napi	eladási	listán	a	2.,	míg	a	heti	eladási	listán	a	
3.	helyen	nyitott.	Ezzel	együtt	ez	az	énekesnő	leg-
változatosabb	albuma	is,	mely	nemcsak	dalszöveg	
terén	lett	sokszínű,	hanem	a	trance	stílusnak	több	
ágát is hallhatjuk ezen a lemezen. Ebben a válto-
zatosságban alkot az album egy teljes egészet, 
ezért	is	nevezhető	a	D-Formation	az	énekesnő	ta-
lán legjobb albumának.

Lejtmenet

	 2013-ban	Chihara	Minori	nem	hosszabbított	
az	Avex	Mode-dal,	így	attól	fogva	teljes	mértékig	
a	 Lantis	 foglalkoztatja.	A	 szerződés	megszűnése	
egyúttal	azzal	 is	 járt,	hogy	 törölték	az	énekesnő	
„Minorhythm”	nevű	blogját.	Természetesen	nem	
maradt	internetes	napló	nélkül,	a	mai	napig	a	„Mi-
noreal”	nevű	blogjában	értekezik	a	karrierjéről.
 Anime dalok folyamatosan jöttek, kisleme-
zek jelentek meg, de az év végén kiadott NEO 
FANTASIA album már nem hozza maradéktalanul 
az	 énekesnő	 által	 megszokott	 minőséget.	 A	 ze-

nék	kezdtek	egyre	inkább	egy	kaptafára	„íródni”,	
és	egyre	kevesebb	emlékezetes	dal	 látott	napvi-
lágot. Olyan érzetet ad ez az album, mintha már 
nem	 lehetne	 Chihara	 Minoriból	 többet	 kihozni.	
Habár az olyan animék, mint a Kyoukai no Kanata, 
Rail	Wars!	vagy	a	Nobunaga	the	Fool	még	tartot-
ták	 az	 eladási	 számokat,	 de	 később	már	 ez	 sem	
volt elég.
	 A	 2015	 végén	 megjelent	 Koi	 kislemezből	
már	csak	3.450	példány	kelt	el,	a	2016-ban	meg-
jelent	 Innocent	 Age	 albumból	 pedig	 6	 ezer	 pél-
dányt	adtak	el	az	Oricon	eladási	adatai	szerint.	Ez	
pedig	szünetre	kényszerítette	az	énekesnőt,	egy	
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	 Bebizonyította,	hogy	egy	nem	sokra	tartott	
zenei	stílusban	is	lehet	igényeset	alkotni.	Azt	azért	
fontos	tudni,	hogy	ehhez	nemcsak	a	zeneszerző,	
szövegíró	kell,	akik	jól	megírják	a	dalokat.	Kell	az	
énekesnő	is,	aki	elő	tudja	adni.	Chihara	Minori	pe-
dig ebben jelesre vizsgázott.

Viszont	 remélhetőleg	 egyszer	 majd	 meghallga-
tásra találnak a dalok, és újra megéri majd fog-
lalkoztatni	 őt.	 Legutóbbi	 kiadványa	 a	 2020-ban	
megjelent SANCTUARY	 II.	 nevű	 válogatásalbum,	
mely	elsőként	vonultatja	fel	az	énekesnő	azon	ka-
rakterdalait,	melyek	nem	kapcsolódnak	szorosan	
a karrierjéhez.

Amiért érdemes
Chihara Minori-t hallgatni

	 Szerencsére	az	újabb	dalok	megmentik	Chi-
hara	Minorit	attól,	hogy	őt	is	az	„árnyéka	egykori	
önmagának”	 és	 ehhez	 hasonló	 frázisokkal	 illes-
sünk.	Mindenesetre	méltán	öregbíti	a	japán	köny-
nyűzene	 hírnevét,	 rá	 is	 jellemző	 az,	 hogy	 adott	
zenei	stílust	igényesen	művel.	Sajnos	elektronikus	

zenében	világviszonylatban	elég	nehéz	minőségi	
dalt	 találni,	mivel	 ezeknek	 egyik	 funkciója,	 hogy	
szórakozóhelyeken	a	dinamikus	dobprogram	ha-
tására	az	elme	teljes	mértékig	ellazuljon.	És	mivel	
ezt	 a	 funkciót	 nem	nehéz	 teljesíteni,	 ezért	 nem	
figyelnek	a	 zene	minőségére.	Chihara	Minorinak	
szerencsére	 olyan	 zenét	 írnak,	 amely	 meg	 van	
töltve tartalommal, van dallama, emellett az éne-
kesnői	képessége	is	fantasztikusan	megmutatko-
zik.	2008-ban	találkoztam	vele	először,	méghozzá	

Okui Masami által. A Tribute	to	Masami	Okui	~Bud-
dy~	című	albumra	felénekelte	az	énekesnő	egyik	
legismertebb	dalát	a	Rondo-revolutiont.	Egyrész-
ről	 imádtam	 az	 egyedi	 hangszerelést,	 másrészt	
már	itt	felfigyeltem	arra,	hogy	Chihara	Minorinak	
ugyan	„sablonos”	japán	női	magas	hangja	van,	de	
mégis	sokkal	több	van	benne,	ami	kiemeli	őt.	Ezt	
később	bizonyította	is	a	komoly	hangvételű	dala-
ival,	de	az	 is	figyelemre	méltó,	hogy	a	Suzumiya	
Haruhi	 no	 Yuuutsuban	 a	 három	 főszereplő	 lány	
közül	ő	kapta	az	egyetlen	komolyan	vehető	 lány	
szerepét.	 Ott	 inkább	 az	 volt	 a	 fájdalmam,	 hogy	
Nagato	 Yuki	 egy	 igencsak	 csendes,	magába	 for-
duló	 lány,	aki	alig	szólal	meg,	 így	Chihara	Minori	
sem	tudta	általa	igazán	megcsillogtatni	a	seiyuui	
kvalitásait.

	 Főleg	akkor	kezdett	el	jobban	érdekelni	az	
énekesnő	 karrierje,	 amikor	 meghallottam,	 hogy	
egyaránt	 képes	 hitelesen	 énekelni	 vidám,	 ön-
feledt	 érzésekről,	 de	 ugyanennyire	 élmény	 volt	
elmerülni	 szomorúbb,	 komolyabb	 dalaiban.	 És	
hogy	mennyire	minőségi	 az,	 amit	 énekel,	 jól	 jel-
zi, hogy a régi dalait most is nagyon jó hallgat-
ni.	 2006	 óta	 vagyok	 anime-,	 ezáltal	 japán	 zene	
rajongó,	 az	 azóta	 eltelt	 14	 év	 alatt	 pedig	 jócs-
kán	 formálódott	 a	 zenei	 ízlésem,	 a	 japán	 zenén	
belül	 is.	 Ebből	 kifolyólag	 ma	 már	 teljesen	 más	
olyan	 túlzottan	 vidám,	 „minden	 szép	 és	 jó”	 jel-
legű	japán	dalt	hallgatni.	Ez	pedig	 ismét	Chihara	
Minoriról	 árulkodik,	 hogy	 az	 ilyen	 jellegű	 dalo-
kat	még	most	is	nagyon	szívesen	hallgatom	tőle.

„adott zenei stílust igényesen 
művel. Chihara Minorinak

szerencsére olyan zenét írnak, 
amely meg van töltve 

tartalommal...”


