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lyes kedvencet választani, ha a hétköznapjaikon is 
láthatjuk őket. Emellett a sorozat jól megmutatja 
azt is, hogyan kovácsolódik össze a csapat. Erre na-
gyon jó példa, hogy amikor versenyre készülnek, 
akkor összeköltöznek, és az egyéb közös tevékeny-
ségeikbe is betekintést nyerünk, mint a közös kaja-
készítés, étkezés, vagy ahogy együtt szórakoznak.
 A Bakuten!! igyekszik abban is valósághű 
maradni, hogy azt is megmutatja, bizony aki a rit-
mikus gimnasztikát választja sportjául, annak ko-
moly megpróbáltatásokkal és sérülésekkel kell 
szembesülnie. Szinte mindegyikük túl van már 
egy-egy komolyabb sérülésen, mindegyiküknek 
külön küzdelem azon túllendülve mindent bele-

volt hiába, hogy kipróbálta magát különböző 
sportágakban, jól hasznosul az atletikus külseje és 
a hajlékonysága. Ennek köszönhetően már az első 
versenyre teljes értékű tagja lesz a csapatnak.
 Vele csatlakozik Misato Ryouya is, aki elein-
te a tipikus introvertált zseni sablonját hozza. Ki-
válóan hajtja végre a gyakorlatokat, hibának jele 
sincs. Eleinte meglehetősen magának való, inkább 
egyedül gyakorol, de aztán elég gyorsan össze-
hangolódik a többiekkel. Nyitott, szívesen beszél-
get, olykor még mosolyog is, úgyhogy mondhatni, 
elüt a sablontól.
 Az anime egyik nagy erőssége, hogy nem-
csak a gyakorlatok, versenyek alatt látjuk a fiúkat, 
hanem a mindennapi életben is. Ez nem mondha-
tó gyakorinak a sportanimék esetében, pedig vé-
leményem szerint ez kifejezetten pozitívum, mert 
így több élethelyzetben is láthatjuk a szereplőket. 
Habár a személyiségük továbbra sem fajsúlyos 
(abban a Haikyuu!! még mindig verhetetlen), de 
közelebb hozza a karaktereket, könnyebb szemé-

 Ritmikus gimnasztikát relatíve ritkán látni 
TV-ben. Leginkább az Olimpia keretében közve-
títik, illetve egy-egy bajnokságot, de jellemzően 
azokat sem főműsoridőben. Egyike azon sportá-
gaknak, melyeken ténylegesen látszik, hogy nehéz 
és hogy a sportolók több éves kemény munka után 
mennek versenyezni. A sportág rejtelmeibe enged 
betekintést a Bakuten!!

 Futaba Shotaro amióta az eszét tudja, min-
dig sportolt. Kezdte az úszással, majd a focival 
folytatta, de a baseballban sem találta meg a szá-
mítását, hiszen a kispadnál közelebb soha nem 
került a játéktérhez. Egyik nap egy park mellett 
sétál el, ahol egy csapat gyakorolt a versenyéhez. 
Úgy döntött, hogy megnézi a versenyüket. A fiú 
teljesen el volt bűvölve, és a csapat bár tényleg 
nagyon jó volt, mégis kevés pontot kaptak, így ki is 
estek a versenyből. Ennek oka pedig egészen pró-
zai: Csak négyen voltak egy csapatban, de a csa-
patot kötelezően 6 főnek kell alkotnia. Természe-
tesen indulhatnak kevesebben is, de lényegesen 
rosszabb handicappel.
 Shotaro viszont annyira lelkes volt a csapat 
mutatványától, hogy úgy döntött, erősíti őket, 
és a Shiritsu Aoi Shigerukan Koutougakkou (rövi-
den: Ao-Kou) középiskolában fog tanulni. A szü-
lei hosszas konzultáció után áldásukat adták fiuk 
döntésére. Shotaro csatlakozva a csapathoz ele-
inte eléggé esetlen, de nagyon gyorsan fejlődik. 
A gyakorlatok kivitelezésével semmi gond nincs, 
csak meg kell tanulnia a mozdulatokat. Mégsem 

adni. Ezt Shotaro is megtapasztalja, hiszen a soro-
zat alatt vele is megtörténik az „elkerülhetetlen”. 
Még álmában is megjelenik a verseny, és a rette-
gés, hogy a csapat miatta fog veszíteni.

