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katonatisztje,	akit	azzal	bíztak	meg,	hogy	keresse	
meg	a	legendás	„Galactic	Leyline”-t,	amivel	kiter-
jeszthetnék	 hatalmukat	 a	 galaxisban.	 Ám	 Aisha	
erejénél	(és	butaságánál)	csak	az	egója	nagyobb,	
így	félig	kényszerből	ott	találja	magát	Gene	Star-
wind,	 az	 ügyeletes	 simlis	 „Han	 Solo”	 űrhajóján,	
fogcsikorgató	szövetségben,	hogy	közösen	meg-
találják	a	Leyline-t.	Egyértelműen	ő	a	csapat	„erő-
embere”,	sebezhetetlenségét	pedig	jól	példázza,	
hogy az olvadt lávában is kényelmesen szeret pi-
hengetni… 

8. 
Ghislaine Dedoldia - 
Mushoku Tensei

Seiyuu: Toyoguchi 
Megumi

 Ismét egy kissé szo-
katlan jelölt, ugyanis Ghis-
laine nem kimondottan tar-
tozik	a	cuki	cicalányok	közé.	
Sőt,	elsőre	sokan	farkas-	vagy	
kutyahölgynek is nézhetik, 
pedig	 macska	 a	 javából…	
igazi	nagymacska.	A	Musho-
ku Tensei középkori világának 
egyik	 legerősebb	 és	 leghalálo-
sabb	 kardvívója,	 akit	 felkérnek,	
hogy	 az	 alig	 tízéves	 főhőst,	 Ru-
deust	 tanítsa	 meg	 harcolni.	

9. 
Aisha Clanclan - Outlaw Star

Seiyuu: Miyamura Yūko

	 Nem	tartom	magam	nagy	sci-fi	rajongónak,	
de	 az	 „űr-westernek”	 néha	 azért	 elcsábítanak.	
Elég	 csak	 a	 most	 népszerű	 Mandaloriant	 emlí-
tenem,	 de	 az	 animék	 területén	 is	 akadtak	 azért	
egész szép próbálkozások, mint az Outlaw Star, 
ami	 sajnos	picit	 árnyékban	maradt,	 hiszen	 jófor-
mán egyszerre jelent meg a Cowboy Beboppal… 
a többit sejtitek. Pedig szerintem messze jobb, de 
most nem ezen van a hangsúly, hanem az egyik 
főszereplőn,	 Aishán,	 akit	 leginkább	 úgy	 lehetne	
jellemezni,	hogy	szupererős,	közel	sebezhetetlen	
földönkívüli	 macskanő.	 A	 Ctarl-Ctarl	 faj	 18	 éves	

macska,	 félig	 ember	 Nekókkal,	 akiket	 amolyan	
félig-meddig	 háziállatként	 tartanak	 (említettem	
már,	 hogy	 ez	 egy	 erotikus	 sorozat	 volt?).	 Talán	
a	 két	 legismertebb	 szereplő	 Vanilla	 és	 Chocola	
(igen,	vanília	és	csokoládé),	akik	a	főszereplő	srác,	
Minazuki	Kashou	cukrászdájában	dolgoznak	mint	
felszolgálók.	 Vanilla	 a	 fehér	 hajú,	 csendes,	 nyu-
godt,	míg	Chocola	 a	 barna	hajú,	 nagyon	energi-
kus és vidám Neko, akikben az a közös, hogy na-
gyon	szeretik…	egymást…	meg	a	főhőst	is.	Jah,	
és	 persze	 nagyon	 cukik	 meg	minden.	 Nekopara	

rajongóknak nem is kell 
többet mondanom 
róluk, akik meg még 

nem ismerték ezt a nagyon 
cicás	világot,	azok	adjanak	neki	

egy esélyt!

 A „catgirl”, avagy japánul „nekomusume” 
szinte a kezdetek óta kedvelt figurája az anime- és 
mangavilágnak. Olyan lányok (vagy nagyon ritkán 
fiúk), akik valamilyen okból félig macskák, félig 
emberek, vagy legalábbis nagyon erős állati jel-
lemzőkkel rendelkeznek. Lehetnek démonok, űr-
lények vagy népmesei szereplők, általános jellem-
zőjük a cicafül és a cicafarok, illetve a klasszikus 
cicás viselkedés. Szinte biztosan látott már min-
denki olyan animét, amelyben szerepelt valami-
lyen macskalány, így ezt talán nem is kell nagyon 
tovább ragoznom. A mostani top 10-es listában 
összeszedtem nektek a – szerintem – legikoniku-
sabb, legaranyosabb vagy leginkább kedvelt cica-
füles lányokat.  

