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A történet kezdetén felmerült benne egy lehető-
ség, miszerint egy erősebb szerelmi háromszöget 
épít ki a Szakura-Naruto-Hinata trió közt. Kisimo-
to felesége például azért lobbizott, hogy Naruto 
Szakurával jöjjön össze. A mangaka végül a roman-
tikus szálat háttérbe tolta, mert úgy érezte, egy 
akcióorientált sorozatban ennek nehezen talál-
na helyet. Később azt nyilatkozta, hogy Szakurát 
sosem tudta elképzelni Naruto párjának, és nem 
szánt nekik közös jövőt, ők csak bajtársakként le-
hetnek együtt.

 Minden történetnek van kezdete. Shiganshi-
na kapui előtt, Amestris egyik házában, az úton 
Tokió felé. De bárhol is kezdődjön, minden törté-
netnek megvan a hőse. Igen gyakran egy fiatal fiú, 
úton az ártatlanságtól a tapasztalat felé.

Vázlatok

 Naruto karaktertervével Kisimoto Maszasi
(岸本斉史) először 1997 augusztusában próbálko-
zott meg az Akamaru Jump magazinban. Ez volt 
az első karakterközpontú mangája, ami egy mági-
át használó világban játszódott. Több hasonlóság 
is feltűnik a későbbi nagy sikert arató sorozattal. 
Már ebben a történetben megjelenik a kilencfar-
kú rókadémon alakja. Valamint itt is erős hangsúly 
volt a barátkeresésen. A világa modernebb volt, 
mint amilyen a Narutóé végül lett. Például a ren-
dőrök már lőfegyvert is használnak. A történet 
iránt sokan érdeklődtek, de Kisimoto nem volt 
elégedett a munkájával. Megítélése szerint a világ 
háttere túl zavaros volt, és nem volt jól kivitelezve.
 
 Végül 1999-ben indult el a Shounen Jump 
szeptember 21-én megjelenő 43. számában a 
történet. A manga 2 részre bomlik. A kisebbik az 
1–238. fejezet közti szakasz, ezt dolgozza fel a Na-
ruto 220 része és a cikk is erről szól. A nagyobbik 
a 245–700. fejezet közti szakasz, ezt már a Naru-
to Shippuuden (ナルト-疾風伝) 500 része öleli fel. 
Ezeken kívül található a manga 239–244. fejezete 
közti ív, ami egy gaiden, azaz egy oldalsó történet. 

Ebben megtudhatjuk, hogy Kakashi miképpen 
tett szert a saringanjára.
 A mangaka hamar eldöntötte, hogy alapból 
a története egy japán stílusú fantasy világban fog 
játszódni. Ahol a nindzsák alapvetően a Hadakozó 
fejedelemségek korát (1232-1604) idézik, a po-
litikai anarchiát mindenképpen élethűen hozza 
a sorozat. Habár a különböző rejtekek (隠れ里 – 
kakurezato), ahol a nindzsák élnek, eléggé nagy 
autonómiával rendelkeznek, de elvileg daimjók 
uralma alatt álló földeket jelentenek.

