
 
 

 
HATSUNE MIKU 

(初音ミク) 
 

Hatsune Miku (ejtsd: Hácune Miku) egy különleges japán énekes. De vajon miért olyan 
különleges? Talán mert olyan híres, vagy, mert olyan jól néz ki? Esetleg azért mert nagyon fiatal? 
Egyik sem. Hatsune Miku azért ilyen híres, mert nem ember. Ő egy Vocaloid ami egy számítógép által 
szintetizált énekes program. A felhasználó beírja a dalszöveget, amit a program elénekel. 
 Miku 2007. Augusztus 31-én „született” a Crypton Future 
Media által. A neve a miku, hatsu és ne szók összerakása, ami 
magyarra fordítva a jövő első hangja. A cél az volt hogy ne egy 
programot hozzanak létre, hanem egy virtuális énekest. Ezt két 
programmal, a Vocaloiddal és a MikuMikuDance nevű ingyenes 
animációs programmal érték el. Így Miku hangot és külsőt kapott, az 
ingyenes program pedig végtelen táncvideót jelentett ezzel is biztosítva 
karrierjét. 
 Miku tizenhat éves, százötvennégy centi és negyvennégy kiló. 
Szeret táncolni és énekelni. Kedvenc tárgya (character item, minden 
vocaloidnak van) a póréhagyma, amit az Ievan polka paródiájában is 
láthatunk. Alapvetően J-pop stílusban énekel, de más stílusban is 
hallhatjuk. Rengeteg albumja jelent meg köztük a Re:Package ami a 
megjelenését követő héten több mint húszezer példányban kelt el. 
Ezen kívül még tömérdek videó jelent meg az interneten. A 
legnépszerűbb Tripshots szerzeménye, a Nebula már olyan 3D-s 
animációval készült, hogy a MikuMikuDance önmagában már nem volt 
elég. A sok fáradozás azonban nem volt hiába, hiszen a videót több mint kétszázezren töltötték le. Ez 
egy mérföldkő Miku karrierjében. 
 Ez csak a kezdet. 2008. Május 22.-én a PangYa nevű internetes játékban külön rendezvény 
volt neki, amiben a ruháit lehetett megvenni. Így Mikunak öltözve játszhattunk. 2008-ban ő kapta a 
Seiun díjat szabad kategóriában, ami egy japán sci-fi díj. A Lucky star nevű japán rajzfilmsorozatban 
az egyik főszereplő, Kagami öltözött be Mikunak. 2009. július 2.-án a Project:DIVA nevű PSP-re 

készült játékban főszerepet kapott. Ezen kívül még egy versenyautóra is 
mintázták. A ráadás pedig hogy az Akatsuki (magyarul „Hajnal”) nevű 
japán űrszonda egyik oldalára is rá lesz festve, amit 2010 nyarán lőnek 
ki. Így kétség sem fér hozzá, hogy Miku híresebb japánban, mint 
Rihanna, Beyonce vagy Britney Spears Amerikában. 
 Véleményem szerint Miku is énekes, virtuális ugyan de énekes. 
Szépen kidolgozott személyiség és a hangja is megnyugtató. Ha a 
stresszes napok után egy kis nyugalom kell, és nem zavar a japán 
szöveg, akkor mindenképpen ajánlom. 

Készítette: Papp Martin 
 

 
 
 



 
 
 

Útravaló 
 

Tágra zárt szemekkel ugyan mit lehet látni?! 
A Szem a Fénytől félve csukva, miközben világnyi 

Csoda halad el zizegve, mint a körös, örökös évszakok… 
Miközben az Ember csak rohan, mint véreb, ami épp szagot 

Fogott… Ered csalóka Végzete után! 
 

Ember! Kérlek, halld szavam, mielőtt gután 
Ütne Őrületed heve, mely hátra nem hagy mást 

Mint pár kopár, kopasz, csupasz csontvázt. 
Hallgasd meg, amit a Látásról szólni szeretnék 

S dönts róla jól, hogy Utadon mehess még! 
 

Hamis Jelet égetett Életed homlokára 
Az Önámítás tüzes billoga, kinek konok mostohája 

Csalóka, hamis, undok, álnok Végzeted. 
S a Jel, mi mutatja vélt Vétkedet 

Nem más, mint a Tudatlan Félelem öröke. 
 

Kérdezed, miért fog ily galádul börtönre? 
Válasz erre nincs, de a szabadulásra van Út! 

S íme, a panácea! Tedd félre Gyanúd, 
Mit szült oly rég a Tudatlan Félelem 

S vedd fel Hited köpenyét, mi minden ellen védelem. 
 

Ember, eleddig hosszan szőttem a szavak állását. 
Most befejezem, s átadom az Útnak Látását… 

Tények nincsenek, csak értelmezések. 
Minden körötted forog, ezt eszedbe véssed! 

Ez maga a Nagy Titok. Nem túlontúl nehézkes… 
 

Aki keres, talál. Aki hisz, nincs, mi sodorná veszélybe. 
Saját magadnak teremtesz Tudatlan Félelmedből akadályokat. 

Fogd hát Hited, s metszd el vele e csúszós láncokat. 
S ha elesnél újból, állj fel, nevess, szenvedj, küzdj szabadon! 

S ha újra félnél, vedd elő e kis Útravalót, mit maga a Szeretet adott! 
P.T. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hullik a barackfa virága 

Hullik a barackfa virága, mert 

Szörnyűséges vihar tépi, 

Gyűlnek, felette a fekete fellegek, 

És ömlik rá a jéghideg permet. 

Fehér szirmok szállnak szét, 

Repülnek a szél hátán könnyedén, 

A vihar játékai lesznek, 

Addig, míg el nem esnek, 

Hullik a barackfa virága, mert, 

A zúgó szél sikítva rohan 

Gyönge, friss hajtásainak, 

Könnyű szerrel tépi le azokat. 

Fehér szirmok szállnak szét, 

Repülnek a szél hátán könnyedén, 

A vihar játékai lesznek, 

Addig, míg el nem esnek, 

Hullik a barackfa virága, mert 

Jő rá, a hirtelen lecsapó, 

Rövid, hideg tavaszi fagy, 

A sötét tél utóda, maradéka. 

Fehér szirmok szállnak szét, 

Repülnek a szél hátán könnyedén, 

A vihar játékai lesznek, 

Addig, míg el nem jő  a vég. 

Tüske 