A férfi ritmikus 
gimnasztikáról röviden

 Akit esetleg meglep, hogy férfiakat lát gim-
nasztikai gyakorlatokat végezni, pedig ez a nők 
„szakterülete”, nem nála van a hiba. Az hogy férfi-
ak is járnak versenyre, meglehetősen új dolog, 
olyannyira, hogy a FIG (Nemzetközi Gimnasztikai 
Szövetség) még nem ismerte el a férfi ritmikus 
gimnasztikát önálló versenyszámként. 
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ismerős), de annyira nem maradt meg bennem, 
inkább az ending volt emlékezetes, melyet a wac-
ci adott elő.

 Meg akartam várni a movie-t a cikkel, hogy 
annyival is teljesebb legyen, de késnek a beígért 
július 2-i vetítéshez képest. A mozikban már megy, 
már csak a nemzetközi megjelenést kell megvárni. 
Mindenesetre jó szívvel ajánlom azoknak, akik un-
ják a sportanimék sablonjait. A Bakuten!! pont at-
tól nagyon jó, hogy teljesen átlagos, mégis nagyon 
szerethető.

nak nincs esélye érvényesülni a sportágban. Rá-
adásul annak ellenére, hogy a könnyű csontozat 
inkább az ázsiaiak sajátja, versenyszerűen Japán-
ban is csak 2000 férfi űzi ezt a sportot. Nyugaton 
Spanyolországban terjed a leginkább.

Összegzés

 Az anime rendkívül kellemes. Az a fajta, 
ami nem akar többnek látszani, mint ami. Ennek 
köszönhetően máris kijön a sportanimék sablon-
jából, mert itt a fiúkban tényleg nincs semmi kü-
lönleges, és ezt teljesen jó értelemben mondom. 
Egy pszichológus, Tari Annamária egyik könyvé-
ben olvastam (nem idézem pontosan, de a lényeg 
benne lesz), hogy ma már mindenki egyedi akar 
lenni, emiatt szinte már az átlagos számít egyedi-
nek. Pontosan ez a helyzet a Bakuten!!-nel. Attól 
számít különlegesnek, hogy teljesen átlagos. Hat 
fiatal srác közös életét követhetjük végig, ahogy 
edzenek, ahogy egy csapattá kovácsolódnak ösz-
sze. Színvonalban pedig a Kaze ga Tsuyoku Fuite-
iru-vel vetekszik. Ráadásul a hasonlóság abból a 
szempontból is megáll, hogy a Bakuten!! zenéjét 
is Hayashi Yuuki szerezte, aki már-már kiérdemel-
hetné a sportanimék koronázatlan királyának cí-
mét. A Bakuten!!-hez is nagyon jó betétdalokat 
írt. Ráadásul nem áll messze tőle a sportág sem, 
hiszen az első dalait gimnasztikázó fiúcsapatok-
nak írta, úgyhogy szerintem nosztalgikus lehetett 
neki a Bakuten!!-nek zenét szerezni. Az openinget 
a Centmillimental énekelte (ami a Given-ből lehet 

Még csak 8 országban művelik világszerte ver-
senyszerűen, és többségében vannak az ázsiai 
országok. Ami nem csoda, hiszen az ázsiai férfi-
ak alapvetően könnyebbek, mint a „nyugatiak”, 
gyengébb a csontozatuk, ezért könnyebben tud-
ják megtanulni, kivitelezni a különböző gyakorla-
tokat. Ráadásul az animében látott hat fős csapat-
ban alaki gyakorlatokat bemutatni kifejezetten 
japán találmány. „Danshi shintaisou” néven emlí-
tik, és hasonló akrobatikus gyakorlatokat végez-
nek, amiket hosszú évek kemény munkája során 
hangolnak össze, majd mennek vele versenyre, 
mint a nők. A sportág nagyon lassan terjed a fiúk 
körében, hiszen alapvetően hajlékonynak, köny-
nyűnek kell lenni, így egy nehéz csontozatú férfi-
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