Az egész világot feldobta elektromossággal, így 
került képbe a villany, a tévé vagy éppen a 8 bites 
számítógépek. Ugyan nem zárta ki, de végül nem 
szerepeltek autók vagy éppen repülőgépek sem, 
csak gőzhajók. Egyedül a lőfegyverek használatát 
vetette el kategorikusan.
 A ruházkodásnál szintén ezt a változatos-
ságot viszi tovább Kisimoto. Az edzőruhák és a 
pólók simán jól megférnek a chőngszámokkal és 
a kimonókkal együtt. Az épületek egyértelműen 
távol-keleti hatásúak, de néha felbukkannak mo-
dern technikai megoldások is. A művész elmondá-
sa szerint Avarrejtek (Konohagakure – 木ノ葉隠れ
の里 Konohagakure no Sato) megalkotása közben 
nem nagyon gondolt egy konkrét városra, bár ké-
sőbb Okojama városát adta meg inspirációnak a 
Rushmore-hegy mellett. 
 A karaktertervezésnél Kisimoto vezérvona-
la az volt, hogy mindegyik szereplője valamiben 
ki tudjon emelkedni (pl.: Rock Lee páratlan taid-
zsucu képessége). De ezzel párhuzamosan valami-
ben hátrányt szenvedjen (pl.: Rock Lee legendá-
san rossz nindzsucu és gendzsucu „képességei”). 
Megrajzolásuknál egy öt stádiumból álló folyama-
tot követett: 1. ötlet, 2. durva skicc, 3. tollal való 
kihúzás, 4. árnyékolás, 5. színezés.
 A gonoszok alkotásánál a mangaka azt tar-
totta szem előtt, hogy akivel harcolni fog, mikép-
pen kerül majd erkölcsi/etikai önellentmondásba. 
(pl.: Haku szempontja, hogy miért is védi Zabuzát). 
De soha nem gondolt magára a fizikai harcra – 
ahogyan azt többször is mondta Kisimoto.
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Az anime 2002. október 3-án indult el és 2007. 
február 15-ig 220 részt élt meg. A vezető rende-
ző Date Hajato lett, a kivitelezőnek pedig a Studio 
Pierrot-t választották. A karakterdizájnért Nishio 
Tecuja lett a felelős, akit Kisimoto személyesen 
kért erre a pozícióra. Az 1-135-ig terjedő szakasz 
majdhogynem végig a manga cselekményét viszi, 
míg a maradék 85 részt filler epizódok sokasága 
teszi ki. A sorozatot kiemelt idősávban: az úgyne-
vezett Arany Órákban (ゴールデン・タム, gōruden 
taimu) sugározták, azaz 19:00–22:00 közt.

A Naruto a 2000-es évek közepén érte el nép-
szerűségének csúcsát. 2007-ben lett első ízben 
dobogós Japánban az eladott példányszámok 
versenyében. Csak a One Piece és a Nana tudta 
megelőzni. 2008-2011 között stabilan a második 
volt Oda Eiicsiró verhetetlen műve mögött. 
 A sorozat 2005 táján kezdte meg globá-
lis hódító útját, miután 2005-ben az USA-ban és 
Kanadában, majd 2006-ban Európában és végül 
2007-ben Ausztráliában is megjelent. Népszerű-
ségéhez az is hozzájárult, hogy hamar egy hozzá-
értő csapat kezdte meg az angol nyelvű fansub 
készítését: a Dattebayo. Ők egészen 2009-ig ve-
zették a fordítást, amikor visszavonultak. 2006-
ban Kisimoto elnyerte a Quill-díjat képregény ka-
tegóriában. 2017-ben a Naruto lett minden idők 
harmadik legsikeresebb mangája, 2019-ben pedig 
már 250 milliós eladott példányszámmal büszkél-
kedhetett.

Alaphelyzet 

 Uzumaki Naruto (うずまきナルト) születése 
napján a Tűz országában található Avarrejteket 
egy legendás rókadémon, a kilencfarkú Kurama 
(Kyuubi no Yōko) támadja meg. A szörny – amely 
egyetlen farokcsapásával cunamit tud előidézni 
– hatalmas pusztítást rendez, de a falu vezetője, 
a Negyedik Hokage (Namikaze Minato) az élete 
feláldozása révén legyőzi őt a Shiki Fuujin (magya-
rul: A Halálisten ölelése) technikával. A bestiát az 
újszülött Narutóba zárja el. A kisbaba élete első 

napján elveszítette a szüleit a rókadémon táma-
dása miatt.
(Hol található? manga: 1. kötet 1. fejezet; anime: 
1. rész)

Játszó-tér

 Tizenkét évet ugorva az időben azt láthat-
juk, hogy Naruto Avarrejtek egyik fiatal hiperak-
tív vandálja lett, pedig a Harmadik Hokage féltő 
figyelemmel fürkészte mindennapjait. Ez annak 
volt köszönhető, hogy pici korától kezdve min-
denki kiközösítette, mert nem az embert, hanem 
a szörnyet látták benne. Holott a Negyedik Hoka-
ge azt remélte, hogy hősként fognak rá nézni. Így 
nem csoda, hogy Uzumaki bármit megtett csak 
azért, hogy így vagy úgy, de valaki foglalkozzon 
vele.

