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ellenfél viselkedését, és így a testbeszéd alapján 
meg tudja tippelni, hogy hova fogja ütni a labdát, 
ez pedig az esetek nagyobb részében bejön, más-
kor meg nem. Az anime realisztikussága ellenére 
ez egy kicsit a Kuroko no Basketre emlékezte-
tett, abban szintén a valóságban is kivitelezhető 
„különleges képességek” felnagyított változatát  
kaptuk.
 Mikoto cinikus és szarkasztikus (még hogy a 
japánok nem értik a szarkazmust…), aki eleinte a 
legkevesebb együttműködéssel fordul az új mun-
katársai és csapattársai felé. Ha tehetné, inkább 
hátat fordítana nekik. Ennek ellenére szerethető, 
nagyon bírtam, ahogy beszélt, meg azt a hangne-
met, amit megütött, miközben az udvarias stílust 
megtartotta. Érdekes ízlése van (ki más iszik nat-
tós kólát?), meg az alkoholt sem bírja jól, de előbb-
utóbb sikerül neki karakterfejlődni és beilleszked-
ni a többiek közé.
 A másik leginkább főszereplőnek mondha-
tó karakter a 32 éves Tatsuru, aki elég érdekes 
első benyomást tesz az újoncra, pedig ő lesz a fő-

sai körében a szokatlan nyakkendőjével. A tollas 
sem teljesen úgy alakul, ahogy tervezte, a csapat 
utolsó lett a tavalyi bajnokságon, ráadásul egy ál-
talános iskola tornatermébe járnak gyakorolni.
 Mint minden második sportanime főszerep-
lőjének, neki is van leküzdendő múltbeli traumája, 
ami miatt nem akar csapattárssal duóban játszani, 
de a többiek ezt nyilván nem hagyják annyiban. 
És mint minden második sportanime főszereplő-
jének, neki is van különleges képessége. Ez pedig 
nem más, mint a jövőbe látás. Oké, ez talán túlzás, 
pusztán annyiról van szó, hogy tanulmányozza az 

 A sportanimék jelentős része középiskolá-
ban játszódik, hiszen itt virágzik a sport- és egyéb 
klubok élete tanítás után. Nem mellesleg ez az a 
korosztály, akik Japánban vagy inkább világszerte 
elsők szeretnének lenni, túlfűtöttek a lelkesedés-
től, és szinte soha nem adják fel. Így remek kiin-
dulópontot adnak a látványos játékokhoz és mecs-
csekhez. Felüdülés volt a Kaze ga Tsuyoku Fuiteirut 
nézni, hiszen az az anime már egyetemistákról 
szól, supermario4ever írt is róla cikket (AniMaga-
zin 52.), és nekem is nagy kedvencem. Aztán az idei 
téli szezonban érkezett egy sportanime, aminek a 
szereplői dolgozó felnőttek.

Miről és kiről szól?

 A történet főszereplője a 19 éves Shiratori 
Mikoto, aki gyerekkora óta jól tollasozik. Ám a kio-
tói profi tollascsapatnál nem hozza az elvárt telje-
sítményt, így az edző egy csokor virág kíséretében 
kiteszi a szűrét. Szerencsére a vonaton hazafelé 
kap egy telefonhívást a Sunlight Beverage edző-
jétől, hogy felvennék, amit már csak azért is elfo-
gad, hogy ne legyen NEET-ként az anyukája terhé-
re. (Egyébként nagyon cuki és támogató anyukája 
van, aki képes ráírni, hogy vitt-e magával zsepit.) A 
csavar ott kezdődik, hogy ennél a cégnél a tollas 
csak délutáni elfoglaltság, napközben üzletem-
berként kell dolgozni. Ami a tapasztalatlan Mi-
kotónak nagyobb kihívás, mint várta: még a név-
jegykártyáját is elfelejtette, arról nem is beszélve, 
hogy már az első napon hírhedt lesz a munkatár-

nöke, illetve majd a csapattársa is. Mikotónak tel-
jesen az ellentéte, az a tipikus extrovertált, néha 
(vagy mindig) már-már túlságosan közvetlen srác 
(vagy inkább férfi), akiből árad a pozitivitás. Meg 
az alkoholszag. A szuperhősneve Badryman, ami 
a badminton (tollas) és a salaryman (üzletember) 
összetétele, hiszen öltönnyel és tollaslabdával 
alakítja a jövőt! Ha ez gáznak és kínosnak hangzik, 
akkor ezzel nem vagyunk egyedül, mert Mikoto is 
pontosan így gondolja. De azért Tatsurunak is van 
múltja, meg dolgai, amikről nem szívesen beszél, 
úgyhogy ne ítélkezzünk rögtön.
 Több fő mellékszereplő van még különbö-
ző személyiséggel és akadállyal: előkerül például a 
testvérek kapcsolata, vagy akár a család, a munka 
és a hobbi közti zsonglőrködés is. Mind szerethe-
tőek, emiatt nem kell aggódni. Még az ellenséges 
csapatok tagjait is lehet kedvelni, nagyon élvez-
tem a jellemükből és tipikus szokásaikból fakadó 
humort. Úgyhogy ha a tollas nem is hangzik olyan 
izgalmasnak, érdemes a karakterekért és a kon-
cepcióért megnézni. 

