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 A Production I.G az utóbbi években jó né-
hány sportanimével örvendeztetett meg minket. 
Az első nagy dobásuk a Prince of Tennis volt, ami 
ugyan népszerű és közkedvelt volt, de lássuk be, 
nem a realitása miatt szeretjük. A második komoly 
sikerük a Kuroko no Basket volt 2012-ben, majd 
ezt követte a Haikyuu!!, ami talán még a Kuroko 
sikerét is túlszárnyalta. A Diamond no Ace és a 
Ballroom he Youkoso után itt a Kaze ga Tsuyoku 
Fuiteiru, ami minden szempontból egyedi a spor-
tanimék műfajában.

 Kurahara Kakeru középiskolájának legjobb 
futója volt. Egyetemi évei alatt feladta a sportot, 
futóképessége viszont nem hagyta el. 

 Történetünk kezdetén ezen képességét 
rossz célokra használja fel, ugyanis elcsen az egyik 
éjjel-nappali boltból egy szendvicset. Balszeren-
cséjére lefüleli az egyik egyetemista társa, Kiyose 
Haiji, aki biciklivel ered a fiú után. Ráveszi Kakerut, 

hogy vigye vissza a szendvicset a boltba, és kérjen 
bocsánatot. Ezt megteszi, majd Haiji - látva Kakeru 
futótehetségét - ráveszi arra, hogy csatlakozzon a 
futócsapatához, ugyanis csak egy fő hiányzik ah-
hoz, hogy induljanak a Hakone Ekiden nevű egye-
temi futóversenyen. Kakeru ezt élből elutasítja, 
mondván, hogy ő csak egyedül fut. Haiji persze 
nem engedi el könnyen a fiút. Egy furcsa párbaj-
ra hívja ki Kakerut: egyik este a közös fürdőhelyi-
ségben ki kell állnia vele szemben az extra forró 
fürdőt. Ha nyer, elengedik, ha nem, akkor csatla-
koznia kell a csapathoz. A verseny döntetlennel, 
mondhatni 0-0-val ért véget, ugyanis úgy kellett 
kitámogatni a két fiút a fürdőből, mert az ájulás 
szélén voltak. Kakeru végül maradt a csapatban.

 A fiúk a Chikusei-sou nevű bérházban lak-
nak, ami eléggé lerobbant. Minden áthallatszik; ha 
nagyon dorbézolnak, szinte megremegnek a falak 
és a mennyezet. Ennek ellenére jól érzik magukat 
ott, és jól megvannak együtt. Hamar kiderül, hogy 
a futóverseny Haiji ötlete volt, és egészen addig 
titokban tartotta, amíg tízen nem lettek. Csak ak-
kor közölte a többiekkel, hogy mi a célja, amikor 
teljes lett a csapat. Mindenki megdöbbenéssel fo-
gadja a nagy tervet, hiszen Kakerun és Haijin kívül 
egyiküknek sincs komoly sportolói múltja. Átlagos 
fizikummal rendelkeznek, és bár végül támogat-
ják Haijit a tervében, az első edzések nagyon ne-
hézkesen mennek. Ráadásul ugyan Kakeru beadta 
a derekát, de azért nehezére esik alkalmazkodni a 
többiekhez. Az utóbbi időkben elszokott a társa-

ságtól, és bizony ezt a maga stílusában a többiek 
tudtára is adja. Egyedül jár futni, és a közös be-
szélgetéseknél a vidám témáknál elszakad nála a 
cérna, az asztalra csap, mondván, hogy nem tud-
nak ők semmit a való életről. A többiek érdekes 
mód megértéssel fogadják Kakeru kirohanása-
it. Persze a fiú tudja magáról, hogy nem helyes, 
ahogy gondolkodik, és ahogy cselekszik. Az anime 
a sport mellett elsősorban Kakeru jellemfejlődé-
sét mutatja be.

Mitől egyedi az anime?