 Amellett, hogy folyamatosan rosszalkodik, 
Naruto a Nindzsa Akadémián szeretné letenni 
(immár harmadjára) a záróvizsgáját, legnagyobb 
álma pedig az, hogy ő legyen a következő hokage. 
A mangában több mint 60 oldalt felölelő prológus 
(a szokásos 20 oldal helyett) leginkább arra van, 
hogy megismerkedjünk Naruto két kedvelt tech-
nikájával. Az első az Árnyékklón-hadsereg dzsucu 
(影分身の術 Kage Bunshin no Jutsu), az ezt bemu-
tató kétoldalas mangakép páratlanul visszaadja a 
dzsucu impozáns jellegét. A másik pedig a Szexi 
no dzsucu, amit a legváratlanabb szituációkban is 
szeret bevetni.
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forgatni, hogy az ember kényelmesen tudja nézni 
a két barát közös fáradozását.
 Az ívet egy Zabuza-Haku vs. Hetes csapat 
összecsapás zárja. A manga tele van dupla félol-
dalas, oldalas vagy akár kétoldalas rajzokkal. A 
kimerevített pillanatokban lehetőségünk van ala-
posabban elmélyülni a harcban. A két csapat közti 
küzdelem egyre naturálisabban van bemutatva. 
A Narutóból első alkalommal előtörő Kilencfarkú 
nyers brutalitást kölcsönöz a kis geninnek. Kaka-
si Villámtörés művészete (alias csidori) és Haku 
megölése, valamint Zabuza vérben tocsogó teste 
sokkoló hatást vált ki. A legdurvább mégis Mo-
mocsi monológja, amelyben kifejti, hogy a nin-
dzsalét nem más, mint eszköznek lenni a Falud 
érdekében. A fiatal csapatot e realista mondatok 
szíven döfik. 
(Hol található? manga: 1. kötet – 4. kötet 33. feje-
zet; anime: 1 – 26. rész)
 

Klasszikus Shounen Fight

 A sorozat következő nagy etapja az úgyne-
vezett csúnin vizsga. Ez a fejezet magában hor-
dozza a klasszikus shounen fightok ismertetője-
gyeit. A szereplők egy, a külvilágtól elzárt helyen 
gyűlnek össze, ahol egy az egy elleni összecsapá-
sok követik egymást, aminek végén a két legerő-
sebbre tartott ellenfél csap össze. De már közel 
sem a torna megnyerése a puszta cél, hanem an-
nál egy sokkal komolyabb, fontosabb cél lebeg a 
harcosok szeme előtt. 

Mint ilyenkor szokás, a friss végzősöket hármas 
csoportokba rakják tudásuk és képességük alap-
ján, felügyelőjük egy tapasztalt sinobi. Így egy 
csapatba kerül az osztályelső Ucsiha Szaszuke (う
ちはサスケ), az elméletben nagyon erős kunoichi, 
Haruna Szakura (春野サクラ) és az osztályutolsó 
Uzumaki Naruto. Vezetőjük pedig az arcát mindig 
gondosan eltakaró Hatake Kakasi (はたけカカシ) 
lesz. Hogy a kis geninek sorsa mi lesz, azt Kisimoto 
már a manga negyedik fejezetének a borítóképé-
vel lelövi: Szakura egy meztelencsigán áll, Szaszu-
ke egy kígyó fején, míg Naruto egy békán ember-
kedik.

Tűzkeresztség

 A csapat belső mechanikája eleinte kimon-
dottan rossz. Erre a legjobban Kakasi tesztje világít 
rá, ahol mindhárom kis genin összes gyengesége 
könyörtelenül kiütközik. A történet előrehaladtá-
val a kis csapatot egyre komolyabb és nehezebb 
feladatokkal bízzák meg, mígnem első ízben hagy-
ják el Avarrejtek biztonságot adó lombjait. Az uta-
zás természetesen több síkban is zajlik. A nézők 
jobban megismerik a Naruto világának nagyságát, 
valamint a nindzsák és a feladatok besorolását is.
Azt, hogy a történetmesélés egy fokkal magasabb 
szintre lép, a 9. fejezet mutatja be. Kakasi látszó-
lagos brutális széttépése egy egész oldalt beterít. 
Vér, hús, csontok, inak repkednek. A következő 
fejetekben a szintet tovább emeli Kisimoto. Mo-
mocsi Zabuza elleni harcban bemutatásra kerül a 

