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A sportanimék kevés kivételtől eltekintve a
shounen műfajba tartoznak. És lévén, hogy fiúknak készülnek, ezért kifejezetten erős, dinamikus
képi világgal jelenítik meg az adott sportágat, a
szereplőkről meg egy idő után túlzás nélkül kijelenthető, hogy félistenek lesznek, a végére meg
az anime teljesen elrugaszkodik a valóságtól. Ennek pszichés vonatkozásáról külön cikket lehetne
írni. Szerencsére készülnek olyan sportanimék is,
melyek igyekeznek a maguk valóságában bemutatni a sportágat. Ilyen például a Baby Steps is,
mely egész korrekt képet ad a teniszről. De ha van
anime, amelyikről bátran ki lehet jelenteni, hogy a
sportanimék fölött képez egy külön kategóriát, az
a Haikyuu!!
Sokan szeretnek sportolni. Vannak, akik
csak alkalomadtán, hobbiszinten űznek egy-egy
sportágat, de vannak olyanok is, akik versenyezni
szeretnének, akár országos bajnokságon megmérettetnék magukat. Hinata Shouyou nem kisebb
álmot kerget, minthogy ő legyen az ország
legjobb röplabdajátékosa. Ennek van egy
komoly akadálya: a testmagassága. Hinata ugyanis mindössze 162 cm magas, és röplabdában bizony számít
a magasság, hogy támadáskor
minél magasabbról csapja le
a játékos a labdát (spike),
de legalább ennyire számít
a támadások blokkolásakor
is, hogy a labda lehetőleg ne
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jöjjön át a térfelükre. Hinata egy nap iskolából hazamenet egy üzlet kirakatának TV-jében lát egy
röplabda edzést, ahol a Karasuno Középiskola aratott győzelmet. Ez nagyban köszönhető az úgynevezett Kis Óriásnak, aki ugyan alacsony, de ezt úgy
hidalta át, hogy megtanult nagyon magasra ugrani, ezáltal vitte győzelemre a csapatát. Hinata teljességgel elbűvölten
nézi a mérkőzést, és
azonnal elhatározza, hogy ő is röplabda
játékos
lesz. Nem kevesebbet álmodik, minthogy ő lesz a
csapat ásza, a leg-
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jobb az országban. És ezért kész is mindent megtenni. Viszont komoly akadályok hárulnak elé,
ugyanis az alsó-középiskolában, ahova jár, ugyan
van lehetősége röplabdázni, de távolról sem veszik komolyan a sportágat. Egyszer megmérettetik magukat egy versenyen, ahol csúnyán alulmaradnak az ellenfél csapattal szemben. Az ellenfél
csapat egyik tagja Kageyama Tobio, aki megijeszti
Hinatát komor arcával, és hogy állandóan főnökösködik a csapattársai felett. Kageyama viszont
felfigyel az ifjú srác tehetségére, és a maga stílusában ugyan, de tudtára adja, hogy sokra viheti
még egy jó csapattal. Hinata megfogadja, hogy
egyszer riválisaként legyőzi Kageyamát. Már, ha
lesz erre lehetősége. Az alsó-középiskola elvégzése után Hinata tudatosan olyan felső-középiskolát választ, ahol komolyan veszik a röplabdát,
és fejlesztheti a képességét. Így kerül a Karasuno
Középiskolába, ahol természetesen csatlakozik a
röplabda klubhoz. Tanítás után első útja a sportpálya felé vezeti, ahol legnagyobb megdöbbenésére
kiderül, hogy egyik csapattársa nem más, mint az
a Kageyama Tobio, akinek kapcsán megfogadta,
hogy le fogja győzni egy következő alkalommal.
Hát mégis hogy fogja tudni betartani az ígéretét,
ha a csapattársa lett az, akire a legnagyobb riválisaként gondolt?

rettetés lesz együttműködni Kageyamával, mint
legyőzni őt. Kettejük közötti személyiségbeli különbség legalább akkora, mint Naruto és Sasuke
között. Sőt, nem egyszer volt olyan gondolatom
Hinata Shouyou viselkedése láttán, mintha Narutót látnám
röplabdázni.

Hinata és Kageyama
Hát ez már annyiban marad, de hamar kiderül Hinata számára, hogy talán nagyobb megmé-
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Hiszen ugyanannyira hangos, meggondolatlan,
energikus és vidám természet, mint Naruto, ráadásul a végsőkig elmegy, hogy megvalósítsa álmait. Jelen esetben, hogy a csapat ásza legyen.
Kageyama Tobio meg ugyanannyira zsémbes,
komor, hatalmaskodó, mint Sasuke. Csak a két sorozat szereplői között ott van a különbség, hogy
amíg Naruto és Sasuke komoly terhet cipelnek a
vállukon a múltjukkal kapcsolatosan, addig a Haikyuu!! két főszereplőjénél szó nincs ilyenről. Kageyama esetében egyszerűen csak arról van szó,
hogy fogalma sincs, hogy fejezze ki az érzéseit. Ez
okozott gondot az előző iskolájában is, ezért utálták ki végül a röplabda csapatból. Viszont úgy néz
ki, hogy a Karasuno Középiskolában végre megtalálhatja a számításait.
Az anime másik nagy erőssége a sportág
hiteles és valós bemutatása mellett, a humora. Elképesztő, mennyire lökött a csapat, ahová a két
fiú bekerült. Hinata a naivitása miatt nem egyszer