 Az átlag sportanimékkel ellentétben a Kaze 
ga Tsuyoku Fuiteiruben nagy hangsúlyt kap a lelki 
fejlődés, a sport és a sportolás lelki háttere, ezál-
tal a szereplők is komolyabb személyiséggel ren-
delkeznek. Messze túlmutat a többi sportanime 
„Meg kell nyernünk a mérkőzést, ki kell jutnunk 
a nemzeti bajnokságra, és mindent 
ennek vetünk alá!” attitűdjén. 
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ra Yukihiko, Sugiyama Takashi. Nagy meglepetés 
volt a fiúk számára, hogy a coach pedig nem más, 
mint a Chikusei-sou házmestere, Tazaki Genichiro, 
aki ránézésre is túl van a 80. életéven. Mit tudna 
egy idős férfi segíteni nekik? Kiderül, hogy sokkal 
többet, mint gondolnák. És hogy hölgy is legyen 
az animében, a csapat menedzsere Katsuta Hana-
ko, aki mindig a fiúk segítségére van. Nem utolsó 
sorban kellemes megjelenése egy kis romantikát 
is becsempész az animébe.

Egyéb adaptációk

 Az anime forrásául szolgáló manga nem 
sokban tér el az animétől. 6 kötetben, 50 fejezet-
ben meséli el a fiúk történetét. És mivel az anime 
végig is megy a mangán, ezért sejthetően nem 
lesz folytatás. Rajzstílusát tekintve bár némileg 
szebben van megrajzolva, mint az átlagos shou-
nen mangák, de jelen esetben is nagy a különb-
ség, természetesen az anime javára. 

Ezek az animék rosszabb esetben isteni képessé-
gekkel áldják meg a főszereplőt, sőt akár a társait 
is. Többek között ezért vált számomra szinte néz-
hetetlenné a Prince of Tennis második fele. A Kaze 
ga Tsuyoku Fuiteiru esetében teljesen emberiek a 
sportolók, akik keményen edzenek, hogy önma-
gukhoz képest jobbak legyenek. És ez szintén egy 
nagyon fontos különbség! A fiúknak nem az a fon-
tos, hogy a világ legjobb és leggyorsabb futói le-
gyenek, hanem, hogy önmagukhoz képest fejlőd-
jenek, és ezt az anime kiválóan megmutatja. Ha 
csak egy kicsit rövidebb idő alatt futják le a meg-
adott távot, mint előző alkalommal, már nagy az 
öröm. Ez pedig több, mint inspiráló, hiszen valódi 
fejlődést akkor érünk el, ha önmagunkhoz képest 
fejlődünk. Ha megismerjük Kakeru múltját, akkor 
könnyen megérthetjük, miért lett annyira magá-
ba forduló, és ahogy elmeséli a csapattársainak, 
hogy mi történt vele, és megértéssel fogadják őt, 
ez érzékelhetően sokat segít rajta.

A többiek

 És most ismerjük meg a csapat többi tag-
ját is. Fentebb már volt szó Kiyose Haijiról, aki a 
csapatnak - ha nem is hivatalosan - a kapitánya. Ő 
a legfejlettebb érzelmileg, ezáltal a csapat lelke, 
vitás kérdésekben ő hozza meg a döntést. Együtt 
fut a többiekkel, viszont egy betegség miatt nem 
képes hosszútávfutásra. A csapat mókamesterei 
kétségtelenül a Kizuki ikrek: Joutarou és Joujirou. 
Ők a leghangosabbak, mindig viccelődnek a töb-

biekkel. Aztán ott van még Kashiwazaki Akane, 
becenevén Ouji (herceg), akiről azt gondolom, so-
kan tudnak vele azonosulni, ha futásról van szó. 
Az, hogy a leglassabb, nem kifejezés. A testtartá-
sát, a kiállását látva, joggal merülhet fel bennünk 
a kérdés, hogy mit keres a többi futó között? El-
van a maga otakukat megszégyenítő mangagyűj-
teményével, ezeket olvasva érzi úgy, hogy feltöl-
tődik. A mangák biztonságot adnak neki, azokhoz 
senki egy ujjal nem érhet hozzá. Tehát teljesen el-

van a maga kis világában, miért kellene, hogy más 
is foglalkoztassa? Természetesen neki is megvan a 
maga története, ami megmagyarázza, hogy miért 
van a fiúk között. Emellett olyan motivációt kap 
a többiektől, aminek hatására bebizonyítja, hogy 
nem olyan rossz futó, ha mindent belead. 