Naruto univerzum egyik legerősebb véröröksége, 
a saringan.
 A mangaka a 16. fejezet borítóképén szin-
tén egy kis húsvéti tojást rejt el. Kakasi ágyánál 
két fénykép van: az egyiken Szakura, Szaszuke, 
Naruto és Kakasi látható, a másikon pedig a genin 
Kakasi látszik két másik társával és a mesterükkel, 
a Negyedik Hokagéval.
 Szaszukének és Narutónak sokat kell fej-
lődnie, hogy egy nap a legnagyobbak lehessenek. 
Kisimoto az edzésükre külön figyelmet fordít. A 
gyakorlás intenzitását és fokozatosságát mi sem 
mutatja jobban, hogy a mangát 90 fokkal kell el-
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 Elsőként ott van az egyhónapos kényszer-
szünet. Naruto itt találkozik össze a második le-
gendás szanninnal, Dzsiraijával, a Hegyi Kéjenccel. 
Az ötvenes sinobi szárnyai alá veszi az ifjú genint, 
és próbálja tanítgatni. Egyik legelső feladatának 
azt tartja, hogy Naruto is megtanuljon idézni. Így – 
ahogyan a Negyedik Hokage – és ahogyan Dzsiraja 
is, a varangyokkal kötött szerződést Uzumaki. Sok 
sikertelen próbálgatás után végre az egyik legerő-
sebb békát, a nagy Gamabuntát tudta megidézni.
 A vizsga éppen hogy csak megkezdődik, 
amikor hirtelen támadás éri a Rejteket. Bár ed-
dig is többen meghaltak (pl.: Hajate Gekko) vagy 
legalábbis halálközeli élményben volt részük (pl.: 
Rock Lee), úgy lehetett érezni, azért van egy ha-
tár, aminél a készítők tovább nem mennek. De 
azzal, hogy Sikamarut szándékosan egy öngyilkos 
szituációba hajszolták bele, érezni lehetett, hogy 
a viszonyok alapvetően változnak meg. A történet 
döntően három nagyobb cselekményre fókuszál.
Az első és a legkisebb: a falu védőinek harca a tá-
madók ellen. A legnagyobb érdekessége ennek a 
szálnak az, hogy Dzsiraja szinte egymaga veri visz-
sza a háromfejű kígyó támadását.

 A második szál a Gaara elleni harc. Itt legin-
kább a Hetes számú csapat tagjai azok, akik szem-
beszállnak a Gaarában lakozó szörnnyel. Mint 
megtudjuk, nemcsak egy legendás szörny léte-
zik a világban, hanem összesen kilenc. Mindegyik 
bestia más-más lény formájában jelenik meg, de 
erejük függ attól is, hogy hány darab farkuk van. 

Kisimoto ezt a jól ismert sémát egy picit megfű-
szerezte. A küzdelemre nem kell elutazniuk seho-
va, mert pont Avarrejtekben tartják meg a több 
rejteket is felvonultató csúnin vizsgát. Gyakorla-
tilag ebben a történetszálban ismerkedünk meg 
Naruto volt évfolyamtársaival, akik aztán később 
visszatérő karakterek lesznek, többek közt Hjúga 
Hinata is. Az egyik Szarutobi Aszuma 10-es csa-
pata, amiben Jamanaka Ino, valamint Akimicsi 
Csódzsi és Nara Sikamaru található, illetve a Júhi 
Kurenai által vezetett 8-as csapat: Hjúga Hinata, 
Inuzuka Kiba&Kiba, Aburame Sino. Emellett egy 