10. 
Vanilla/Chocola - Nekopara
Seiyuu: Saeki Iori és Yagi 

Yuki 

	 Kezdjük	mindjárt	a	 listát	egy	 iker-
párral, mert nem tudtam eldönteni, hogy 
a Nekopara sorozatból kit is válasszak ki, 
így	maradtam	ennél	 a	megoldásnál.	 A	Ne-
kopara	 kezdetben	 egy	 nagyon	 egyszerű,	 de	
szórakoztató erotikus visual novel sorozat volt, 
ami	 természetesen	a	népszerűségének	növe-
kedésével	bővült	egy	manga-,	majd	egy	ani-
me	tévésorozat	adaptációval	is.	A	Nekopara	
világában	az	emberek	együtt	élnek	 a	 félig	
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utána).	 Alapvetően	 kedves,	 aranyos,	 naiv	 és	 se-
gítőkész,	 viszont	 fiatalsága	 miatt	 elég	 nehezen	
tudja kontrollálni az erejét, és rossz döntéseket is 
hoz. Partnere a rókadémon Sakura, egyben a leg-
jobb barátja és titokban a legnagyobb ellensége 
is, ugyanis feltett szándéka, hogy megszerezze 
Natsuki	 erejét	 azzal,	 hogy…	megeszi	 őt.	 Persze	
Natsuki	ebből	csak	annyit	vesz	észre,	hogy	a	part-
nere	időnként	hatalmasat	harap	a	fenekébe,	amit	
ő	 azzal	 jutalmaz,	 hogy	 elektromossággal	 ropo-
gósra	süti…	aztán	mennek	a	dolgukra.

kulni	„magical	girl”	Mew	Ichigóvá,	és	új	küldetése,	
hogy megtalálja azt a négy másik lányt, akik hozzá 
hasonlóan	ott	voltak	az	előző	napi	eseménynél,	és	
közösen	le	kell	győzniük	a	földönkívüli	ellenséges	
kimérákat…	miközben	civilben	meg	pincérnőként	
dolgoznak.
	 Oké,	 nem	 fog	 Oscart	 kapni	 ez	 a	 történet	
sem,	de	az	ősklasszikus	anime	népszerűségét	mi	
sem	bizonyítja	jobban,	hogy	még	idehaza	is	futott	
a tévében magyar szinkronnal. 
 

5. 
Sasahara Natsuki - Hyper Police

Seiyuu: Miyamura Yūko

	 A	 távoli	 jövőben	 a	 világon	 az	 emberiség	
már	 szinte	 teljesen	 kihalt,	 és	 helyettük	 a	
városokat	mindenféle	szörnyek	népesítik	

be. Természetesen az élet megy to-
vább, és fenn kell tartani a rendet, 
így	a	rendőrség	mellett	megjelen-
nek	 a	 különféle	 fejvadász	 cégek,	

akik elfogják a rosszalkodó szörnye-
ket,	ezzel	megkönnyítve	a	hatóságok	

dolgát.	 Ilyen	 fejvadász	Natsuki	 is,	 a	 fiatal,	
félig ember, félig nekomata lány. Bár közel-

harcban	 rövid	 kardját	 és	 elektromos	 csapásait	
használva	 szinte	 legyőzhetetlen,	 de	 hírhed-

ten	 rossz	 céllövő,	 nem	 egyszer	 sikerült	 a	
bűnöző	helyett	a	saját	partnerét	hátba	
lőnie	 (szerencsére	 mindenki	 felépült	

6. 
Momomiya Ichigo - Tokyo Mew 

Mew
Seiyuu: Nakajima Saki

	 Klasszikus	 magical	 girl	 anime,	
melynek	főhőse	a	12	éves	Ichigo,	akinek	
a	DNS-e	egy	baleset	folytán	egyesül	egy	
Iriomote-szigeti	macskáéval.	 Ichigo	ezután	
kissé megváltozik, és a viselkedése egyre 
cicásabb	 lesz,	 majd	 természetesen	 kiderül,	
hogy	 ő	 lett	 a	Mew	 Project	 kiválasztottja,	 és	
képességeit	bizony	harcra	kell	használnia	a	vi-
lág megmentése érdekében. Képes lesz átala-

Bár	 a	 srác	 inkább	 a	mágiában	 jeleskedik,	 nem	 a	
kardforgatásban,	 de	 cserébe	 Ghislaine-t	 olvasni	
és	 varázsolni	 tanítja,	 miközben	 szépen	 összeba-
rátkoznak.	Bár	látszólag	egy	hatalmas,	csupa	izom	
amazon,	de	ahogy	mondani	szokták,	a	zord	külső	
nagyon	kedves	belsőt	takar.	Bár	nem	túl	eszes,	de	
végtelenül	hűséges,	és	ha	valaki	van	olyan	ostoba,	
hogy rá vagy a hozzá közel állókra támad, az gyor-
san	megtanulja,	miért	is	kapta	Ghislaine	a	„Sword	
King”	címet.

