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ba. Szintén csak dicsérni lehet minden egyes ani-
méjük	látványát,	a	CGI	és	a	kézi	animáció	meste-
rei,	olyan	akcióorgiákat	szoktak	összehozni,	amire	
nem	sok	másik	stúdió	képes.	Ennyi	pozitívum	mel-
lett	mégis	miért	került	be	épphogy	csak	a	listába?	
Nos,	fogalmazzunk	úgy,	hogy	a	 legtöbb	esetben	
a	 látvány	a	történet	rovására	megy	náluk,	 illetve	
a hype messze nagyobb, mint a valós érték. Leg-
alábbis	 számomra.	 Persze	 ez	 csak	 szubjektív,	 az	
Ufotable	ettől	még	méltán	az	egyik	 legjobb	stú-
dió, és ezért sem szerettem volna kihagyni a lis-
tából.	 Kis	 érdekesség,	 hogy	2019-ben	elég	nagy	
botrányt	okoztak	azzal,	hogy	az	elnök,	Kondo	Hi-
karu	 több	mint	 száz	millió	 yen	adót	 „elfelejtett”	
befizetni…	szerencsére	a	Kimetsu	no	Yaiba	bevé-
teleiből	bőven	tudták	fedezni	a	büntetést.

köszönhettünk,	mint	a	Gurren Lagann vagy a Panty 
& Stocking with Garterbelt.	A	Trigger	első	munkája	
a	Kill	la	Kill	volt,	amivel	azonnal	a	figyelem	közép-
pontjába	kerültek.	Ezután	a	közösségi	támogatás-
hoz	fordultak,	Kickstarteren	hirdették	meg	a	Little 
Witch Academiát,	amire	szinte	pillanatok	alatt	ösz-
szejött	a	pénz.	A	többi	pedig	történelem,	sorban	
jöttek	az	olyan	sorozatok,	mint	a	Kiznaiver, a DAR-
LING in the FRANXX vagy az SSSS.Gridman. Harsány 
humor,	energikus	karakterek,	letisztult	és	egyedi	
látványvilág,	őrült	animációk,	ezt	várjuk	el	minden	
Trigger sorozattól

9. 
Ufotable 

	 “Csodállak,	 ámde	nem	szeretlek”,	 ahogy	 a	
költő	mondaná,	 talán	 ez	 a	 kis	 idézet,	 ami	 a	 leg-
jobban	 összefoglalja	 a	 viszonyomat	 az	 Ufotable	
stúdióval.	A	sikere	és	népszerűsége	vitathatatlan,	
nagyon sokak kedvence, hiszen olyan sorozato-
kat tett le az asztalra, mint a Fate/Zero és a Fate/
Stay Night: Unlimited Blade Works	(plusz	egy	Fate	
filmtrilógia),	(AniMagazin	53.) a Garden of Sinners, 
a Tales of Zestiria, na meg persze a most mindent 
letaroló, világhíres Demon Slayer: Kimetsu no Yai-

 Ez is eljött, 10 éves az AniMagazin, és erre 
az alkalomra valami különleges toplistát válasz-
tottam számotokra. Az anime stúdiók listáján már 
legalább két éve agyaltam, de  valahogy sosem 
tudtam rászánni magam ilyen-olyan indokokból. 
Most viszont eljött az ideje, lássuk a tíz legjobb 
vagy legikonikusabb stúdiót, amelyek mai napig 
formálják az animék világát. Fontos, hogy csak 
azok kerültek be a listába, melyek jelenleg is aktí-
vak, illetve legalább 10 éve velünk vannak. Szóval 
egynyári és mindenféle kamu stúdiót ne is keresse-
tek a listában. Csapjunk is bele!

10. 
Studio Trigger

	 Éppen	befért	a	 listába,	de	nem	tudtam	ki-
hagyni,	 hiszen	 bár	 nincs	 sok	 sorozatuk,	 de	 azok	
szinte	 mind	 annyira	 stílusosak	 és	 azonnal	 felis-
merhetőek,	hogy	azt	 tanítani	 lehetne.	2011-ben	
alapította	 két	egykori	Gainaxos,	 Imaishi	Hiroyuki	
és	 Ōtsuka	 Masahiko,	 akiknek	 olyan	 sorozatokat	