idősebb korosztályt is megismerünk: a Might Guy 
felügyelte Tenten, Hjúga Nedzsi, Rock Lee csú-
ninok. Természetesen velük még többször talál-
kozunk a történet során. Ahogyan felbukkannak 
más rejtekből érkező csúninok is, mint amilyen a 
Temari, Kankuró és Gaara triója Homokrejtekből. 
Ráadásként „szerencsére” felbukkan Jakusi Kabu-
to is.  Elsőként egy elméleti teszttel nyit a vizsga, 
amin a nindzsajelöltek információszerző képes-
ségét tesztelik. A vizsgát Morino Ibiki vezeti, aki 
Avarrejtek első számú vallatótisztje volt akkori-
ban. 
 Ezt követően a csapatoknak egy öt napos 
túlélő akadálypályát kell abszolválniuk a Halál Er-
dőjében. Egyrészt kicsit jobban megismerkedünk 
több más csapattal is. Másrészt döbbenve kell 
tapasztalnunk, hogy Naruto démoni ereje és Sza-
szuke saringanja közösen sem tud sokra menni 
Orocsimaru, a legendás szanninok egyike (忍説の
三忍 Densetsu no Sannin) ellen. Szakurának pedig 
rá kell ébrednie, hogy a harcban nem elég a fiúkra 
hagyatkoznia, sőt minden eddiginél bátrabbnak 
kell lennie. Kiba, Hinata és Sino csapatának pedig 
szembesülnie kell Gaara mészárszékével. 
 Akik sikeresen túlélték, és még teljesítet-
ték is a rájuk bízott feladatot, egy utolsó selejte-
zőkört kellett menniük, klasszikus egy az egy elle-
ni harcban. Bár több érdekes párosítás kialakult, 
a legnagyobb összecsapást végül a Gaara kontra 
Rock Lee párosítás hozta el.
(Hol található: manga 4. kötet 34. fejezet – 10. kö-
tet 88. fejezet; anime: 20 – 52. részig)

Önfeláldozás

 Kisimoto ekkor a történetben egy érdeke-
set lép. Bár maga a csúnin vizsga nem ér véget, de 
egyhónapos pihenőt kapnak a résztvevők. Ami-
kor visszatérnek, hivatalosan még tart a vizsga, 
ugyanakkor a mangaka már egy másik nagyobb 
történetszálat készít elő, sőt a vizsga zárása is már 
ezt a célt szolgálja.
 Magára a vizsgára a mangában a 99-114. 
fejezetben kerül sor, ennyi idő alatt zavarnak le 4 
vizsgát. Így nem is ez a lényeges szakasz itt.
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és Aszuma nem bír az új ellenséggel. Ami megle-
petésként szolgál, hogy még Kakasit is le tudják 
győzni. Persze nem csoda, az ellenfele nem más, 
mint Szaszuke bátyja: Ucsiha Itacsi.
 Természetesen, amikor a színpadon feltű-
nik egy pisztoly, annak el is kell sülnie. Itt sem ma-
rad ez másképpen. A két Ucsiha is összetalálkozik. 
Nevetséges lenne összecsapásnak titulálni a „küz-
delmüket”. A Temari kontra Tenten csúnin vizsgás 
harc is komolyabb volt, mint ez (a kunoicsik mecs-
cse a mangában 2 db panel volt!).

Értelemszerűen az egyfarkú a leggyengébb, míg a 
kilenc farkú a legerősebb.
 Bár elsőként Szaszuke próbálja felvenni a 
kesztyűt Gaarával, hamar rá kell jönnie, hogy nin-
csen olyan szinten, hogy érdemlegesen tudjon 
harcolni a homokrejteki fiúval. Ucsiha után követ-
kezik Uzumaki. A két dzsindzsuriken összecsapása 
pedig, ha nem is volt magas színvonalú, de nagyon 
látványosra sikeredett.
 A Gaarából kitörő Sukaku, azaz Egyfarkú 
megjelenése roppant kolosszálisra sikeredett. 

Naruto egyetlenegy technikával tudott erre vála-
szolni: megidézte Gamabuntát. A harc inkább volt 
egy szégyentelen shounen fight fanservice, sem-
mint valóban tétre menő harc. Senki sem gon-
dolhatta komolyan, hogy Szakura, Szaszuke vagy 
Temari épsége valós veszélyben legyen. Ahogyan 
azt is lehetett sejteni, hogy Naruto nem most fog 
életében először ölni, ráadásként egy kor- és sors-
társát.
 Ebben a történetben a harmadik szál lett 
a legjelentősebb. Egy ízig-vérig S osztályú küzde-
lem, ahol csak kage szintű harcosok vannak jelen. 
Hiruzen Szarutobi, a Harmadik Hokage csap össze 
Orocsimaruval és az általa megidézett első és má-
sodik Hokagéval. Ráadásként a harc egy rendkívül 
szűk helyre koncentrálódik, ami minden irányban 
zárt. Egy MMA-s ketrec a szabadság és béke szige-
tének látszik ahhoz képest, ahol a mester és tanít-
ványa csapott össze.