úgy áll be a csapattagok heccelésébe, hogy nem is
esik le neki, hogy megviccelik a többiek. Kageyamának meg az enyhébb beszólásoktól is bedurran
az agya, és akkor haragja minden(ki)t elsöpör. Mind
a Managaka, mind a sorozat készítői igyekeztek
Kageyama dühkitöréseit viccesnek bemutatni, így
inkább szerethető lesz tőle, semmint ijesztő. Persze legjobban Hinata akasztja ki az oldott, vidám,
naiv személyiségével és beszólásaival. Hogy men�nyire szerethető, az jól látszik abból is, hogy amikor a Shuukan Shounen Jump kiadta a manga 57.
fejezetét, végeztek egy népszerűségi felmérést
az anime karakterei között, ahol Kageyama Tobio
lett az első 6.639 szavazattal (összesen 26.370-en
szavaztak). Végeztek egy második felmérést is a
123. fejezet megjelenésekor, ekkor a harmadik
volt 9.369 szavazattal (összesen 53.717-en szavaztak). Végzett egy ugyanilyen szavazást a Takara Tomy is, ahol szintén a harmadik lett 54.050
szavazattal (itt 560.584-en szavaztak). Ezt a szavazást amúgy valamilyen rejtélyes okból kifolyólag a
Karasuno Középiskola igazgatóhelyettese nyerte
meg, akinek az első évad második részében és a
második OVA-ban lerepül a paróka a fejéről.

ti meg a csapattársait azzal, hogy úgy mondja a
mondandóját, mintha a jakuza tagja lenne. Ő jön
leginkább tűzbe a csapat női coach-ától, Shimizutől, akinél még azt is imádja, hogy ügyet sem vet
rá.
A másik hangos csapattag, Nishinoya Yuu,
a csapat liberója. Aki szintén meglehetősen lobbanékony, amikor már mindenki feladta volna, ő
még akkor is hangosan biztatja a többieket, hogy
folytassuk, ne adjuk fel. Emellett ő az egyedüli,
aki a shounen animékhez hasonlóan különböző
akcióinak nevet adott, ezeket ki is mondja. Ilyen
például a Rolling Thunder. Mellesleg ő a csapat

legalacsonyabb tagja, érkezésekor Hinata alig hitte el, hogy van valaki, akire lenézhet.
A legmagasabb tag, Tsukishima Kei, aki
Kageyamához hasonlóan arrogáns, de emellett ő
higgadt, nyugodt személyiség. Pont a rideg arroganciája teszi a személyét inkább kellemetlenné.
Amíg Kageyama inkább forrófejű, addig Tsukki
(ahogy a társai becézik) szereti a maga rideg stílusában a többiek értésére adni, hogy a hol a helye.
A csapat egyik legbölcsebb tagja Sugawara
Koushi mindig nyugodt és higgadt, ebből kifolyólag a személye sem annyira erős, mint a többieké.

És a többiek
De azért a többi csapattárs is megéri a pénzét. Máris ott van például a csapat mókamestere
Tanaka Ryuunosuke, a leghangosabb játékos.
Megállíthatatlan, amikor tűzbe jön, amikor egyegy sikeres labdamenet után. Többször ijesz-
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Ellenben mindig ő hozza meg a legjobb döntéseket, ennek köszönhetően lett ő a csapatkapitány
helyettese. Nem csinál titkot abból sem, hogy
nem ő a legerősebb tag, sokkal inkább jelekkel
kommunikál a csapattársaival a meccs közben.
A csapatkapitány pedig nem más, mint
Sawamura Daichi, aki posztjának megfelelően
viselkedik. Mindenkiről gondoskodik, számára a
csapat az első, mindenki tiszteli őt. Alapvetően
nagyon higgadt és kedves személyiség, de ha próbára teszik a türelmét, nagyon félelmetes tud lenni. Ahogy azt sem viselte el, ahogy az elején Hinata és Kageyama állandóan civakodnak egymással.
Kizavarta őket, és addig nem térhettek vissza az
edzőterembe, amíg nem ígérik meg, hogy együttműködnek.
Később csatlakozik a csapathoz Azumane
Asahi, aki korábban aktívan röplabdázott, de egy
elvesztett meccs után feladta a sportot. Hinata
és Kageyama viszont lelket öntenek belé, és újra
röplabdázik. Hamar kiderül számára, hogy jobban

hiányzott neki a röplabda, mint gondolta volna,
hamar a csapat leglelkesebb tagjává avanzsál.
A csapatnak három menedzsere van. Ukai
Keishin alapvetően anyja boltjában dolgozik. Középiskolás korábban ő is a Karasuno Középiskola
röplabda csapatát erősítette, most visszatér coach-ként. Láthatóan lelkesen végzi a munkáját.
A másik coach, az iskola irodalom tanára, Takeda Ittetsu, aki teljességgel tapasztalatlan a röplabdában. Sokkal inkább lelki segélyt nyújt a csapattagoknak. Alapvetően csendes, visszafogott,
de lelkes és bátor, személyiségével inspirálja a
csapatot. Mivel irodalom tanár, ezért gondolatait sokszor költőire, érzelgősre veszi. Tapasztalatlanságát pedig igyekszik azzal kiküszöbölni, hogy
edzéseken, meccseken folyamatosan jegyzetel. A
csapat női coach-a Shimizu Kiyoko nagyon csendes, visszafogott személyiség. Szégyenlős, amikor
ki kell mondania az érzéseit, de hamar kiderül róla,
hogy nagyon tudja inspirálni a csapatot. Persze,
miután nincs más nő a csapatban, ezért a meg-

jelenésével is képes inspirálni a fiúk egy részét,
akik vonzódnak hozzá. Ugyan Shimizu őket rend
szerint figyelmen kívül hagyja, de a fiúk még ezt
is szeretik benne. Ő nem az a tipikus animés csaj,
aki valójában élvezi, hogy a fiúk vonzódnak hozzá,
csak csinálja a műsort, ő valóban nem érdeklődik
a röplabda csapat tagjai iránt. Mindazonáltal szolgáltat néhány vicces jelenetet azzal, ahogy Tanaka és Nishinoya ráugranának Shimizure, de ő csak
leguggol, így könnyedén kikerüli őket.
Az ellenfél csapatok közül is vannak néhányan, akiket érdemes röviden bemutatni. A Nekoma Középiskola csapatát erősíti a végtelenül
nyugodt és higgadt természetű Kozume Kenma,
aki bár szemmel láthatóan visszafogott személyiség, fel is merülhet a kérdés, hogy mit keres egy
röplabda csapatban, hiszen még lelkesedést sem
mutat. Persze hamar kiderül, hogy nagyon is van
keresnivalója játékosként. A másik jelentősebb játékos az Aoba Jousai Középiskola csapatának tag-