 A csapat külföldi tagja Musa Kamara, aki 
Afrikából, Tanzániából érkezett, és ösztöndíjjal 
tanul Japánban. Afrikai származása lévén kivéte-
les sebességével a csapat nagy erőssége. A csa-
pat legalacsonyabb tagja Sakaguchi Youhei, egy-
ben a király rangot tudhatja magáének. No nem 
azért, mert a futók királya lenne ő, hanem egyik 
nagy hobbija a kvízműsorok, melyeknek kérdé-
seire rendszerint előbb vágja rá a választ, mint a 
tévében a játékos. És ha nem értjük, hogy miért 
van Akane a csapatban, akkor legalább annyira 
meglepő Hirata Akihiro jelenléte. Egyik cigaret-
ta után szívja a másikat, csodával határos, hogy a 
tüdejével bírja a futást. Jelen vannak még Iwaku-
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GARDEN és a Q-MHz feat. Hikada Mitsuhiro adják 
elő. Az endingek énekese pedig Mukai Taichi. Az 
openingek inkább az anime sport mivoltát repre-
zentálják, Mukai Taichi pedig már önmagában a 
jellegzetes hangjával emlékezetessé tette az end-
ingeket. A végefőcímek hangulata pedig kiválóan 
reflektál a fiúk személyiségére.

Hakone Ekiden

 Komoly tétje van annak a futóversenynek, 
amire a futók készülnek. A Hakone Ekiden (teljes 
nevén: Tokyo-Hakone kan Oofuku Daigaku Ekiden 
Kyoushou), egy valóságban is létező futóverseny, 
amit minden évben január 2-3-án rendeznek meg, 
és a Tokió-Hakone távolságot futják le oda-vissza 
a két nap alatt. 

Látszanak a tipikus Production I.G jegyek: a szé-
pen megrajzolt karakterek, kidolgozott háttér és 
a részletgazdag mozdulatsorok által. Persze egy 
olyan animációs stúdiónak, amelyik nem ontja 
magából az animéket szezononként, bőven van 
kapacitása arra, hogy ügyeljen a minőségre. A szí-
nezés viszont egyszerű, inkább fakó színek domi-
nálnak. És hogy nem egy shounen alkotásról van 
szó, azt jól jelzi, hogy a Weekly Young Jumpban 
jelent meg hetente a manga egy-egy fejezete. A 
magazinnak kifejezetten a fiatal felnőtt férfiak 
(seinen) a célközönsége.

Kevéssé ismert, hogy a mangából live action mo-
vie is készült. Ez még bőven a manga megjelené-
sének elején volt, ezért nem vált annyira ismertté, 
megnézésre szinte elérhetetlen. Nekem sem volt 
szerencsém hozzá, pedig ha követi az anime és a 
manga minőségét, akkor kiváló film lehet.
 A történet eredetije Miura Shion regénye, 
2016-ban Fune wo Amu című művéből is készült 
anime (AniMagazin 36.). Mind a manga, mind a 
live action adaptáció jóval korábban készült el 
az animénél. A Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru regény 
2006-os, a manga 2007-2009 között futott, a live 
actiont pedig 2009 októberében mutatták be. Eh-
hez képest nagyon későn debütált az anime, de 
leginkább ez tette széles körben ismertté a mű-
vet.

Zene

 Külön kiemelendő a zene, ami kiválóra sike-
redett. A háttérzenét az a Hayashi Yuuki szerezte, 
aki a Boku no Hero Academia és a Haikyuu!! zenéi-
vel már letette a névjegyét, és a Kaze ga Tsuyoku 
Fuiteirunek is fantasztikus zenéket írt. Kiválóan 
ráérzett az anime vidám, olykor bohókás hangula-
tára, ugyanakkor a zenében is tetten érhető, hogy 
a fiúk már nem középiskolások. Komolyabb prob-
lémák foglalkoztatják őket, mindenkinek megvan 
a maga belső küzdelme. Az OST CD-t hallgatva na-
gyon érdekes volt hallani az animére jellemző ket-
tősséget zene formájában, mégis harmonizálnak 
egymással a dalok, az egész album egy egységes 

egészet alkot. A dalok döntő többsége élő hang-
szerekkel van felvéve, viszont van néhány trance 
stílusú zene is, ami mindenképp egyedinek hat az 
élőzenés felvételek mellett. Az biztos, hogy külön 
a dalokat is nagyon jó hallgatni.
 A 23 rész alatt két opening és ending hang-
zik el. Érdekes módon inkább az endingek domi-
nálnak. Hangsúlyosabbak, azokat pár hónappal az 
animét végignézve is tisztán vissza tudom idézni. 
Az openingek viszont kevésbé adják vissza az ani-
me hangulatát. Nem nagyon maradt meg ben-
nem, inkább azt érzékelni, hogy kötelező eleme 
az animének. A két openinget az UNISON SQUARE 

