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endinget,	akinek	két	nagyon	jó	openinget	köszön-
hetünk,	most	ők	 is	elmaradtak	minőség	terén.	A	
dallam	 egyáltalán	 nem	 emlékezetes,	 többször	
újra kellett hallgatnom a dalt, hogy valamit gon-
dolatban	vissza	tudjak	belőle	idézni.	A	betétdalok	
viszont	 nagyon	 jónak	 ígérkeznek.	Március	 17-én	
jelenik	meg	az	OST	album,	mely	jó	eséllyel	a	Spo-
tify-on	 is	 elérhető	 lesz,	 ahogy	 az	 eddigiek	 is.	 Kí-
váncsian várom.

 Tehát mindenképp érdemes megnézni az új 
évadot is, a megszokott színvonalon folytatódik a 
történet.

gravitációról	való	filozófiája	után	biztosra	vehető,	
hogy	nézők	millióinak	szívébe	lopja	be	magát.
 Igazából csak egy komoly hibája van az ani-
mének,	az	egész	2.	rész.	Ott	olyan	szintű	animá-
ciós	 bakik	 voltak,	 amit	 egy	 ilyen	 kaliberű	 anime	
egyszerűen	nem	engedhet	meg	magának.	Az	el-
torzított	arcok	és	teljességgel	kifordult	fejek	mi-
att komolyan az volt a gondolatom, hogy már ma-
guk	 az	 animátorok	 is	 tudják,	 hogy	mekkora	 híre	
van	magának	a	Haikyuu!!-nak,	ezért	nem	kell	 so-
kat	dolgozni	rajta,	úgy	is	népszerű	lesz	az	anime.	
De szerencsére csak egy rész erejéig volt problé-
ma,	aztán	a	3.	részben	Tanaka	gyerekkora	került	
fókuszba,	ami	talán	az	egész	évad	legszebb	jele-
nete volt. Illetve sajnos a zene még az, amiben hi-
bádzik	az	anime.	Először	énekelt	a	SUPER	BEAVER	
openinget	a	Haikyuu!!-nak	és	egyből	rekordot	ál-
lítottak	fel,	ugyanis	sikeresen	megírták	az	anime	
eddigi legrosszabb openingjét. Az ének nagyjából 
rendben	van,	de	a	zene	dallamtalan.	Nem	közve-
tít semmit, nem érzékelem, hogy jelentése lenne 
a zenének. Mintha nem lett volna megírva a dal. 
És	annak	ellenére,	hogy	az	a	SPYAIR	énekelte	az	

sportmérkőzéseké.	Persze	ezt	így	elég	snassz	egy	
spontanime esetében kijelenteni, hiszen minden 
ilyen	animénél	az	az	elsődleges	cél,	hogy	a	„világ	
legjobb	 sportmérkőzése”	 érzést	 adja	 meg,	 de	 a	
Haikyuu!!	esetében	ez	azért	áll,	mert	továbbra	is	
azon	 volt	 a	mangaka,	 hogy	 a	 lehető	 legvalóság-
hűbb	legyen	a	mérkőzés,	így	a	végeredmény	tény-
leg kiszámíthatatlan.

 Igazából nem számítottam arra, hogy hozza 
a harmadik évad színvonalát, ennek ellenére kel-
lemes meglepetés ért. A játék mellett ebben az 
évadban	is	megismerhetjük	néhány	karakter	múlt-
ját.	 És	mivel	 az	 anime	erősen	 karakterközpontú,	
ezért	átélhetővé	válik	a	történetük,	a	múltjuk,	így	
átérezzük,	hogy	miért	fontos	nekik	ez	a	mérkőzés	
vagy	általánosságban	a	röplabda,	ezáltal	a	meccs
is	 jelentősebbé	 válik.	 Néhány	 Inarizaki	 játékos	
gyerekkorába	nyerünk	betekintést,	valamint	–	mi-
vel	kitérőként	megnézzük	a	Nekoma	VS	Sarukawa	
meccset	is	–	Kenmát	is	megismerjük	kicsit	jobban.	
Kenma eddig is méltán volt emlékezetes sajátsá-
gos gondolkodásáról és érzésvilágáról, de most a 

 A 2020-as őszi szezonnal végre megérke-
zett a Haikyuu!! 4. évadának a folytatása. Elvileg 
csak egy szezon szünetet terveztek tartani az évad 
felében, de a járvány, mint annyi mindenbe, ebbe 
is beleszólt, és nyár helyett őszre kaptuk meg a TO 
THE TOP második felét. Lássuk, hogy milyen lett.

 Minden szempontból hozta a várakozásai-
mat.	Kiegészítette	az	első	13	részt,	ami	némileg	
keserű	 szájízt	 hagyott	 maga	 után	 azáltal,	 hogy	
kevésbé	volt	dinamikus,	mint	az	előzőek.	Persze	
tudható	 volt,	 hogy	 a	 nagy	mérkőzés	 után	 kicsit	
visszavesznek a tempóból, de mégis hiányzott az 
a	miliő,	 ami	miatt	 annyira	népszerű	és	 szerethe-
tő	a	Haikyuu!!.	Ezt	megkaptuk	a	második	 felére,	
ahol	a	Karasuno	az	Inarizaki	középiskolás	csapatá-
val	méri	össze	a	tudását.	A	TO THE TOP második 
évada pedig szinte minden szempontból hozza 
az	animétől	eddig	megszokott	színvonalat.	Habár	
a	rajzstílus	sajnos	maradt	olyan,	mint	az	előző	13	
részben	(ezen	jó	eséllyel	már	nem	fognak	változ-
tatni),	 viszont	 a	 játékok	 animációja	 csodálatos,	
maga a játék színvonala pedig mint a világ legjobb 
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