ja, Oikawa Tooru. Nemcsak a csapat ásza volt,
hanem kitüntetést is kapott,
mert ő a csapat legjobb feladója (setter). Kageyama Tobio volt az iskolatársa. Alatta
járt, és meg is jelent közöttük a
„senpai-kouhai”-féle iskolai kapcsolat, Oikawa lényegében
semmibe vette Kageyamát.
Ennek valódi oka is
kiderül, amit úgy tűnik, ma sem tudott
levetkőzni. Egyrészt
a meccseken gyakran
hívja Kageyamát „Tobiochan”-nak, valamint idővel
beképzelt, pökhendi személyisége lett, aki élvezi
a népszerűséget, és hogy
megvesznek érte a lányok.
Amikor ő szervál, mindig
hatalmas olézás van.
Természetesen
sok
más szereplője van még az
animének, ha mindenkit bemutatnék, és minden részletre kiterjednék, meg merném
kockáztatni, abból nemcsak
különszáma lenne a magazinnak, hanem akár könyv is készülhetne az animéből.
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Első évad
Az első évad a manga első 8 kötetét dolgozza fel. Elindulunk onnan, hogy Hinata meglát
az egyik üzlet TV-jében egy röplabdamérkőzést,
és teljesen ámulatba ejti a Kis Óriás játéka. Majd
a kezdeti évek után, és miután megmérkőzött Kageyamával az első meccsen, beiratkozik a Karasuno Felső-középiskolába. Az első évadban a csapat
kialakul, összeszoknak, és két fontos mérkőzést
játszanak le. Ami erőssége az animének, hogy mindenkit megismerünk, és mindenkinek van saját
személyisége, így mindenki választhat magának
saját kedvencet. Az edzések eszméletlen hangulatban telnek, nem lehet eléggé dicsérni az anime
humorát. Az első évadban inkább a debil viccek
dominálnak, illetve a játékosok beszólásai, az arra
adott reakcióik, és egymás szívatása (főleg Hinata heccelése) okoz derűs perceket. Bár mindenkit
megismerünk, de egyedül Kageyama Tobio múltját ismerjük meg komolyabban, amikor riválisa
lesz Oikawa Tooru. Megtudhatjuk, hogy mi köze
Cím: Haikyuu!!
Év: 2014
Hossz: 25 rész
Stúdió: Production I.G
Értékelés:
MAL: 8,64
ANN: 8,36
Anidb: 8,44
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Második évad

fejlődött az anime, most kevesebb a debil poén,
jobban dominál egymás szívatása. Meg Kageyama
is megcsillogtatja humorérzékét, egy párszor ő is
tesz Hinatára csipkelődő megjegyzést. Aztán látva Hinata reakcióját, gonosz vigyorral nyugtázza,
hogy élcelődése célba ért.

Azt gondolom, hogy akik megszerették az
animét, már az első évaddal is bőven elégedettek
minőség terén, de a második évad további fejlődést mutat fel. Szintet lépnek az edzések, a játékosok Tokióba utaznak, ahol Ukai Keishin nagyapja
röplabda tábort vezet, ott fognak edzeni. Kiderül,
hogy bizony, komoly múltja van az egykori röplabdásnak, ugyanis a nagyapja is játékos volt, és még
most, meglett korára is edzősködik. Gyerekeket
edz, az utazás célja pedig nemcsak az, hogy más
közegben edzenek, ezáltal kijöjjenek a megszokott környezetükből, hanem hogy lássanak gyerekeket, rivális csapatokat edzeni, ezáltal a röplabda új értelmet nyerjen számukra. Humor terén is

Emellett több játékos múltját is itt ismerjük
meg. Természetesen nem kell nagy pszichológiai
felfejtésekre számítani, de itt derül ki, miért alakult a játékosok személyisége úgy, ahogy. Új segítő is csatlakozik a csapatba, nevezetesen Yachi
Hitoka, aki rettenetesen szégyenlős. Nagyon fél
az emberektől. Főleg az elején mindenféle rémképzetet talál ki, hogy ki miért bánthatná őt, de
ahogy megtapasztalja, hogy mindenki kedves és
rendes hozzá, úgy oldódik, de végig megmarad az
a kedves szerény lány. A másik új szereplő a Nekoma egyik játékosa, bizonyos Lev Haiba, aki félig
orosz, félig japán. Nem a legtehetségesebb játékos, de magasságával hasznos tagja a csapatnak,

volt hozzá, és mi a valódi oka annak, hogy szinte
háborús a kapcsolat kettejük között. Az utolsó
rész pedig külön pszichológiai elemzést is megérne.
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Cím: Haikyuu!! Second Season
Év: 2015
Hossz: 25 rész
Stúdió: Producion I.G
Értékelés:
MAL: 8,86
ANN: 8,49
Anidb: 8,88
valamint vidám, lelkes természetével hamar belopja magát a csapat szívébe, kifejezetten szerethető személyiség.
A második évad a manga 9-17. Köteteit dolgozza fel. Az anime első fele lényegében a tokiói
edzésről, a második fele meg a nagy mérkőzésről
szól. Hogy mekkorát fejlődött az anime, jól mutatja, hogy a My Anime List statisztikájában 8,86-os
átlaggal büszkélkedhet, így jelenleg a 22. legkedveltebb anime a weboldal felhasználóinak értékelése alapján.
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Grafikailag is fejlődött az anime. Amíg az első
évadban látható volt, hogy néhány messzebb lévő
karaktert csúnyábban rajzoltak meg, addig a második évadban már erre is figyeltek. Az érdekes
megoldás, hogy ha a háló mögül beszél egyik játékos a másiknak, a hálónak az a része nem látható,
ahol a játékos van.

