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Sakai Tomokit alapvetően nem kell inspirálni, szá-
mára tényleg minden a műugrás. Olyannyira, hogy 
még a barátnőjét is elhanyagolja a sport miatt. Az 
anime romantikus slice of life szálat is kapott, és 
bizony hamar kiderül hősünkről, hogy teljesség-
gel alkalmatlan a szerelemre. A lány jelenlétében 
is csak a műugrásról képes beszélni, és nem ve-
szi észre, hogy szegény rettenetesen csalódott, 
hogy nem figyel rá. Meg is lesz a következménye. 
A lányt Tomoki öccse vigasztalja meg, és ez a lelki 
támogatás egyenesen a lány szívét találja el.
 Az animében alapvetően kevés esemény 
történik. Sokkal nagyobb hangsúly van az edzé-
seken, illetve a sporton kívüli eseményeken. Az 
edzések viszont vannak annyira kemények, hogy 
ha a végére nem is az Olimpiára, de a selejtező 
versenyre kijutnak, ahol a legjobbak kvótát kap-
nak az Olimpiai játékokra.

 A DIVE!! light novelként indult, majd 2007-
ben jött az első manga kiadás. A mű érdekessége, 
hogy kétféle manga jelent meg belőle. Az első ki-
adás úgy nézett ki, mintha gyerekek lennének a 
műugrók. A második kiadás 2017-2018 között jött 
ki 17 fejezetben. Abból készült az anime. És jobb 
is, hogy abból, mert ott már inkább néznek ki ti-
nédzsernek a fiúk. Az első változat ugyan sokkal 
részletesebb, hiszen 48 fejezetes, viszont a raj-
zolása, mint egy kezdő mangakáé. Arra viszont jó 
volt az első kiadás, hogy abból készült a live-action 
movie. Ha az animével hasonlítjuk össze a kétórás 
filmet, akkor jó néhány különbséget látni fogunk. 

akkor, ha a fiúk kvótát szereznek az Olimpián és 
képviselni fogják Japánt. Ezt persze teljes képte-
lenségnek tartják a jelöltek, de nem ez az egyedü-
li meglepetés. Amikor Asaki-san megkéri a fiúkat, 
hogy ugorjanak, akkor felmegy mindenki a dob-
bantóra, és amint felveszik a megfelelő testtar-
tást, az edző máris hívja a következőt. A testtartás 
mindent elárul a kvalitásaikról... És bizony, van itt 
munka bőséggel.
 Hoz is az edző egy Okitsu Shibuki nevű 
srácot, akinek minden adottsága megvan ahhoz, 
hogy igazi műugró legyen. De ő magányos far-
kasként csak egyedül hajlandó művelni a sportá-
gat. Nem is medencénél edz, hanem egy tenger-
partnál, ahol szikláról ugrik a vízbe. Ott találta az 
edző, és csak nagyon nehezen tudta rávenni, hogy 
tartson vele a klubba. Nem is árul zsákbamacskát 
Asaki-san, amikor bemutatja az újdonsült tagot, 
mindenkivel közli, hogy ő nem barát lesz, hanem 
rivális. Sokkal inkább azért hozta, hogy lássanak 
egy jó példát arra, milyen egy igazán jó műugró, 
és hogy inspirálódjanak általa.

 Vannak bizonyos sportágak, melyek önma-
gukban jó alapot szolgáltatnak arra, hogy anime 
formában is nézzük őket, hiszen izgalmasak, szó-
rakoztatók, és ha még a karakterek is érdekesek 
és szerethetők, akkor garantált a siker. De hogy 
valaki a műugrást akarja anime formájában nép-
szerűsíteni...

 A Mizuki Diving Club komoly anyagi gon-
dokkal küzd. Ha nem érkezik gyors segítség, akkor 
be kell zárni és meg kell szüntetni a tevékenysé-
güket. Tagjainak számát ugyan egy kezünkön meg 
lehet számolni, de lelkesedésük határtalan, és bi-
zony komoly álmuk törne derékba, ha a klub nem 
létezne többé. Sakai Tomoki gyerekkorában haza-
fele menet látott egy medencénél a magasból le-
ugrani egy műugrót, aki teljesen lenyűgözte. Nem 
is volt kérdés, hogy ez lesz élete sportága. Be is 
tért a klubba, és azóta is keményen edz. Mostan-
ra viszont anyagi problémái lettek az egyesület-
nek. Új edzőjük lesz Asaki Kayoko személyében, 
aki ugyan hajlandó megmenteni a klubot, de csak 
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kevés esemény történik az animében és nagyon 
sok a párbeszéd. Ezekre esetleg megterhelő lehet 
odafigyelni, viszont sok szó esik magáról a sport-
ról. Szintén jogos kritika lehet, hogy a szereplők 
sem annyira fajsúlyosak. Sokuknak nincs konkrét 
személyisége, a külsőn kívül nehezen különböz-
tethetők meg egymástól. Kevés az igazán emlé-
kezetes karakter.

 Mindezek ellenére nekem tetszett, és min-
dig is úgy emlékeztem rá, hogy messze nem any-
nyira rossz, mint amilyen az átlagértékelése. De 
leginkább a live-action film vett arra rá, hogy még 
egyszer megnézzem az animét, az élőszereplős 
változat tényleg nagyon jó lett. És igazából pont 
azért teljes a film is, mert minden fontos ese-
ményt magába foglal. Nagyon sok extrát nem 
tartalmaz az anime, inkább csak részletesebben 
kifejti az eseményeket. Mégis érdemes vele egy 
próbát tenni, ha tetszett a film, mert nagyon kel-
lemes légköre van, és a karakterek is bár kevésbé 
emlékezetesek, de azért szerethetők. Ja, és ne 
felejtsük el, hogy a zenét az a Hayashi Yuuki írta, 
aki a Boku no Hero Academiával és a Haikyuu!!-val 
már letette a névjegyét. Örömteli, hogy annak el-
lenére, hogy az OST CD-t csak a Blu-ray kiadáshoz 
mellékelték, igazi minőségi munkát végzett a ze-
neszerző, innen is van néhány dal, ami személyes 
kedvencem lett tőle. Tehát aki el tudja engedni a 
sportanimék dinamikáját, és ráérez az anime lég-
körére, annak azt gondolom, hogy érdemes egy 
próbát tennie. Jó eséllyel tetszeni fog.

Például az animében az edző szóban mondja el a 
fiúknak, miként eddzenek otthon, a filmben ezt 
írásban kapják. Tomoki is máshol találkozik a lány-
nyal. De ez semmit nem von le a film értékéből. 
Nagyon jóra sikeredett, egy átlagos japán filmhez 
képest elsőosztályú a színészi játék, lehet érzékel-
ni, hogy a fiúk számára tényleg fontos a sport.

 Ez a sorozat is azon animék listáját erősíti, 
amelyeknek rossz átlagértékelése van, de nekem 
bejött. Mindazonáltal érteni vélem, hogy miért 
nem tetszik a nézőknek. Ugyan sok szó van a sport-
ról, de élesben keveset látjuk, hiszen, ha belegon-
dolunk, maga a műugrás csak egy néhány másod-
perces gyakorlat. Nem olyan, mint egy labdajáték, 
ami tart x percig vagy pontig, és ott történik az 
események nagyja, hanem az edzéseken van a 
fókusz. Ráadásul a sportághoz csak közvetetten 
kapcsolódnak. Ami szintén problémás lehet, hogy 
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