 Míg a Naruto vs. Gaara harc inkább a fiatal-
ság tombolásának hatott, addig itt két tapasztalt 
mester csapott össze, és már a legelején leszö-
gezték, hogy itt ma valaki meg fog halni. Az egész 
harc e gondolat körül forgott. Orocsimaru egy-
folytában Szarutobi életéveit vetette a szemére. 
A nagy harcok klasszikus flashback része is ezt 
mutatja be, Orocsimaru embereken kísérletezett 
a hosszabb életért. A halál elleni küzdelmet mu-
tatta az is, hogy az egykori legendás szannin más 
testébe bújt, csakhogy fiatalabb lehessen. Az el-
múlás elleni örök harc.

 De, hogy még egyértelműbb legyen a hely-
zet, Orocsimaru megidézte az Első és a Második 
Hokagét, akiket a koporsójukból hívott elő. Akik 
fiatalabban haltak meg – mint most a Harmadik 
– de mindegyikük azért veszett oda, mert a falu-
ját védte. Avarrejteknek addig három elhunyt Ho-
kagéja volt, mindhárman a vérükkel fizették meg 
a Rejtek védelmének az árát. Egy idő után a Har-
madik Hokage is elfogadja azt, hogy Avarrejtek 
„összes kis falevelét” csak úgy tudja megőrizni, ha 
önmagát feláldozza.
(Hol található: manga 10. kötet 89. fejezet – 16. 
kötet 139. fejezet; anime 53. – 80. rész)
  

Felnőttek 

 Ebben az etapban a fiatalok háttérbe szo-
rulnak, és helyettük a történet az idősebb sze-
replőkre fókuszál. Kezdetnek megismerkedünk 
az Akacukival, majd találkozunk a harmadik szan-
ninnal, hogy a szakaszt egy látványos és komoly 
harccal zárjuk le. Avarrejtek az elmúlt harc után 
romokban hever. A falu legerősebb nindzsája és 
egyben vezetője, Hiruzama Szarutobi halott. Vala-
mint több más sinobi is meghalt, és ahogyan mon-
dani szokás: az anyagi kár jelentős. 
 De mielőtt még bárki is rendezni tudná a 
sorait, megjelenik a faluban két, furcsa kabátot 
hordó szerzet. A magát Akacukinak hívató csoport 
tagjai azért jöttek, hogy magukkal vigyék Narutót. 
A fiúhoz nem jutnak el, mert útjukat állják. A ra-
jongók szemében nem túl meglepő, hogy Kurenai 
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 A történet középpontjában a harmadik le-
gendás szannin található: Szendzsú Cunade, a le-
gendás gyógyító, valamint fantasztikusan rossz 
hazardőr. És igen, a nevéből kitalálható, hogy az 
első hokage unokájáról és a második unokahúgá-
ról van szó.
 A Szarutobi és Ororicsimaru harcból már 
megtanulható volt, hogy a felnőtteknek mások a 
céljaik, mások a gondolataik. Narutónak is szem-
besülnie kell azzal, hogy nem mindenkinek fon-
tos a hokage rang. Másoknak pedig Avarrejtek 

nem más, mint egy elpusztítandó objektum. A kis 
geninnek fájdalmasan kell megtapasztalnia, hogy 
hősei esendő emberek, akik olykor hajnalig vedel-
nek. Esetleg a szexet egyszerű eszköznek tartják, 
amihez nagyon nem kell szerelem.
 Narutónak ebben a szakaszban leginkább 
az jutott osztályrészül, hogy szerencsétlenkedjen 
a raszengan elsajátításával.
 A történetív végül Cunade, Dzsiraja és Oro-
csimaru, valamint segédcsapatainak (Sizuna, Ton-
ton, Naruto és Kabuto) összecsapásával zárul, 
melynek eredményeként Cunade elfoglalja méltó 
helyét, és ezzel ő lesz az Ötödik s egyben az első 
női hokage is.
(Hol található: manga 16. kötet 140. fejezet – 19. 
kötet 171. fejezet; anime 81. – 96. rész)

Klasszikus Shounen Fight 2.0

 A Naruto lezárása végül egy olyan klasszi-
kus shounen fight szakasszal zárul, mint amilyen 
a csúnin vizsga. Az új szál itt egy kereséses vonal 
lett. A Sikamaru, Dzsódzsi, Nedzsi, valamint Ki-
ba&Akamaru és Naruto ötös vág neki, hogy meg-
keressék az elszöktetett Szaszukét, és ha törik, ha 
szakad, visszahozzák.
 A keresés során több hangrejteki nindzsával 
is szembetalálkoznak az üldözők. Szokás szerint a 
csapat egy-egy tagja kezd el harcolni az ellenség 
egy másik tagjával. Ez a történetív tökéletes arra, 
hogy bemutassa: a többiek mennyit fejlődtek az 
elmúlt időszakban.