8. 
P.A Works

	 Progressive	Animation	Works,	20	éve	alapí-
totta	Horikawa	Kenji	és	azóta	az	egyik	leghíresebb	
stúdióvá	nőtte	ki	magát.	Olyan	„original”,	 vagyis	
saját	 maguk	 által	 írt	 sorozatokat	 hoztak	 össze,	
mint az Angel Beats!, Hanasaku Iroha	(AniMagazin 
39.),	Shirobako, Sakura Quest vagy az Appare-Ran-
man!.	Szinte	minden	stílusban	kipróbálták	magu-
kat	a	horrortól	(Another)	a	sport-komédiákig	(Uma 
Musume Pretty Derby),	 de	 legnagyobb	 sikereiket	
alapvetően	 a	 drámaibb	 sorozataikkal	 aratták.	
Egy	időben	sokan	tekintettek	rá	úgy,	mint	a	„sze-
gény	ember	KyoAnija”,	de	egy	 ideje	már	nagyon	
szépen kialakították a saját 
arculatukat.	 Bár	 számomra	
mindig egy pici hiányérzetet 
okoznak az animéik, de sen-
ki sem vitathatja, hogy a leg-
magasabb	szintű	minőséget	
képviselik.

https://animagazin.hu/magazin/53/
https://animagazin.hu/magazin/39/
https://animagazin.hu/magazin/39/
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gyilkos	 lett	a	 lehetetlen	határidők	és	túlórák	mi-
att.	Azóta	tudjuk,	hogy	az	animék	készítése	nem	
egy	 romantikus	 álom,	 hanem	 véres-verejtékes	
munka.		

voltak	 talán	 az	 elsők,	 amikre	 komolyabban	 felfi-
gyeltek	 az	 egyediségük	 kapcsán,	 majd	 sorban	
jöttek	 az	 olyan	 közönségkedvencek,	mint	 a	Bak-
emonogatari	 (és	 megannyi	 folytatása),	 a	 Nisekoi 
és persze a Puella Magi Madoka Magica. Azonnal 
felismerhető	egy	Shaft	anime	a	szinte	 jelenetről	
jelenetre	változó	rajzstílusról,	a	bizarr,	néha	csak	
1-2 képkocka erejéig látható bevágásokról és a 
nagyon	stilizált	hátterekről.	Lehet	a	Shaftot	sze-
retni vagy nem szeretni, de az biztos, hogy egy 
üde	színfoltja	az	animevilágnak.

5. 
A-1 Pictures

	 Egy	fiatalabb	 induló,	amit	nem	 is	hinnénk,	
hiszen	iszonyat	sok	sorozat	van	már	a	hátuk	mö-
gött,	de	az	A-1	Pictures-t	2005-ben	alapította	az	
ex-Sunrise	 producer,	 Iwata	Mikihiro.	 A	 stúdió	 az	
Ufotable-hez	 (és	 a	 mostanában	 nagyon	 sikeres	
CloverWorks-höz)	hasonlóan	a	Sony	tulajdonában	
lévő	Aniplex	leányvállalata.	
 Olyan híres sorozatok felett bábáskodtak, 
mint a Fairy Tail, Sword Art Online, Erased, The Idol-
master, Gate	(AniMagazin	59.),	vagy	az	én	kedven-
cem, a Kaguya-sama: Love Is War. Bár nincs kimon-
dottan	 egyéni	 stílusuk,	 sem	 kiemelkedő	 vizuális	
arculatuk,	mégis	az	egyik	legprofibb	és	legsikere-
sebb stúdió jelenleg, annak ellenére, hogy az in-
dulásuk	nem	volt	botránymentes.	2010-ben	elég	
nagy	vihart	kavart,	hogy	az	egyik	animátoruk	ön-

Magazin	40.) és	a	tavalyi	kedvencem,	a	Maoujou	
de	Oyasumi	(15. oldal).	Az	54.	számban	már	írtam	
egy toplistát a legjobb Doga Kobo sorozatokról, 
ha	 érdekel	 a	munkásságuk,	 akkor	 érdemes	 elol-
vasni	azt	is.	(AniMagazin	54.)

