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kihozni.	Jó	eséllyel	az	animációs	stúdió	kibővítet-
te	 a	 történetet.	 A	 David	 Production	 neve	 talán	
nem	cseng	 ismerősen,	de	ha	azt	mondom,	hogy	
ők	feleltek	a	Jojo	no	Kimyou	na	Bouken	szériáért,	
akkor mindjárt más a helyzet.
 Egy ilyen nagymúltú animesorozat után pe-
dig	sejthető	lett	volna,	hogy	a	2.43 Seiin Koukou 
Danshi Volley-bu-ból is kihozzák, amit ki lehet, de 
azt	 lehet	mondani,	hogy	még	az	animáció	 is	 ret-
tenetesen gyenge. Egyrészt soha nem értettem, 
hogy miért fehér a karakterek fejének teteje? 
Példátlan	 az	 animék	 történetében	 (én	 legalább-
is	még	nem	láttam	ilyet),	de	egyébként	 is	teljes-
séggel logikátlan, hiszen nem fehéredik ki attól 
a	fejünk	teteje,	mert	valami	megvilágítja	felülről,	
legyen az napfény vagy a lámpa fénye? 

hatással	 a	 főtörténetre.	 Még	 az	 a	 dramaturgia	
sincs	meg,	hogy	általa	jobban	azonosuljunk	a	ka-
rakterrel,	jobban	átélhető	legyen,	hogy	miért	fon-
tos neki a sport.
	 A	történetírója	Kabei	Yukako	nem	az	ismer-
tebb	 írók	közé	tartozik,	egy	 jelentősebb	mű	köt-
hető	 a	 nevéhez	 a	 K	 anime	 egyik	 spinoffja,	 de	 a	
többiből	 (még)	nem	készült	anime.	Merthogy	ez	
a történet is mangából indult és az egyik érdekes-
sége	az,	hogy	4	fejezet	készült	el	belőle	2018-ban,	
azóta	is	félbe	van	hagyva.	Nincs	hír	arról,	hogy	va-
laha	is	folytatják	a	mangát.	Sejthetően	ebből	a	4	
fejezetből	készült	el	a	12	részes	anime.	Nem	volt	
egyelőre	 szerencsém	 a	 mangához,	 de	 nagyon	
részletesnek	kell	lennie	(vagy	a	fejezeteknek	hosz-
szúnak),	ha	4	fejezetből	sikerült	egy	teljes	szezont	

van,	így	lehetett	sejteni,	hogy	az	anime	kellőkép-
pen	komolyan	veszi	magát.	De	a	múlt	idő	haszná-
latából	 sejthető,	hogy	szó	nincs	 itt	 semmi	 „Kaze 
ga Tsuyoku Fuiteiru”-ségről,	 a	 sorozat	 közepére	
olyan szinten éreztem magam faképnél hagyva, 
ahogy Kuroba, amikor több éves találkozás után 
csak	úgy	elment	mellette	Kimichika.
 Egyáltalán nem bontakozik ki a háttértörté-
net,	sokkal	 inkább	úgy	tűnik,	hogy	az	a	bizonyos	
esemény,	 ami	 beárnyékolja	 Kimichika	 múltját,	
nincs	hatással	a	jelenre.	Emiatt	teljesen	felesleges	
volt	a	2.	részben	az	a	bizonyos	csetepaté	Kimichi-
kával,	amiatt,	amit	a	múltban	csinált.	Nagyon	ke-
vés,	tényleg	csak	a	 legigénytelenebb	animékben	
láttam	olyan	jellegű	szarvashibát,	hogy	nem	bon-
takoztatják	ki	a	háttértörténetet,	vagy	hogy	nincs	

 Új röplabdás anime érkezett a 2021-es téli 
szezonra. Mindenképp örvendetes, hiszen ha ez az 
anime is hoz egy magas színvonalat, akkor mél-
tán öregbítheti a sportág hírnevét, ahogy azt a 
Haikyuu!! is tette. De vajon helyes-e a nagymúltú 
sportanimével összehasonlítani a 2.43 Seiin Kou-
kou Danshi Volley-bu-t? Vagy annyira különbözik a 
kettő, hogy nem is említhető egy lapon?