Harmadik évad –
Karasuno Koukou vs. Shiratorizawa Gakuen Koukou
Egy rövid, 10 részes sorozattal tértek vissza
2016 őszére, mely kifejezetten a nagy mérkőzésre fókuszál. Ennek tétje nem más, minthogy kijussanak az országos bajnokságra. Ehhez pedig nem
kisebb ellenfél csapatot kell legyőzni a hőseinknek, mint a Shiratorizawa Középiskola csapatát,
mely a Miyagi prefektúra legjobbja. Mivel nagyon
komoly tétje van a mérkőzésnek, ezért talán itt
egy kicsit elrugaszkodtak a valóságtól, és túl kemények a meccsek. Itt már érzékelhető, hogy a
játékosok itt-ott emberfeletti teljesítményt nyújtanak, de igyekeztek úgy megjeleníteni a meccseket, hogy azért ne rugaszkodjon el a valóságtól.
Emellett a promóciós posztereken is eléggé durván van megrajzolva Hinata Shouyou és a Shiratorizawa csapat kapitánya Ushijima Wakatoshi.
Mintha ezzel akarták volna jelezni, ez lesz a mindent eldöntő mérkőzés, ahol gigászi erőket kell
bevetni a siker érdekében. Ez némileg disszonáns,
ennek ellenére hozza az eredeti Haikyuu!! Hangu-
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Cím: Haikyuu!! Karasuno Koukou vs. Shiratorizawa Gekuen Koukou
Év: 2016
Hossz: 10 rész
Stúdió: Production I.G
Értékelés:
MAL: 8,97 / ANN: 8,52 / Anidb: 9,19
latot. Hogy mennyire, azt jól mutatja, hogy a My
Anime List összesítése alapján a 9,11-es átlaggal
szezonjának legkedveltebb animéje volt, és most
is 8,97-es átlagot tudhat magáénak, mellyel az
összes anime közül jelenleg a 18. legkedveltebb a
My Anime List felhasználóinak értékelése alapján.

Mi várható a negyedik évadra?
Talán nem nagy spoiler, ha annyit elárulok, hogy kijut a csapat az országos bajnokságra.
Az már biztos, hogy a 2019. őszi szezonban lesz
látható, feltételezések szerint 13 részes lesz a ne-
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gyedik évad. Ha a nemzeti bajnokságra nem is jutnak ki, de az edzések mellett sejthetően néhány
felkészítő meccset is le fognak játszani. A promóciós poszteren Hinata és Kageyama valamivel
finomabban vannak megrajzolva, ezért sejthetően visszavesznek a lendületből, dinamikából, az
edzéseken lesz a hangsúly, illetve elképzelhető
még, hogy a játékosok személye is nagyobb hangsúlyt kap. Abból a szempontból biztos, hogy lesz
változás, hogy a harmadik évad szinkronizálása
óta Ukai Keishin seiyuuje, Tanaka Kazunari sajnos
meghalt, úgyhogy őt más fogja szinkronizálni.

OVA
Három OVA is készült az animéhez, az első
kettő a második évad elejének történéseit egészíti ki, míg a harmadik a harmadik évadét. Az első
OVA a Lev Genzan címet kapta, mely a Nekoma
csapatára fókuszál, azon belül is a félig orosz, félig
japán játékos, Lev Haiba és Kozume Kenma kerülnek központba. Lev mindenképp érdekes személyiség, bár mindent megtesz azért, hogy fejlődjön,
nem kifejezetten problémázik azon, hogy nem ő a
csapat legerősebbje, sokkal inkább élvezi a játékot és az edzéseket. Ez mindenképp szerethetővé
teszi a személyét. Vele szöges ellentétben áll Kenma, de lassan összecsiszolódnak, és megtanulnak
együttműködni az edzéseken. A második OVA a
VS. Akaten. Csak az mehetett Tokióba a Karasuno
játékosai közül, aki sikeresek megírja a nyári tesztet.

Tartalomjegyzék

△

Anime

010

bemutató
Ismert, hogy Hinata és Kageyama megbuknak,
ezért nem mehetnek a többiekkel Tokióba. A pótvizsgára készülnek fel az OVA-ban. A harmadik
OVA összefoglalja a harmadik évad mérkőzését,
mindezt egy híradó keretében, ahol a bemondó
kommentálja az eseményeket. Olyan ez, mint egy
audiokommentár egy filmhez. Amikor rövid időre
egy-egy játékosra fókuszálnak, akkor egy kérdés
erejéig meginterjúvolják őket a végén. Mindegyik
OVA DVD-jét a manga egy-egy kötetéhez mellékelték, illetve az első kettő a 2014-es és a 2015-ös
Jump Festán debütált.
Itt említeném meg, mert szintén OVA-nak
mondják a Haikyuu!! Quest: Picture Dramát. Ez
egy rövid, 3 részes, összesen 12 perces extra, melyet DVD-n adtak ki, a Nintendo 3DS-re megjelent

Haikyuu!! Tsunage! Itadaki Keshiki!! játék limitált
kiadása mellé. Röplabdapálya sehol, az egész egy
RPG-játék szerű közegben játszódik. Hinata és
társai: Kageyama, Kozume, Iwaizumi és Takanobu
egy csapatként veszik fel a harcot a gonosz zsarnok királlyal, Oikawával, aki rettegésben tartja a
népét. Még csak animének sem mondható, mert
az egész egy 8-bit grafikájú (mint egy NES-játék)
terepen zajlik. A szereplők ott nehezen felismerhetők, ha beszélnek, akkor a képernyő szélén jelennek meg az ismert animés stílusban. Minden,
amit mondanak, feliratozva van. Ennyiből is látszik,
hogy semmit nem tesz hozzá az eredeti műhöz,
érdekességként érdemes megnézni. Nekem személy szerint nagyon tetszett, mert nagy Nintendo
játékos vagyok, ezen belül nagyon szeretem a retrót, így az egész hangulat nagyon bejött.