7.
 

Merle - The Vision of Escaflowne
Seiyuu: Ōtani Ikue

	 Fanelia	 Királyság	 hercegének,	 Van-nak	 a	
legjobb	 barátja	 (vagy	 valami	 olyasmi).	 Nagyon	
korán	elárvult,	és	még	pici	gyerekként	került	Van	
mellé,	akihez	a	saját	élete	árán	is	hűséges.	13	éve-
sen már nehezen tudja tagadni, hogy beleszere-
tett	 a	 srácba,	 amit	 viszont	nagyon	megbonyolít,	
hogy	érkezik	a	mi	világunkból	egy	lány,	Hitomi,	aki	
szintén gyengéd érzelmeket kezd táplálni a her-
ceg	iránt.	A	kezdeti	rivalizálásuk	nagyon	komikus,	
mert	Merle	nagyon	szereti	nemcsak	a	karmait,	de	
a	nyelvét	is	köszörülni	Hitomin,	de	természetesen	
idővel	megbékélnek	egymással	és	közeli	barátok	
lesznek. Merle egy kimondottan aranyos, bajke-
verő	és	 fontoskodó	macska,	aki	bár	csak	mellék-
szereplő	a	 történetben,	de	nélküle	sokkal	 felejt-
hetőbb	lenne	az	Escaflowne.	
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mon	minden	 egyes	 alkalommal	 egyre	 erősebbé	
válik. A lány története erotikus, szomorú és meg-
ható, nem volt kétséges a dobogós helyezése.

2. 
Serval - Kemono Friends

Seiyuu: Ozaki Yuka

	 A	Japari	Park	egy	hatalmas	és	különös	va-
daspark,	 ahol	 az	 állatok	 egy	 furcsa,	 nem	 evilági	
anyagnak,	a	sandstarnak	köszönhetően	félig	em-
berré válnak. Egy nap ebben a parkban ébred fel 
egy	kislány,	emlékek	nélkül,	majd	az	első	percben	
ráugrik	 egy	 játékos	 és	 nagyon	 kíváncsi	 cicalány,	
Serval. Miután kiegyeznek abban, hogy Serval 
nem akarja megenni a kislányt, akit a táskáján ta-
lálható Kaban felirat alapján elneveznek… Kaban-
nak, ami táskát jelent. 

van	 feszültséggel	a	 szülei	miatt,	és	az	ezek	által	
felhalmozódó	 negatív	 energiák	 bevonzanak	 egy	
macskadémont,	aki	megszállja	Tsubasa	testét,	és	
éjszaka	 vadászni	 indul.	 Araragi,	 aki	 félig	 vámpír,	
természetesen a nyomába ered, és mikor megta-
lálja	az	iszonyatosan	szexi,	hófehér	hajú,	cicafüles	
Tsubasát,	mondjuk	úgy,	nehezen	tudja	türtőztet-
ni	magát…	de	sajnos	Black	Hanekawa	nem	 játé-
kos	macska,	hanem	egy	vérszomjas	démon,	aki	jól	
feladja	a	leckét	a	srácnak.	
 Tsubasa ezek után rendszeresen átalakul, 
valahányszor	elfojtott	szomorúsága	és	feszültsé-

ge eljut egy kezel-
hetetlen szintre, 
és	 a	 macskadé-

Karácsonyeste	 a	 tudós	 Natsume	 Kyusuke	 kisfiá-
val,	Ryunosukével	és	egy	félig	kész	harci	droiddal	
menekül	a	hólepte	városban	valaki	elől.	A	fiú	talál	
egy	kóbor	macskát,	de	nem	sok	idejük	van	össze-
barátkozni,	mert	egy	megjelenő	vadászgép	soro-
zatot	ad	le	rájuk,	amit	ugyan	egy	karcolás	nélkül	
megúsznak,	a	macskát	viszont	halálos	találat	éri.	A	
tudós,	látván	sírdogáló	fiát,	úgy	dönt,	hogy	itt	az	
ideje	a	karácsonyi	csodának.	Fogja	a	macska	agyát,	
belerakja	 a	 humanoid	 droidba,	 és	 megszületik	
Nuku	Nuku,	Ryunosuke	nővére,	aki	félig	macska,	
félig robot, de imádnivalóan lelkes és butuska, 
na és persze fél kézzel emel fel egy kamiont, ha 
kell.	Nemcsak	családtag	lesz,	de	a	kisfiú	testőre	is	
egyben,	ugyanis	a	kissé	pszichopata	anyuka	meg-
próbálja	 levadászni	 a	 két	 menekülő	 jómadarat,	
hogy	visszaszerezze	magának	a	fiút…	bármi	áron.	
Nuku Nuku persze a maga teljes ártatlanságával 
minden	 ilyen	 próbálkozást	meghiúsít…	még	 ak-
kor is, ha a fél várost lerombolják közben. 