 A szakasz mi mással érhetne véget, mint 
Naruto és Szaszuke viadalával. A két fiatal élete 
addigi összes keserűségét kiadja magából. A ra-
jongók által régóta várt meccs inkább volt kiáb-
rándító, mintsem emlékezetes. Szó se róla, mind-
egyikük a tudásuk és erejük 100%-át adta bele a 
harcba. De nagyon nehéz komolynak tartani ezt a 
cicaharcot úgy, hogy láttunk látványosabbat (Ga-
mabunta-Kacuju vs. Manda), esetleg hősies halált 
(Harmadik Hokage), vagy éppen taktikusabbat 
(Temari vs. Sikamaru). Ráadásként pontosan lehe-
tett tudni, hogy a két főhős közül egyik sem halhat 
meg, és dramaturgilag az a jobb szál, ha Szaszuke 
végül elszökhet. Kettejük mostani harcának igazi 
jelentőségét majd csak a Shippuudenben látható 
végső megmérettetésük függvényében kapjuk 
meg.
(Hol található? manga 20. kötet 172. fejezet – 27. 
kötet 238. fejezet; anime 109. – 135. rész)
 

Töltenivaló

 A sorozat a 136. résznél különválik a man-
gától és egészen a befejező 220. részig fillerek-
kel van telepakolva. Ez a 2000-es években bevett 
szokás volt, míg manapság ilyenkor szünetet ren-
delnek el a stúdiók. Érdemes megnézni ezeket a 
részeket vagy sem?

 Személy szerint az mellett állok, hogy igen. 
Egyrészt a Naruto univerzumot komplexebbé te-
szi, és jobban, illetve mélyebben mutatja be. 
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Másrészt bemutatásra kerül pár olyan harc, ami 
így vagy úgy, de hatással lesz a Shippuuden vilá-
gára. Hogy mást ne mondjak, Pain itt tesz szert a 
Sinrai Tenszei technikájára. (Hol található: anime 
136. résztől – 220. részig)

Kritika

 Torijama Dragon Ballja (1984) és Rumiko 
Inuyashája (1996) egy alapvetően pozitív hangvé-
telű, könnyedebb shounen fight világban játszód-
tak. Ez a légkör az 1990-es évek végére megválto-
zott: már a One Piece is kezdett ebbe az irányba 
hajlani, de a Naruto egyértelműen egy sötétebb 
hangvételű, drámaibb shounen fight világot épí-
tett fel. Ez a depressziós hangulat egészen a 
2000-es évek végéig fennállt. A csúcspont shou-
nen fightban a D. Gray-man volt, de a Death Note 
Shounen Jumpban megjelenése is ennek volt a 
lenyomata.

 A Naruto a klasszikus shounen fightok ösz-
szes pozitívumával rendelkezik. Széles univerzum 
egy pozitív és idealista főszereplővel. A többi ka-
rakter is kedvelhető, és a szereplők sokasága kö-
zül mindenki találhat valakit, akivel tud szimpati-
zálni. Az animációja sajnos nem tud mindig magas 
színvonalon maradni, gyakran megbicsaklik a mi-
nőség.
 A zenéjét Maszuda Tosio szerezte, élvezhe-
tő, van köztük pár igen emlékezetes szám is, de 
összességében nem nevezhető egy örök darab-

nak. A különböző filmekhez és OVA-khoz kiadott 
zenei cédék összesen hét lemezt tesznek ki. Az 
openingek hozzák a klasszikus shounen színvona-
lat, bár annyira ikonikus számot nehéz találni, mint 
amilyen a Shippuudenben a Hero Comeback, vagy 
a Mondo magazin „kvázi indulója”: a Blue Bird. 