Haikyuu!! Lev Genzan!
Év: 2014
Hossz: 24 perc
Stúdió: Production I.G
Értékelés:
MAL: 7,85 / ANN: 7,51 / Anidb: 6,54

Haikyuu!!: Tokushuu! Haru-kou Volley ni
Kaketa Seishun
Év: 2017
Hossz: 23 perc
Stúdió: Production I.G
Értékelés:
MAL: 7,49 / ANN: - / Anidb: -

Haikyuu!!: vs. „Akaten”
Év: 2015
Hossz: 24 perc
Stúdió: Production I.G
Értékelés:
MAL: 7,71 / ANN: 7,30 / Anidb: 6,54

Haikyuu!! Quest Picture Drama
Év: 2014
Hossz: 3 rész
Stúdió: Production I.G
Értékelés:
MAL: 6,55 / ANN: - / Anidb: -
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A zene is 8-bites, ráadásul hangulatos a dallama is. Jobb NES játékokhoz írnak ilyen zenét.

Movie
Egyre inkább bevett szokás, hogy egy-egy
recap epizód keretében az addigi történéseket
összefoglalják. A Haikyuu!! esetében ezt movie-kkal oldották meg. Négy mozifilm készült az
animéhez, az első kettő (Owari to Hajimari és
Shousha to Haisha) az első évadot foglalja össze,
a harmadik mozifilm (Sainou to Sense), a második
évad eseményeit foglalja össze, míg a negyedik
film (Concept no Tatakai) a harmadik évad történéseit meséli el. Miután egyik mozifilm sem tartalmaz újdonságot, ezért hozzák a sorozatoktól
megszokott minőséget. Zenék tekintetében sem
kockáztattak, az adott évad openingje a movie betétdala.

„...recap epizód keretében az addigi történéseket összefoglalják.
A Haikyuu!! esetében ezt
movie-kkal oldották meg.”

Zene
Openingek és endingek
Üde színfoltja az animének a betétdalai. A
közös bennük az, hogy mindegyiket olyan rockegyüttesek éneklik, akik indie előadóként kezdték a
pályafutásukat (SPYAIR, NICO Touches the Walls,
tacica, Sukima Switch, Galileo Galilei, BURNOUT
SYNDROMES), de azóta már befutottak. Bár egyik
együttest sem ismerem komolyabban, de hallhatóan mindegyik együttes megőrizte a saját stílusát.
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„...jobban fülelve, ha nehezen
is, de kihallottam a zenéket.
Nem a háttérzene a domináns
az anime esetében.”
Haikyuu!! Movie 1: Owari to Hajimari
Év: 2015
Hossz: 89 perc
Stúdió: Production I.G
Értékelés:
MAL: 8,03
ANN: Anidb: 7,41

Haikyuu!! Movie 2: Shousha to Haisha
Év: 2015
Hossz: 88 perc
Stúdió: Production I.G
Értékelés:
MAL: 8,01
ANN: Anidb: 7,41
Haikyuu!! Movie 3: Sainou to Sense
Év: 2017
Hossz: 89 perc
Stúdió: Production I.G
Értékelés:
MAL: 8,14
ANN: Anidb: 7,13
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Hallgatva ezeket a dalokat olyan érzésem volt,
hogy a saját dalaik is hasonlók lehetnek. Ezt erősíti az is, hogy más animékhez énekelt betétdalaik
(pl.: Gintama, Naruto Shippuuden, Fullmetal Alchemist Brotherhood) is szintén hasonlóak a Haikyuu!! dalokhoz. Ez mindenképp egyedivé teszi az
anime zenei repertoárját, és mivel férfi előadók
éneklik a dalokat, ezért külön erősítik az anime dinamikus mivoltát. Igazság szerint alapvetően nem
szeretem, ha egy shounen animéhez női előadók
énekelnek betétdalokat, mert azok a dalok rendszerint lassabbak, több bennük az érzelem, ezáltal megtörik az anime lendületét. A Haikyuu!! dalok nemcsak kislemezeken jelentek meg, hanem
egy közös válogatásalbumon Haikyuu!! COMPLETE BEST címmel, melyen az OVA betétdala is hallható.
Original Soundtrack
Ha van gyenge pontja az animének, akkor
az a háttérzene, ezzel barátkoztam meg a legnehezebben. Amikor először végignéztem az
Haikyuu!! Movie 4: Concept no Tatakai
Év: 2017
Hossz: 88 perc
Stúdió: Production I.G
Értékelés:
MAL: 8,13
ANN: Anidb: 7,13
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animét, fel se tűnt, hogy lenne egyáltalán zenéje. Aztán amikor másodjára nekikezdtem, akkor
már gyanús volt a dolog. Meghallgatva az Original Soundtrack CD-ket, szembesültem azzal, hogy
a zenék többsége egyszerűen jelentéktelen. Az
animében is aztán jobban fülelve, ha nehezen is,
de kihallottam a zenéket. Nem a háttérzene a domináns az anime esetében. Két zeneszerző írt zenéket az animékhez: Hayashi Yuuki és Tachibana
Asami. Tisztán hallható a két zeneszerző stílusa
közötti különbség. Hayashi Yuuki írta a gyorsabb,
dinamikusabb zenéket, melyeket inkább a mérkőzéseken hallhatunk, míg Tachibana Asami a
lassabb, nyugodtabb zenéket, ezek inkább a nyugodtabb, elmélkedős, visszaemlékezős jelenetekben hallhatók. Némely zenéjében jazzes motívumok hallhatók. Habár a két zeneszerző között jól