https://animagazin.hu/magazin/52/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/52/#downloads
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sú animét mondani, amiben ugyanígy néznének ki 
az arcok. A pasztellszínek jól álltak neki, megadják 
a hangulatát az animézésnek.
 A seiyuuk alakításai is tetszettek, Mikoto 
hangját Enoki Junya szolgáltatja, aki ismerős le-
het a Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru Taroujaként vagy a 
2.43: Seiin Koukou Danshi Volley-bu Kurobájaként, 
meg úgy egy rakat másik nem sportaniméből, 
például Itadoriként a Jujutsu Kaisenből. Tatsuru 
hangját pedig Shin’ichirou Mikinek köszönhetjük, 
aki szintén sok híres szereplőt megszólaltatott 
már, például a Gintamában Sakamoto Tatsumát, 
de a Haikyuu!!-ban és a Kuroko no Basketben is je-
len van mellékszereplőként.
 Az opening a Novelbright együttestől a The 
Warrior című szám, ami bennem nem igazán ha-
gyott mély nyomot, de nem volt rossz. Mondhatni 
sportanimés hangulata van (bár a BNHA is eszem-
be jutott róla). Mafumafu endingje sokkal inkább 
megmaradt, a lassabb felépítés ellenére nagyon 
erőteljes és hatásos a refrén. (A cím viszont ki-
készített, mire lefordítottam: Egy huszonötmilli-
omod.) Az ending alatti képek is imádnivalóak, a 
leguán meg főleg.

Személyes élmények, vélemény

 Már akkor felkeltette az érdeklődésem, 
amikor nézegettem a tavaszi szezont, ám a kései 
startolása miatt végül utólag néztem meg egy-
ben. Amit egyáltalán nem bántam meg, mert na-
gyon nézette magát, és nagyon meg is szerettem. 

látunk valamit. Itt egyáltalán nem ez van, közel a 
felét is kiteheti a sorozatnak, ahogy Mikoto az iro-
dában próbál beilleszkedni, ötletel a többiekkel 
egy projekten, majd igyekeznek meg is valósítani 
azt, éjszakáznak az irodában, vagy japán üzletem-
berhez hűen elmennek és felöntenek a garatra.
 A tollas annyira nem emeli ki a többi közül 
az animét, hiszen rengeteg a klisé benne. Önfe-
jű szereplő, múltbeli trauma, lesérülés, szinte 
emberfeletti adottságok, gyors fejlődés, rivális 
szereplők, cuki állat, ami az anime védjegye lehet 
(itt leguán), és még sorolhatnám. Hanem az teszi 
egyedivé a sorozatot, hogy betekintés ad a sze-
replők sporton kívüli életébe is, és ezzel együtt 
egy vállalat életébe is.

Megvalósítás

 Kimondottan elégedett vagyok minden-
nel. Nagyon jól néztek ki a tollasmeccsek, az ani-
máció meg a hangeffektek is a helyükön voltak, 
nyomokban előfordult CGI, de nem volt zavaró. A 
karakterdizájn tetszett, nem tudok hasonló stílu-

De ne becsüljük alá a tollast sem, igenis tud olyan 
izgalmas lenni, mint egy röpimeccs.

A munka és a sport

 Jogosan merül fel a kérdés, hogy a munka 
mellett marad-e idő az edzésekre. Az edzések csak 
délután négykor kezdődnek a napi munka után, ám 
az animének nagy előnye, hogy jól egyensúlyoz a 
két téma között. Sok sportanime csak és kizárólag 
a sportról szól, a szereplők azon kívüli életéből alig 

Nem tökéletes, és sok tipikus sportanimés klisé 
van benne, mégis egyedi a témaválasztása, hiszen 
fontos szerepet játszik a sorozatban a munkakör-
nyezet, munkatársak, amiből egy érdekes keverék 
sül ki. Nagyon sokféle problémát is feldolgoznak, 
de egyik sem érződik túl gyorsan lezártnak vagy 
éppen túl elnyújtottnak. Szerintem mindent ki-
hoztak belőle, amit egy 12 részes sportanimé-
ből lehet. Mellesleg imádom a karaktereket és a 
megvalósítást, az anime humorát szintén, tényleg 
azt tudom rá mondani, hogy méltó utódja lehet a 
Kaze ga Tsuyoku Fuiteirunak.
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