	 Kuroba	Yuni	és	Haijima	Kimichika	gyerekko-
rukban	jóbarátok	voltak,	de	Kimichika	a	családjá-
val	Tokióba	költözött,	így	a	két	kissrác	útja	elvált...	
Átmenetileg.	Középiskolás	korukra	Kimichika	visz-
szatér,	 Kuroba	 pedig	 nagy	 örömmel	 üdvözölné	
gyerekkori	barátját,	ha	az	felismerné	őt.	De	nem.	
Vagy	mégis,	csak	kellemetlen	a	viszontlátás?
	 Kifejezetten	 ígéretesnek	 indult	 az	 anime,	
mert	azt	lehetett	érzékelni,	hogy	nagyon	is	ügyel-
nek rá, hogy egyedi röplabdás sorozattá váljon, és 
jól	 megkülönböztethető	 legyen	 a	 Haikyuu!!-tól. 
Hiszen	kisebb	drámával	kezd	az	anime.	Olyan	ér-
zésem volt, hogy ez lesz a röplabdások „Kaze ga 
Tsuyoku Fuiteiru”-je, mert úgy nézett ki, hogy a 
karakterek komolyabbak, érettebbek mentálisan, 
és	a	történetből	is	valami	nagyon	jó	dolog	fog	ki-
sülni.	Kiderül	az	 is,	hogy	Kimichikának	körülbelül	
olyan	 szintű	 folt	 van	 a	múltjában,	mint	 Kageya-
mának a Haikyuu!!-ban,	 csak	 persze	másképp.	 A	
cím	alapján	is	azt	lehetett	gondolni,	hogy	itt	vala-
mi nagyon jó dolgot fogunk látni, hiszen a benne 
szereplő	 „2.43”	 sem	 csak	 találomra	 lett	 odaírva.	
A	röplabda	háló	a	férfiaknál	2,43	méter	magasan	
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kifejezetten jóra sikeredett. Május 26-án jelenik 
meg	 az	 Original	 Soundtrack	 album,	 kíváncsian	
várom,	hogy	érdemes	lesz-e	hallgatni.	Viszont	az	
openingek	és	az	endingek	 is	nagyon	 furcsák	 let-
tek.	Az	openinget	egy	bizonyos	„yama”	nevű	éne-
kesnő	énekelte	fel,	akinek	ez	az	első	kislemeze.	Ki-
fejezetten kellemes hangja van, jó volt hallgatni, 
de itt is az van, hogy a dallam nem emlékezetes. 
Valamit	próbáltak	átadni	a	sportág	dinamizmusá-
ból,	de	a	dalon	is	érződik,	hogy	hibádzik	a	dolog.	
Az endinget Sakiyama Soushi énekli, akinek zsen-
ge	kora	(18	éves)	is	mutatja,	hogy	ő	is	most	kezdi	
a	karrierjét.	Alapvetően	neki	 is	 jó	hangja	van,	de	
a dal teljes változata alig hosszabb az animében 
hallható	verziónál,	így	sokkal	inkább	befejezetlen-
nek	tűnik.

	 Alapvetően	 nem	 annyira	 nagyon	 rossz	 az	
anime, végig lehet nézni, de a hibái, hiányosságai 

tett remélni, tekintve, 
hogy az az Ishikawa Ka-

ito	adta	a	hangját,	aki	a	Haikyuu!!-ban	Kageyama	
Tobio hangjaként az anime egyik legjobb és leg-
emlékezetesebb	alakítását	nyújtotta.	Reméltem,	
hogy fel fogja rázni az animét, illetve a seiyuu is jó 
hatással lesz a sorozatra, de egyrészt a hangját is 
nagyon nehéz volt felismerni, másrészt a karakter 
maga	is	ugyanannyira	felejthető	volt,	mint	a	töb-
biek. De mintha maga a seiyuu sem élvezte volna 
a szerepet, mert mindegyik másik animében, ahol 
eddig	hallottam	a	hangját	(például:	Owari	no	Se-
raph	vagy	Tsurune:	Kazemai	Koukou	Kyuudou-bu)	
felismerhető	volt	a	hangja,	itt	nem.	És	pont	azért,	
mert	 a	 szereplők	 személyisége	nem	erős,	 a	 köz-
tük	lévő	interakció	is	súlytalannak	tűnik.	Nem	ér-
ződik,	hogy	a	beszélgetések	hatással	 lennének	a	
karakterekre,	vagy	előre	vinnék	a	történetet.	Ami-
re	 felfigyeltem	viszont,	hogy	néhány	háttérzene	

De	a	szereplők	feje	még	akkor	is	fehér	az	animé-
ben,	ha	nincs	semmi,	ami	megvilágítaná.	Másrészt	
a	játékok	animációja	is	kifejezetten	gyenge.	Nem	
annyira kidolgozott, szinte látszik, hogy kevesebb 
papírra,	 képkockára	 rajzolták	meg	 az	 edzéseket,	
bajnokságokat. Nem annyira részletgazdagok az 
egyes	jelenetek,	illetve	a	színek	is	eléggé	fakók.
Hasonlóan	komoly	probléma	a	karakterek	szemé-
lyisége:	egyáltalán	nem	olyan	erős,	hogy	emléke-
zetesek	maradjanak.	Kimichika	és	Kuroba	 is	csak	
azért,	mert	 főszereplő	 lévén	 a	 legtöbbet	 szere-
pelnek,	illetve	a	csapatkapitány	az,	akit	vezetői	mi-
volta miatt többet láthatunk, ezért jobban meg-
marad	 az	 emlékezetekben;	 de	 alapvetően	 nincs	
olyan karakter, akire azt lehet mondani, hogy 
hosszútávon is emlékezni fogunk rá. Még az ellen-
fél	csapat	ászától,	Mimura	Subarutól	sokat	 lehe-

nagyon	 szembeötlőek.	 Még	 csak	 azt	 sem	 lehet	
mondani,	hogy	a	Haikyuu!!	árnyékában	kell	bizo-
nyítani,	 mert	 olyan	 hibái	 vannak,	 ami	 miatt	 azt	
lehet	mondani,	hogy	saját	jogán	van	alacsonyabb	
átlagértékelése	 a	 My	 Anime	 List-en	 (6,21).	 Egy	
próbát lehet tenni vele, mert még el tudom kép-
zelni, hogy valakinek tetszik, de ez a legrosszabb 
realisztikus sportanime, amit eddig láttam.
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