3. 
Black Hanekawa - Monogatari sorozat

Seiyuu: Horie Yui

	 Hanekawa	Tsubasa	a	Monogatari	soro-
zat	 „hősének”,	 Araraginak	 az	 osztálytársnő-
je,	aki	egyben	a	suli	diákelnöke	is.	Kettejük	
kapcsolata	 meglehetősen	 szomorú,	 Tsu-
basának	a	srác	az	első	szerelme,	de	ő	már	
mást	 szeret.	 A	 lány	 családi	 élete	 is	 tele	

4. 
Nuku Nuku - All Purpose Cultural 

Cat Girl Nuku Nuku
Seiyuu: Hayashibara Megumi

	 Takada	Yuzo	mangakának	olyan	híres	soro-
zatokat	köszönhetünk,	mint	a	3x3 Eyes, Blue Se-
eds és a Nuku Nuku. Kis érdekesség, hogy mind a 
három	manga	animeadaptációjában	Hayashibara	
Megumi	a	főhősnő	hangja.
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tottam ki első körben és azt farigcsáltam), így ha 
esetleg nem találtad meg a listában a kedvence-
det, akkor az csak azért lehet, mert a végső listá-
ról éppen lemaradt. 

volna	csatlakozni	a	suli	zenei	klubjához,	de	még	az	
ajtót se merte kinyitni. Aztán egy nap jött egy hul-
lócsillag,	ami	elragadta	a	lányt,	és	ahogy	az	lenni	
szokott, Cyan egy másik világban tért magához… 
cicafülekkel	és	-farokkal,	egy	nagyon	cuki	gothloli	
maid	 ruhában.	Majd	egy	beszélő,	 szív	alakú	pink	
gitár elmondja neki, hogy ez a világ a Midi City, 
ahol minden a zene. Ám valaki ezt a kedves és 
zenés bolygót le akarja igázni, és hatalmas ször-
nyeket	szabadít	rá	időnként,	akiket	csak	különféle	
zenészbandák	 képesek	 legyőzni	 azzal,	 hogy	 áta-
lakulnak	kis	 szőrös	 chibi	plüssállat	 formába	és…	
oké, tudom, hogy ez totálisan banálisan hangzik, 
de	többször	is	leírtam	már,	hogy	zs-e-n-i-á-l-i-s	az	
egész.	Orbitális	paródia,	végtelen	cukisággal	és	a	
legelképesztőbb	állatságokkal	(szó	szerint).	
 
 Cyan hamarosan barátokra talál, és beáll 
gitárosnak	 a	 Plasmagica	 zenekarba,	 ahol	 három	
másik	lánnyal	(ChuChu,	a	nyuszi;	Retoree,	a	kutya	
és	Mow,	a	pink	birka)	közösen	hatalmasakat	zenél-
nek, és természetesen közben megmentik a vilá-
got. Cyan persze a végére megtalálja a bátorságát 
is,	és	onnantól	fülig	érő	mosollyal	adja	át	magát	a	
zene imádatának.

 Ez lett volna szerintem az a tíz cicahölgy, 
akik a legjobban példázzák ezt az animékre oly jel-
lemző karakterstílust. Magical Girltől a testépítő 
amazonon át a gyilkos démonig, igyekeztem min-
denből egy-egy variánst berakni, de mint mindig, 
most is rengeteg kimaradt (olyan 28-at válasz-

1. 
Cyan - Show by Rock!!

Seiyuu: Inagawa Eri

 Oké, oké, nem tagadom, azért lett Cyan az 
első	helyezett,	mert	 nem	 tudtam	dönteni,	 hogy	
ki	érdemelné	meg	ezt	a	helyezést	a	tíz	közül,	így	
ráböktem	a	lista	számomra	legaranyosabb	cicájá-
ra.	Hijirikawa	Cyan	(Shian),	kezdetben	egy	átlagos	
japán iskoláslány volt, aki bár nagyon szeretett 

Serval sosem látott még embert, nem is tudja, 
hogy	 micsoda	 állat	 lehet,	 Kabannak	 pedig	 nin-
csenek	 emlékei,	 így	 elindulnak	 ketten	 a	 parkon	
át, hogy megtalálják a többi embert. Kalandjaik 
során elválaszthatatlan barátok lesznek, tökéle-
tesen	 kiegészítve	 egymást.	 Kaban	 tud	 eszközö-
ket	használni	és	olvasni,	Serval	pedig	erős,	ügyes,	
gyors	 és	 kiváló	 harcos,	 akinek	 minden	 jelenete	
iszonyatosan	aranyos.	Ő	sem	túl	eszes,	de	Kaban	
segítségével	 minden	 akadályt	 legyőznek…	 kár,	
hogy	a	történetük	vége	kissé	nyitva	maradt.
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