https://animagazin.hu/magazin/36/
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Ahogy a nevében benne van, ez egyetemisták fu-
tóversenye, és erre nagyon komolyan készülnek. 
Húsz egyetem nevezhet be, mindegyik 10-10 fős 
csapatot állít ki. 10 részre van osztva a táv, ezeket 
osztják ki egymás között a csapattagok. Az első 
5 rész 108 km-es, ezalatt jutnak el a versenyzők 
Tokiótól Hakonéig. A második nap teszi meg a 
másik 5 versenyző a visszatávot Tokió felé. Mivel 
némi kerülővel futnak, ezért az 109,9 km hosszú. 
A futóversenyt pedig országosan közvetíti a Nip-
pon Television, így részint az egyetem is országos 
hírnevet kap, illetve az a csapat, amelyik az első 
10 helyen végez, automatikusan meghívást kap a 
következő évi futóversenyre, ezáltal dicsőséget 
szerez az egyetemnek is. Ezt pályázzák meg az 
animében a fiúk.
 
 A futóverseny komoly múltra tekint vissza, 
ugyanis az első futást 1920-ban rendezték meg. A 
kitalálója pedig az a Kanakuri Shisou, aki maraton-
futásban indult az 1912-es Stockholmi Olimpiai 

Játékokon, de kénytelen volt feladni a versenyt. 
Habár maga a verseny nyáron volt, de az akkori 
északi éghajlathoz képest nagyon melegnek szá-
mított az a 25°C, amiben futottak a versenyzők, 
így az indulók fele feladta a versenyt. Kanakuri 
Shisou helyzetét tovább nehezítette az is, hogy a 
Transzszibériai Expresszel utazott Japánból egé-
szen Svédországig, és a 18 napos vonatút nagyon 
kimerítette. Emellett nehezen viselte a helyi éte-
leket, és mivel a vonatút után sem épült fel telje-
sen, ezért a maratoni táv felénél összeesett. Miu-
tán felépült, a veszteségből fakadó szégyenérzet 
miatt csendben hazautazott, anélkül hogy erről 
bárkit is értesített volna. Az olimpiától viszont 
nem vonult vissza végleg. 1920-ban Antwerpen-
ben lefutotta a távot, és a 16. helyen végzett. 
1924-ben, Párizsban is részt vett az olimpián, de 
ekkor sem tudta lefutni a távot. Ellenben országa 
nagyon büszke rá. Emlékére 2004 óta a mezőny 
legjobb futója külön megkapja a Kanakura Shisou 
trófeát.

Verdikt

 Sportanimét azért jó nézni, mert azáltal, 
hogy nincs komoly története, a szórakoztatás az 
elsődleges célja, így kikapcsol. Ha még a maga va-
lóságában mutatja be az adott sportágat, ne adj 
isten a szereplők is szerethetők, viccesek, akkor 
akár azt a nívót is megütheti, amit a komoly, ösz-
szetett történettel, mondanivalóval megáldott 
animék. A Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru pedig élen 

jár a realitásban, és mivel a fiúk érzelmei, belső 
gondolatai is komolyabbak, ezért szélesebb kor-
osztálynak is ajánlható az anime. Amit negatívum-
ként lehet mondani, hogy ugyan bemutatják a 
többi futó múltját is, de ez nincs hatással a jele-
nükre. Ezért némelyik inkább mondható egyfajta 
hatásvadász jelenetnek, semmint hogy hozzáten-
ne a történethez. Ha valamire szolgál, akkor arra, 
hogy megértsük a fiúk célját. Olyan, mint amikor 
valaki egy esemény vagy szeretett személy emlé-
kére fut le egy távot. De ez minden, és ha minden 
animének csak ennyi „negatívuma” lenne, csak ki-
váló animék léteznének. Ahogy a Kaze ga Tsuyoku 
Fuiteiru is az. Szükség volt az animére, hogy a tör-
ténet megkapja a neki kijáró hírnevet és népsze-
rűséget.
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