6. 
Shaft

	 Szintén	egy	patinás	stúdió,	amit	bár	1975-
ben alapítottak, de a 2000-es években váltak csak 
ismerté.	Nem	is	akármivel,	ugyanis	talán	az	egyik	
legfurcsább	stílust	képviselik.	Szinte	állandó	ren-
dezőjük,	 Shinbo	 Akiyuki	 avantgárd	megközelíté-
se	az	animékhez	adta	a	Shaft	 jelenlegi	arculatát.	
A Hidamari Sketch és a Sayonara, Zetsubou-Sensei 

7. 
Doga Kobo

	 Az	„aranyos	lányok	aranyos	dolgokat	csinál-
nak”	sorozatok	mesterei.	Bár	néha	kikacsintanak	
a drámaibb alkotások felé is, de a legsikeresebb 
munkáik	a	 „slice	of	 life”	mangák	adaptálása	volt	
mindig is. 
	 Bár	 1973-ban	 alapították,	 az	 első	 komo-
lyabb	önálló	 sikereiket	 a	 2000-es	 években	 érték	
el,	különösen	a	Yuru Yuri (AniMagazin	39.)	repítet-
te	 fel	 őket	 a	 legismertebb	 stúdiók	 közé	 (bezse-
beltek	érte	egy	év	animéje	meg	pár	seiyuu-díjat),	
aztán	jöttek	sorban	a	mára	már	ismert	címek:	Gek-
kan Shoujo Nozaki-kun	 (AniMagazin 22.),	 Plastic 
Memories, Himouto! Umaru-chan, New Game! (Ani-

„Azonnal felismerhető egy Shaft 
anime a szinte jelenetről jelenet-

re változó rajzstílusról, a bizarr, 
néha csak 1-2 képkocka erejéig 

látható bevágásokról és a na-
gyon stilizált hátterekről.” 

https://animagazin.hu/magazin/59/
https://animagazin.hu/magazin/40/
https://animagazin.hu/magazin/54/
https://animagazin.hu/magazin/39/
https://animagazin.hu/magazin/22/
https://animagazin.hu/magazin/40/
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	 Ugyanakkor,	ha	nagyon	őszinte	akarok	len-
ni, akkor egy 2021-es listába már csak a nosztalgia 
miatt	 kerülhet	be,	hiszen	2014	óta	 jóformán	 fé-
lig	inaktívak	voltak,	és	a	legutóbbi	filmjük,	az	Aya	
to	Majo	 nem	 igazán	 aratott	 közönségsikert	 (pár	
oldallal	 arrébb	 olvashattok	 róla	 bővebben	 (18. 
oldal).	A	Ghibli	olyan,	mint	a	hintaszékben	pipáz-
gató	nagypapa,	aki	a	régi	szép	 időkről	mesél,	mi	
meg	szeretettel	hallgatjuk,	de	valahol	belül	érez-
zük,	hogy	 lassan	elszáll	 felette	az	 idő,	és	csak	az	
emléke	marad	meg	nekünk.

ha olyanokat említek, mint a Death Note, No Game 
No Life, Hunter x Hunter, One Punch Man	(AniMa-
gazin 55.),	 illetve	 a	 szerintem	 legjobbjuk,	 az	 A 
Place Further Than The Universe.	De	ők	adaptálták	
szinte	az	összes	fontosabb	CLAMP	mangát	is.	És	
akkor	még	ott	vannak	a	nyugati	projektjeik,	gya-
korta	dolgoztak	együtt	 a	Marvellel	 és	más	 ame-
rikai	animációs	stúdiókkal.	A	Madhouse	rengeteg	
tehetséges	 rendezőt	 és	 animátort	 nevelt	 ki	 az	
évek során, egy percig sem volt kétséges, hogy a 
dobogón a helye.

2. 
Studio Ghibli

	 Nem	a	Ghibli	az	első??!	Eretnekség,	árulás,	
szentségtörés!	Hurr-durr!	Most	hogy	ezen	 túles-
tünk,	 lássuk,	miért	 is	„csak”	a	második	helyezett.	
Senki sem tagadhatja, hogy a Ghibli nemcsak Ja-
pán, de az egész világ egyik legismertebb és leg-
szeretettebb animációs stúdiója.
	 1985-ben	 alapította	 a	 három	 legenda:	
Miyazaki	 Hayao,	 Takahata	 Isao	 (AniMagazin	 43.)	
és	Suzuki	Toshio,	 a	munkásságukat	pedig	egyet-
len	anime	rajongónak	sem	kell	igazán	bemutatni.	
Spirited Away, Princess Mononoke, My Neighbor 
Totoro, Howl’s Moving Castle, Kiki’s Delivery Ser-
vice, hogy talán csak a legismertebbeket említ-
sem. Az egyetlen japán animációs stúdió, ame-
lyik	 Oscar-díjjal	 büszkélkedhet	 (meg	 egy	 rakás
jelöléssel).	

mert	 bár	 vitathatatlanul	 profi	munkát	 végeznek	
szinte mindig, de az az extra pici kis megfoghatat-
lan	plusz	mágia	hiányzik	többnyire	belőlük.

