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 Jó ideje megfigyelhető tendencia a sporta-
niméknél, hogy egyre inkább a realitásba mennek 
át, semmint hogy tipikus shounen elemekkel ve-
gyítsék. Korábban is volt már erre példa, elég csak 
a Slam Dunk-ra vagy a Hajime no Ippóra gondolni, 
de talán a Haikyuu!! nagy sikerének köszönhetően 
kaptak igazán nagy teret a realisztikus sportani-
mék. Azóta inkább ebben próbálnak meg újítani a 
készítők, akár slice of life elemeket is bevesznek. 
Erre tett kísérletet a Hoshiai no Sora.

 A Shijo Minami középiskola fiú soft tennis 
(nem is tudom, hogy van-e ennek a sportágnak 
magyar elnevezése, én nem találtam) klubja siker 
híján feloszlott. A tagok többsége képtelen volt 
fejlődni, a meccseket sorra elvesztették. A tagok 
toborzása sem volt sikeres, hiszen nem voltak ké-
pesek igazán tehetséges játékost találni. Aztán 
egyszer csak megjelenik egy Katsuragi Maki nevű 
új diák, akinek minden affinitása és tehetsége 
megvan ahhoz, hogy jó játékos lehessen, ő viszont 
egy klubhoz sem akar csatlakozni. Gyerekkori ba-

rátja, Shinjou Touma mégsem mond le a fiúról. A 
klub segítője, Asuka Yuuta mondja el Toumának, 
hogy Maki szülei elváltak, az anyjának pedig ko-
moly anyagi nehézséget jelent a fiát iskoláztatni, 
és Maki jó eséllyel nem akarja az anyját egy klub-
tevékenység miatt plusz költségbe verni. Ezután 
Touma felajánlja Makinak, hogy gondoskodik neki 
az ütőről, illetve havonta kap 10.000 yent, és to-
vábbi 10.000 yent minden megnyert meccs után. 
Az nem derül ki, hogy a pénz miatt, vagy Touma 
erőszakos mivolta miatt lép-e végül be a klubba, 
de akár így, akár úgy, a csapat része lesz, sőt Tou-
ma partnere lesz a páros meccseken. Így a klub új-
jáéled.
 Hamar kiderül, hogy Makinak tényleg jó ér-
zéke van a sporthoz. A klub legjobbjává avanzsál, 
ugyanakkor csalódottan konstatálja, hogy nem 
volt nehéz dolga, ugyanis a többi fiú tényleg gyen-
ge. És hát Makit nem a természete miatt szeretik, 
a maga nyers módján a többiek tudtára adja, hogy 
mennyire semmirekellők. Ám a többieket sem kell 
félteni, megvédik magukat Makival szemben – de 

azért érzékelhetően jót tesz nekik, hogy Maki ki-
osztja őket. Észbe kapnak, és a folyamatos edzé-
seknek köszönhetően egyre jobbak és jobbak 
lesznek. Az anime végére pedig tisztes eredményt 
mutatnak fel a bajnokságon.

 Ezzel az anime sport része dióhéjban ösz-
sze is foglaltatott, de mint írtam, tartalmaz slice 
of life elemeket is. Ennek köszönhetően a sorozat 
meglepően komoly és realisztikus lett. Ugyanis a 
fiúknak nemcsak a sportág adta kihívásokkal kell 
szembenézni, hanem a felnőtté válás nehézségei-
vel is. Szinte mindegyik fiúnak van gondja a szülei-
vel. Többségük aggódik a gyereke jövője miatt, és 
egyáltalán nem támogatja, hogy szabadidejében 
tanulás helyett sportol. Van olyan anyuka, aki ké-
pes addig elmenni, hogy egy iskolai vizit kereté-
ben intézkedik gyermeke „érdekében”, hogy fel-
hagyjon a sporttal. Hasonlóan mostoha sors jutott 
a segítőnek, Asuka Yuutának, aki nemcsak hogy 
homoszexuális (szerelmes Shinjou Toumába), de 
nembináris karakter is. 
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pénzért. És ha csak Maki van otthon, addig veri a 
gyereket, amíg meg nem kapja a pénzt. Az anya 
mindig borítékba, az asztalra tesz valamennyi ösz-
szeget, a fiú viszont eltünteti, remélvén, hogy az 
apa nem találja meg és feladja. De hát ebben az 
animében is a remény hal meg utoljára – az apa 
az irgalom csírájával sem rendelkezik. Addig veri 
a gyereket és keresi a pénzt, amíg elő nem kerül. 
Amikor Touma számára kiderül csapattársának 
családi háttere, ő maga megy el hozzájuk, meg-
védeni Makit. És tényleg olyan elszántsággal száll 
szembe a kegyetlen apával, mint akinek semmi 
veszítenivalója nincs.
 Az anime erőssége pont a valóságos mivol-
ta. A szereplők alapvetően szerethetők, de nem 
mondhatók nagyon kariz-
matikus személyiségek-
nek. Viszont a felnőtté 
válás nehézségeit olyan 
szinten valóságosan mu-
tatja be, hogy az bár-

melyik slice of life anime dicsőségére válhatna. 
Úgyhogy már csak emiatt is érdemes megnézni, 
emellett a sportágat jobban is megismerhetjük 
Asuka Yuutának köszönhetően, aki mindig beavat-
ja a másik segítőt, Mitsue Kanakót a szabályokba.
 A rajzstílus nekem személy szerint nem jött 
be annyira. Néhány karakter (például Mitsue Ka-
nako) kifejezetten csúnya lett. A zene kellemes, 
de igazán sem az opening, sem az ending nem 
marad meg az emlékezetben. Az ending is az ani-
máció mivolta okán különleges, hiszen a szereplők 
zenére táncolnak. Ami kifejezetten jó lett, hiszen 
mindenki a maga személyiségének megfelelően 
táncol.

 A Hoshiai no Sora nem szokványos sportani-
me, de egyedi mivolta kétségtelenül különlegessé 
teszi a művet. Érdemes próbát tenni vele.

Ráadásul amikor az anyja egy „baleset” következ-
tében értesül gyermeke másságáról, a leghatáro-
zottabban elutasítja, hogy fia különbözzön a többi 
embertől. Hiszen jó nevelést adott neki, ő bizony 
semmiben nem hibázott.
 A legnyomorultabb családi háttér egyér-
telműen az új diáknak, Katsuragi Makinak jutott. 
Hamar kiderül, hogy szülei azért váltak el, mert 
az apja egy agresszív vadállat, aki folyamatosan 
verte nemcsak a feleségét, de a gyerekkel is ke-
gyetlen volt, amikor megszületett. A válás viszont 
nem oldotta meg a problémát, ugyanis visszajár 
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