hallható a különbség, azért igyekeztek összhangba hozni a dalokat, így kijelenthető, hogy az OST
albumok változatosságukban képeznek egységet. Három zene van, amit külön kiemelnék, mert
nagyon jóra sikerültek. A gyorsabbak közül az “1
Ten” és a “Zasshoku” valamint a lassabbak közül az
“Umaku Ikanai”. Ezeknél éreztem a leginkább azt
a dinamikát, hangulatot, amilyen az anime. Külön
érdekesség, hogy Hayashi Yuuki maga is sportolt,
atletizált. Főiskolás évei alatt tanult meg zenét
szerezni, az első szerzeményeit mind különböző
atlétikai kluboknak írta. Visszajelzésként pedig
újabb zenéket rendeltek tőle.
Minden japán kiadású Haikyuu!! DVD-hez,
Blu-Ray-hez csatoltak egy úgynevezett Special
Disc-et. Ezeken is hallhatók az OST-k, valamint
mindegyik lemezen hallható egy-egy audio dorama az anime szereplőivel.

Manga
A mű eredeti szerzője Furudate Haruichi,
eredetileg one shot mangát rajzolt, melyet 2011ben jelentetett meg a Shuukan Shounen Jump. A
rajzstílus lényegesen egyszerűbb volt, a karakterek durvábban voltak ábrázolva, itt-ott meglehetősen kidolgozatlanok voltak. Itt még nem Hinata Shouyou volt a főszereplő, a mangaka eredeti
elképzelései szerint Kageyama Tobio lett volna a
főhős, és ő az, aki meghívja Hinatát röplabdázni.
Akkor figyelt fel rá, amikor egy kerítést átugrott,
ekkor hívja meg a klubba.
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Kageyama célja pedig nem más mint, hogy magához hasonló magas képességű játékosokból álljon
a csapat, és megnyerjék az országos bajnokságot.
Nemcsak a rajzstílus szempontjából mondható vázlatnak, hanem karakterek, és történet
szempontjából is. Kageyama sokkal nyersebb, ennek ellenére ő az, aki biztatja Hinatát, hogy gyakoroljon, mert ő lehet a legjobb. Ez nagyon bántja
Tanaka Ryuunosuke egóját, ugyanis itt kifejezetten arrogáns, kellemetlen személyiség volt, a csapatkapitány Sawamura Daichiről viszont már itt
is kijelenthető, hogy ő a csapat lelke. Ekkor még
nem Karasuno Középiskolába jártak, hanem a Haishi Középiskolába, és Kageyama viselte a 10-es
számú mezt.
Sokan pilotnak vagy prototípusnak tartják
az egy fejezetes mangát, amit inkább érdekességként lehet elolvasni, de nem hiszem, hogy külön
elemezni kell, hogy mekkora fejlődés a végleges

változat. Nemcsak a karakterek lettek jobban
megrajzolva, hanem a háttér is sokkal részletesebb, ezáltal sokkal hangulatosabb. A szereplők
itt kapták meg végleges személyiségüket. Az első
kötet 2012-ben jelent meg, azóta kb. 34 millió
példányban kelt el. A manga a mai napig fut, most
áprilisban jelent meg a 37. kötet. A rajzstílus a
végleges változatban is némileg durvább, az animében finomítottak a karaktereken. A történetet
viszont szorosan követi az anime.
Különböző spin-offok a Haikyuu!!-ból is jelentek meg. Van light novel a történetből, mely
Haikyuu!! Shousetsu-ban!! címen jelent meg. A
történetet Hoshi Kiyoko írta. Készült paródia is
Let’s! Haikyuu!? címmel. Itt a szereplők chibiként
vannak ábrázolva, a mangaka is “Retsu” néven készíti a mangát. Lényegében ugyanaz a történet,
csak sokkal debilebben van megjelenítve, és elképesztően sok a poénos jelenet. Külön érdekesség

a Nisekyuu!! one-shot manga, ahol a Haikyuu!! és
a Nisekoi szereplői játszanak egy strandröplabda
meccset. Ez egy nagyon rövid, alig 20 oldalas képsor, mely a Haikyuu!! 14. kötetében jelent meg
extraként. A két manga szereplői párosával lejátszanak egy-egy labdamenetet. A meccs mellett a
Haikyuu!! fiújátékosai természetesen beindulnak
a Nisekoi lányaira, hiszen bikiniben vannak. Egy kivétel van: Kageyama Tobio, aki teljes mértékben a
játékra összpontosít. Ez egy kis rövid szösszenet,
a két manga népszerűsítésére szolgál, komoly
mondanivalója nincs.
A mangaka Furudate Haruichi 25 évesen rajzolta első mangáját. Az első mangája, az Ousama
Kid után megkapta az ígéretes újonc mangaka díját. Ez egy one shot volt, melyből végül 3 kötetes
manga lett Kiben Gakuha, Yotsuya Sensei no Kaidan címmel. Ez egy misztikus, horrormanga. Ezt
követte a Haikyuu!!, mely a mai napig tart. Maga
Furudate-san is röplabdázott alsó- és felső-középiskolában, az innen szerzett játékélményeit, tapasztalatait örökítette meg a manga formájában.
Valamint nagy rajongója a sportágnak, aktívan követi az eseményeket.

zában adják elő, és meglehetősen sikeresek. Az
előadások inkább egy musicalre emlékeztetnek
(hasonló a Prince of Tennis musical), kicsit bohókás, szabadabb, néha beveszik a közönséget
is. Pont a közvetlensége miatt szerethető. Mivel
színpadon vannak, ezért imitálják a mérkőzéseket.
A labda – ha van – azt egy selfie bot szerűséggel
irányítja egy segítő, de alapvetően labda nélkül
játsszák a színészek a mérkőzéseket.