3. 
Madhouse

	 És	akkor	jöhetnek	az	igazi	nehézfiúk,	mint	a	
Madhouse,	ami	talán	az	egyik	legrégebbi	és	legna-
gyobb	 stúdiója	 Japánnak.	 1972-ben	 alapították,	
szóval	most	már	 lassan	elmondhatják	magukról,	
hogy fél évszázada termelik a jobbnál jobb soro-
zatokat	és	filmeket.	Nem	is	akármilyen	filmeket,	
elég csak arra gondolni, hogy Kon Satoshi teljes 
munkássága	 (AniMagazin 57.)	 hozzájuk	 köthető,	
de	 náluk	 kezdte	 a	 karrierjét	Hosoda	Mamoru	 is.	
Sorozatok	terén	meg	azt	se	tudom,	miket	soroljak	
fel,	hiszen	olyan	250	körüli	a	 lista,	de	talán	elég,	

4. 
J.C.Staff

	 Közeledünk	a	top	három	irányába,	de	a	do-
bogóról	éppen	lecsúszó	J.C.Staffot	sem	kell	sze-
rintem	sokaknak	bemutatni.	Az	1986-os	alapítása	
óta	 iszonyatos	mennyiségű	 animével	 ajándékoz-
ták meg a rajongókat. 
 A Revolutionary Girl Utena	(AniMagazin	41.)	
volt	az	első	komolyabb	sikerük	még	a	90-es	évek-
ben,	 aztán	 nem	 volt	 megállás,	 jöttek	 sorban	 az	
olyanok, mint az Azumanga Daioh, Shakugan no 
Shana, A Certain Magical Index, A Certain Scien-
tific Railgun, Date A Live, Toradora!, The Familiar of 
Zero, The Pet Girl of Sakurasou, Food Wars!. De ez 
csak egy maroknyi példa abból a rengeteg cím-
ből,	amit	az	elmúlt	25	évben	megjelentettek.	Az	
egyetlen	oka,	amiért	nem	került	fentebb	a	listára,	

„A Ghibli olyan, mint a hintaszék-
ben pipázgató nagypapa, aki a 

régi szép időkről mesél, mi meg 
szeretettel hallgatjuk..."

https://animagazin.hu/magazin/55/
https://animagazin.hu/magazin/55/
https://animagazin.hu/magazin/43/
https://animagazin.hu/magazin/57/
https://animagazin.hu/magazin/41/
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és	nem	függnek	szinte	senkitől.	Amit	csak	lehet,	
saját	erőből	oldanak	meg,	valahol	talán	ez	is	a	tit-
ka annak, hogy mindig a maximálisat hozzák ki, 
még a kevésbé jó alapanyagból is. Mert bár nem 
minden	sorozatuk	lett	hatalmas	siker,	de	azt	soha	
senki	 nem	vitathatja	 el,	 hogy	 a	 szívüket-lelküket	
beleadták,	és	sosem	elégedtek	meg	a	közepessel.	
Sajnos	 ebben	 a	 pillanatban	 nem	 tudjuk,	 mi	 a	
KyoAni	 jövője,	 a	 2019-es	 gyújtogatásban	 sokan	
meghaltak,	 de	 idén	már	 úgy	 tűnik,	 visszatérnek;	
bízzunk	 benne,	 hogy	 továbbra	 is	 hozzák	 a	 tőlük	
elvárt	minőséget.