 A széria egy klasszikus felnőtté válásos 
történet első nagy fázisa. Sokan érezhetik azt 
kiskamasz korukban, hogy senki nem foglalkozik 
velük, vagy nehezen találnak barátokat. Egyes 
pszichológusok úgy vélik, hogy Naruto és a benne 
lakozó Kurama egy ember belső harcait szimbo-
lizálja. Ahol a róka a rosszat, a becstelenséget, a 
kegyetlenséget jelenti, az embernek pedig folya-
matosan küzdenie kell ez ellen. A harci technikák 
bemutatásának és a különböző akciójeleneteknek 
frissességét sokan elismerik.

 Naruto kínzóan optimista hitvallása talán 
segíteni tud a fiataloknak az által, hogy megmu-
tatja az utat. Azonban azt is Kisimoto szemére 
vetik sokan, hogy túl sok a harc, így a karakterek 
nehezen tudnak kibontakozni. Szintén a sorozat 
hibájának tartják, hogy Naruto még Son Gokunál 
is együgyűbb és nehezebb felfogású, ami komoly 
akadályokat görget a megszeretése elé. Egyesek 
gunyorosan csak annyit mondanak, hogy a Naruto 
nem több, mint egy sokrészes rámenreklám. 
 A sorozat mára már klasszikussá vált. Aki 
szereti a shounen fightokat, annak érdemes egy 
próbát tenni vele.

 A következő oldalon látható táblázatban ta-
láljátok a Narutóhoz tartozó kiegészítő animéket, 
de azokon kívül 18 különböző videojáték készült a 
Narutóhoz, sajnos a legtöbbjüket csak Japánban 
adták ki. Az első a Naruto: Konoha Ninpōchō játék 
volt, amely Japánban 2003. március 27-én került 
forgalomba a WonderSwan című játékhoz.
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Movie-k
Címe Hossz Premier

Naruto Movie 1: Dai Katsugeki!! 
Yuki Hime Shinobu Houjou Dattebayo

82 perc 2004. augusztus 21.

Naruto Movie 2: Dai Gekitotsu! 
Maboroshi no Chiteiiseki Dattebayo

97 perc 2005. augusztus 6.

Naruto Movie 3: Dai Koufun! 
Mikazuki Jima no Animaru Panikku Dattebayo!

95 perc 2006. augusztus 5. 

Original Video Animation – OVA
Naruto: Akaki Yotsuba no Clover wo Sagase 17 perc 2003. május 24.

Naruto: Takigakure no Shitou
- Ore ga EiyuuDattebayo!

40 perc 2003. december 20.

Naruto: Dai Katsugeki!! Yuki Hime Shinobu Houjou 
Dattebayo! - Konoha no Sato no Dai Undoukai

11 perc  2004. augusztus 21.

Naruto Narutimate Hero 3: Tsuini Gekitotsu! Jounin 
vs. Genin!! Musabetsu Dairansen Taikai Kaisai!!

26 perc 2005. december 22. 

Light Novel
Gekijōban Naruto - Daikatsugeki!
Yukihime ninpōchō dattebayo!!

2004. augusztus 23. 

Gekijōban Naruto - Daigekitotsu! 
Maboroshi no chitei’iseki dattebayo! 2005. augusztus 22. 

Gekijōban Naruto - Daikōfun! 
Mikazukijima no animaru sōdō dattebayo 2006. augusztus 7. 

Naruto magyar küldetése

 Szerencsére Magyarországra is eljutott a Naruto sorozat. 
Első ízben az akkor még létező Jetix vette fel a műsorára, elég-
gé cenzúrázott változatban, és csak az első évadot vitte végig.
 Ezt követően az akkor még létező animecsatorna, az Ani-
max vette meg a jogokat. Pár hangot lecseréltek, és természe-
tesen cenzúramentesen adták le mind a 220 részt. Ma már el-
képzelhetetlen, de akkoriban utcai plakátokkal népszerűsítették 
a műsort.
 Az életerős Mangafan pedig belefogott a manga kiadá-
sába is. Eleinte 2 havonta ígértek egy új kötetet, de sajnos nem 
tudták tartani ezt a tempót. Végül a 28. kötetig jutottak el, te-
hát pont az első Shippuuden fejezetekig.
 Valamint a 2006-os őszi AnimeConon levetítették a Naruto 
Movie 1: Egy igazi küldetés! A Hóhercegnő megmentése filmet 
és a harmadik OVA-t, az Avarrejtek éves nagy sportfesztiválját.

Ha nem elég a sima Naruto sorozat, szerencsére van még mit nézni, illetve olvasni.
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