Hyper Projection Engeki
Haikyuu!!
Népszerűbb animékhez szokás live actiont
is csinálni. Ezt a Haikyuu!! esetében színházi darabokkal oldották meg. Minden szezonban új előadással készülnek, ezeket több város nagy színhá-
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Eddig hat előadás ment le, a hetedik idén tavas�szal lesz látható a színházakban. Mindegyik egy
adott témára épül fel, mely a mangának egy-egy
nagyobb eseményét dolgozza fel. Az első előadás
például a Karasuno vs. Aoba Jousai meccset dolgozta fel, mely az anime első évadának a második
felében volt látható.
Az alakítások meglehetősen jók, a maguk
bohókás, olykor esetlen mivoltukban szerethetők, de legfőképp azért, mert erős kohézió látható a színészek között. Nézve az előadásokat
olyan érzésem volt, mintha tényleg egy csapatot
alkotnának a színészek, talán civilben is barátok. A
színészeknek elsősorban a haján kellett igazítani,
de mindenki nagyon hűen néz ki az általa alakított
karakteréhez. Mivel Kageyama Tobiónak az animében is fekete, lelapuló haja van, ezért rajta kell
a legkevesebbet alakítani. Jó eséllyel a casting során a hangra is figyelhettek, ugyanis azzal, hogy a
Kageyamát alakító színész (mindegyik előadásban
más-más a színészi gárda) is mély hangú, olyan érzésem volt, mintha tényleg maga Kageyama elevenedne meg az animéből, annyira valósághű a
színpadi megjelenése.

Videojátékok
Szintén teljesen megszokott, hogy egyegy anime videojáték adaptációt kap. Három Haikyuu!! játék jelent meg, ebből kettő Nintendo
3DS-re (Haikyuu!! Tsunage! Itadaki no Keshiki!! és
Haikyuu!! Cross Team Match), egy pedig mobilon

(Haikyuu!! Donpinsha Match!!) volt játszható csak
Japánban. Ennek szervereit sajnos tavaly novemberben lekapcsolták.
A Nintendo 3DS-re megjelent játékok egyfajta Sport-RPG-k. Hinatát irányítjuk a játékban
(de adhatunk neki saját nevet), és alapvetően követjük az animét, de érdekesség, hogy nem feltétlen kötelező a Karasuno Középiskola csapatához csatlakozni, bármelyik másik csapat játékosa
lehetünk. Nem is feltétlen egyértelmű, hogy melyik csapathoz csatlakozunk, a játéknak nemcsak
a sport a fő eleme, hanem hogy barátkozzunk a
játékosokkal. Amelyik csapat tagjaival leghamarabb összebarátkozunk, bevesznek hozzájuk, és
őket fogjuk erősíteni. Hogy ki mennyire tart barátjának, azt úgynevezett bizalmi pontok mutatják meg. Akivel nagyon magas, azzal külön játékot
játszhatunk. A két Nintendo 3DS játékból alapvetően nem adtak el sokat (kb. 50.000 példány já-

tékonként), de a magas értékelésekből sejthető,
hogy jó játékról lehet szó. Mind a két játékból jelent meg limitált kiadás is, melyhez több extrát
is csomagoltak, többek között a DVD-t, melyen
a már fentebb említett Picture Drama is van. Sajnos mivel a Nintendo 3DS az első olyan kézikonzol, mely régiózáras, ezért, ha játszani szeretnénk,
nemcsak magát a játékot kell megvenni, hanem
egy japán kiadású Nintendo 3DS-re is szükség van.
A mobilos játék is hasonló, mint a Nintendo játék,
itt is csapatot alakítunk ki, csak itt nemhogy nem
kötelező Hinatával játszani, de bármelyik hat játékosból összeállíthatunk egy csapatot. Nem kell,
hogy egy adott csapat tagjai legyenek, ezáltal
egyedileg alakíthatjuk a játékmenetet. Ha úgy tetszik, összerakhatjuk a csapatok legjobb játékosait
(ezért szerepel a Donpinsha szó a címben, vagyis
tökéletes), akár mi lehetünk azok, akik mindenki
mást könyörtelenül lesöprünk a pályáról.

Minden egyes előadás megjelent DVD-n és
Blu-ray-en. Érdemes megnézni őket, mert azáltal,
hogy élőben láthatjuk a játékosokat, még közelebbinek érezhetjük az egész Haikyuu!!-világot.
Még felvételről is olyan érzés volt nézni, mintha
megelevenedett volna az anime, élőben, színházban látni hatalmas élmény lehet.
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Egyéb relikviák

Egyéb érdekességek

Természetesen Japánban rengeteg relikviát lehet kapni az animéhez: figurákat a Banpresto
és a Takara Tomy jóvoltából, vannak közülük nendoroidok is, különböző plüssök. A Haikyuu!! világa
hatalmassá nőtte ki magát az évek során, szinte
biztosak lehetünk abban, hogy ha Japánban benézünk egy animés boltba, rengeteg Haikyuu!!-s
ajándéktárgyat találunk. Külön kiemelendő a Haikyuu!! TCG, ami nemcsak Japánban örvend nagy
népszerűségnek, hanem Vietnamba is eljutott. A
délkelet-ázsiai országban is nagyobb népszerűsége van az animének, a kártyajátéknak is nagyobb
rajongói tábora van. Az egyik legfurcsább relikvia
a különböző paródiakönyvek, ahol a játékosok között szerelem alakul ki, tehát shounen ai történetek.

A történet a Miyagi prefektúrában, Sendaiban játszódik. Itt él a mangaka is. A középiskolák,
ahova a játékosok járnak természetesen fiktívek,
viszont a Sendai City Gymnasium (Kamei Arena
Sendai), ahol a mérkőzéseket játsszák, a valóságban is létező sportlétesítmény, ami ugyanúgy néz
ki az animében, ahogy a való életben.
Ebben a stadionban 2018 márciusában
rendeztek meg egy Haikyuu!! kiállítást, ahol 450
életnagyságú artworköt állítottak ki karakterekből. Emellett az anime szereplőivel ismertették a
röplabda szabályait, mutatták be a sportág történetét. Április 14-én pedig középiskolás csapatok
játszottak röplabdamérkőzéseket a sorozat rajongóinak, hogy élőben is lássanak röplabdát. Ezen
az eseményen jelen volt Suga Kenta és Kageyama
Tatsuya, akik a Hyper Projection Engeki Haikyuu!!
első eladásában alakították Hinatát és Kageyamát. Az április 15-27. közötti Miyagi Női Röplabda
Bajnokságot pedig nemcsak a Sendai Városi Röplabdaszövetség támogatta, hanem a Shueisha Inc.
is.