 Ez lett volna az én top 10-es listám, ami szo-
kásosan vegyesen szubjektív és objektív, így telje-
sen természetes, hogy nem mindenkinek lenne ez 
a sorrendje, de szerintem azért a legjobbakat le-
fedtük. Azért legyen itt egy „futottak még” lista is 
azokról a stúdiókról, amik éppen hogy nem kerül-
tek be, de közel voltak hozzá: MAPPA, Gonzo, Sun-
rise, Silver Link és a White Fox… mindről lehetne 
mesélni szépeket!  

közé.	 Innen	már	nem	volt	megállás,	 jött	 a	Lucky 
Star, majd a K-On!	(melyet	tavaly	év	végén	válasz-
tottak	meg	az	évtized	 legjobb	 sorozatának)(Ani-
Magazin 51.),	Sound! Euphonium, Violet Evergar-
den	 (AniMagazin	 43.),	Hyouka	 (AniMagazin 32.),
Miss Kobayashi’s Dragon Maid	 (AniMagazin 37.),	
Beyond the Boundary és sok más jobbnál jobb 
sorozat. Filmek terén is hasonló sikereket értek 
el, elég csak az A Silent Voice-t	 (AniMagazin 38.)
vagy a Liz and the Blue Birdöt	 (AniMagazin	 47.)
említeni.	 Sokáig	 tudnék	 ömlengeni	 a	 letagló-
zó	 animációkról,	 vizualitásukról,	 rendezőikről	 és	
egyebekről,	de	mégis,	ami	miatt	én	az	első	helyre	
raktam,	az	maga	a	hozzáállásuk	az	animekészítés-
hez.	Híresen	 sok	női	 alkalmazottjuk	van,	nagyon	
barátságos	 munkakörülmények	 között,	 tisztes-
séges	 fizetéssel,	 vállalható	 határidőkkel.	 Saját	
iskolájuk	van,	ahol	fiatal	tehetségeket	tanítanak,	

1. 
Kyoto Animation

 Az egyik indok, amiért tavaly folyamatosan 
passzoltam ezt a toplistát, az a Kyoto Animationt 
ért	tragédia.	Pontosan	tudtam,	hogy	ez	az	a	stú-
dió, amit nem szabad kihagyni a listáról, de fél-
tem, hogy már csak a nekrológját fogom megírni a 
kedvencemnek. Soha nem tagadtam, hogy nekem 
a	KyoAni	a	legkedvesebb,	mert	a	stílusuk,	a	men-
talitásuk	és	világlátásuk	nagyon	közel	áll	hozzám.	

	 Minden	 alkotásukból	 sugárzik	 valami	 élet-
szeretet, lelkesedés és pozitív energia, amit a 
Ghiblin	és	egy	maroknyi	 rendezőn	kívül	nem	so-
kan	tudnak	ilyen	szinten	megismételni.	Bár	sokan	
tévesen azt hiszik, hogy a KyoAni egy viszonylag 
fiatal	stúdió,	de	valójában	már	40	éve	alapította	
egy házaspár, Hatta Yoko és Hatta Hideaki. Kez-
detben inkább csak másoknak segítettek be, mint 
pl.	a	Sunrise-nak	az	Inuyashába vagy a Gonzónak a 
Kiddy Grade-be.	Első	önálló	animéjük	a	2003-as	Full 
Metal Panic? Fumoffu	volt,	majd	jött	az	Air és a The 
Melancholy of Haruhi Suzumiya, ami egyik napról 
a	másikra	lőtte	fel	a	pici	KyoAnit	a	legnagyobbak	

További TOP 10-es cikkeink:

TOP	10	vámpír	 	 	 			59.	szám

TOP	10	Tales	játék	 	 			56.	szám

TOP	10	japán	konzol	     55. szám

TOP	10	Doga	Kobo	 	 			54.	szám

TOP	10	Az	elmúlt	10	év	
 legjobb original animéi    53. szám

TOP	10	Haikyuu!	jelenet    53. szám

TOP	10	Mario	játék	 	 			52.	szám

TOP	10	Maid	 	 	 			51.	szám

TOP	10+10	Hentai	 	 			50.	szám

TOP	10	férfi	seiyuu	 	 			50.	szám

TOP	10	női	seiyuu	 	 			49.	szám

TOP	10	modern	anime	film	 			48.	szám

TOP	10	Halott	japán	RPG 			47.	szám    

TOP	10	Isekai	anime	 	 			45.	szám    

TOP	10	Sulis	romantikus

 komédia	 					 				 			43.	szám

TOP	10	Tsundere	karakter	 			42.	szám    

TOP	10	Final	Fantasy	 				 			40.	szám

„Minden alkotásukból sugárzik 
valami életszeretet, lelkesedés és 
pozitív energia, amit a Ghiblin és 

egy maroknyi rendezőn kívül nem 
sokan tudnak..."
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