Nyugati licenc
Amerikába és Európába furcsamód lényegesen később jutott el a manga. Az angol nyelvű
első kötet csak 2016-ban jelent meg, ami 4 éves
késést jelent a japánhoz képest. Utána viszont
nagyon gyorsan, havonta jelentek meg az angol
nyelvű kötetek, és egész szépen utolérték a japán
változatot. Májusban a 32. kötet fog megjelenni
angolul (viszonyításként, amikor megjelent angolul az első kötet, Japánban már a 22. kötetnél
jártak). Ennek következtében az anime is relatíve későn jutott el nyugatra. Későn készült el az
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angol szinkron, DVD-n, Blu-ray-en is 2016-2017ben jelent meg az anime. Amerikában a Sentai
Filmworks licencelte, míg Angliában az Animatsu
felel a DVD és Blu-ray megjelenésekért. A relatív
késő megjelenés okán Angliában nem lett annyira
népszerű a DVD/Blu-ray, így csak az első évad jelent meg. Amerikában végig kijött az anime, sőt,
külön díszdobozban is megjelentek az egyes évadok. Csak ezeken nézhetők angol szinkronnal, a
normál kiadásokon csak japán hang, angol felirat
van. Az anime Németországban, Olaszországban,
spanyol nyelvterületen viszont sikeres. Dél-Amerikában igazán szép, igényes díszdobozos kiadásban jelent meg az anime.

Kageyama Tobio seiyuuje, Ishikawa Kaito a
Zankyou no Terror animében Nine hangját adta.
Kageyama mezszáma is 9-es a Karasuno Középiskolában. Az anime másik főszereplője Twelve
seiyuuje, Saitou Souma, aki a Haikyuu!!-ban Yamaguchi Tadashi, akinek a sorszáma 12-es az animében.
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bemutató
Hinata Shouyou és Kageyama Tobio közti
ellentétet a születési dátumuk is jelzi. Hinata június 21-én született, a nyári napforduló napján,
amikor a leghosszabb a nappal. Kageyama Tobio
pedig december 22-én, a téli napforduló napján,
amikor a leghosszabb az éjszaka.
A HIStory2: Crossing the Line tajvani BL sorozatban szintén röplabda
csapatot látunk. A 3. részben úgy jellemzik magukat, hogy ők a Haikyuu!!,
utalva az animére. Ami még érdekes, hogy a két srác, akik
között kapcsolat alakul ki,
hasonlóképpen találkoznak,
mint Hinata és Kageyama a
pilot mangában.

Összegzés
A Haikyuu!! azon kevés
alkotások közé tartozik, mely
saját jogán lett népszerű. A
röplabdát teljesen emberi
módon mutatja be, végig tehetséges játékosokat látunk,
ahol még a legjobbak is hibáznak. Még a legjobbakkal is előfordul, hogy kizökkenti őket valami a megszokott játékukból,
és nem megy annyira a játék. Az
egyik legnagyobb különbség a
többi sportaniméhez képest pont
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az, hogy míg műfajtársainál az lesz a főhős, aki istent játszik a sportpályán, a Haikyuu!!-ban pont ő
bukik el. Megtanulta ezt Kageyama is, amikor alsó-középiskolás volt, és megtanulja a többi csapat
önjelölt istene is. Nem is kell feltétlen játszani a
röplabdát, elég csak megnézni egy közvetítést,
ott is látható, hogy mindenki egyenrangú a csapatban, mindenki egyformán fontos. Ezt kiválóan
megmutatja az anime, és azáltal, hogy ennyire
emberinek mutatja be a játékosokat és a sportot,
sokkal inspirálóbb lehet, mivel olyan érzetet ad,
hogy bárki megtanulhat röplabdázni. Nálam ez
konkrétan meg is történt. Ha nincs a Haikyuu!!,
nem kezdek el aktívan röplabdázni, és nem érnek
a sportban is sikerélmények. Hogy mennyire komolyan gondolta a mangaka a sportág bemutatását, jól jelzi, hogy az animét a japán székhelyű
röplabdagyártó- és kiegészítő cég, a Mikasa is támogatta, valamint a szintén japán székhelyű Molten Corporation, mely világszerte támogat külön-
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böző labdameccseket, valamint ők is gyártanak
különböző labdákat, melyekkel világversenyeken
játszanak. Illetve különböző nonprofit sportszervezeteket is támogatnak. Mindemellett élmény
a TV-ben röplabda közvetítéseket nézni, és látni,
hogy ugyanúgy játszanak a játékosok, ahogy az
animében. A magyar röplabdajáték igencsak színvonalas.
Talán nem elfogultság kijelenteni, hogy ez
az anime bárkinek ajánlható, nemcsak a shounen-

és sportműfaj rajongóinak. Ugyanis azáltal, hogy
szinte minden sztereotípiát nélkülöz, olyan magas
szinten van az anime, amiről bátran kijelenthető,
hogy bármely stílus rajongója felhőtlenül fogja
élvezni. Gyakorlatilag olyan, mintha egy rajzolt
sportközvetítést néznénk végig, ahol werkfilm
gyanánt a játékosokkal is megismerkedünk, valamint az edzéseket is közvetítik. Egy biztos: Ez lesz
az a sportközvetítés, amit a legtöbbször fogunk
visszanézni.
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Ajándék háttérkép a vezércikkhez

Haikyuu

Kattints a képre!

