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vetkeztében	hamar	kiérdemelte	a	„zsarnok	király”	
és	az	 „egocentrikus	 játékos”	dicsőségesnek	nem	
nevezhető	címét.	
 
	 Aki	megfigyelte	a	nonverbális	jeleket,	ami-
kor Kageyama ordítozott az alsó-középiskolás 
csapattársaival, az láthatta, hogy a keze ökölbe 
van	szorítva,	valamint	a	szeme	erőteljesen	be	van	
csukva.	Ezek	mind	jelei	annak,	hogy	Kageyama	va-
lójában szenved saját magától, és küzd a démo-
naival,	csak	mivel	nem	kapott	helyes	útmutatást	
arra,	hogyan	kezelje	a	frusztrációját,	ezért	máso-
kon töltötte ki a haragját. Aztán, amikor Kageya-
ma feladná a labdát, de nincs senki, aki támad-
jon	 vele,	 ő	meg	 tanácstalanul	 néz	 a	 labda	 után,	
és	 eközben	 Hayashi	 Yuuki:	 Trauma	 című	 zenéje	
szól…	A	mai	napig	összeszorul	 a	 szívem,	amikor	
meglátom azt a jelenetet. 

 A Haikyuu!! 4. évadának szinte akkora fe-
neket kerítettek, mint egy nagy költségvetésű já-
téknak vagy filmnek. Nemcsak az információkat 
adagolták folyamatosan, hanem az időpontokat 
is, hogy mikor mit hoznak nyilvánosságra. Mi, ra-
jongók meg úgy örültünk minden egyes informá-
ciónak, mintha egy rejtett tárgyat találtunk volna 
meg egy játékban. És ha már küszöbön az új évad 
(illetve mire megjelenik ez a cikk, már le is ment 
néhány rész), úgy gondoltam, eljött a ideje számot 
vetni és összegezni az első három évad legjobb je-
leneteit.

 Nem egyszer feszegették már általában 
anime	rajongók	is,	hogy	a	Haikyuu!!	minőségében	
túlszárnyalta	a	Slam	Dunkot.	Miután	a	Slam	Dunk	
a	 ‘90-es	 évek	 meghatározó	 és	 úttörő	 sportani-
méje	volt,	ezért	erősnek	hangzik	ez	a	kijelentés,	
de	egyáltalán	nem	az.	A	Haikyuu!!	 is	 a	maga	 va-
lóságában	mutatja	be	a	röplabdát,	ahogy	a	Slam	
Dunk	a	kosárlabdát,	viszont	a	Haikyuu!!	annyiból	
több, hogy sokkal több karakternek van kidolgo-
zott	személyisége,	és	a	bennük	rejlő	lehetőségek	
megfelelően	ki	 is	vannak	használva.	Ezért	sokkal	
több	az	emlékezetes,	már-már	emblematikus	jele-
net.	Többek	között	ennek	köszönhetően	teljesen	
megérdemelten	népszerű	a	Haikyuu!!,	és	megér-
demli a felhajtást maga körül. Azon ritka esetek 
egyike,	amikor	a	minőség	és	a	népszerűség	együtt	
jár. A sok emlékezetes jelenet tényleg tesz arról, 
hogy ne felejtsük el az animét, és mi tagadás, na-
gyon nehéz volt összeállítani ezt a 10-es listát. 

Bevallom,	hogy	erősen	 szubjektív	 is,	 és	mivel	 az	
alábbi	 10	 jelenet	 fele	 egy	 karakterhez	 köthető,	
könnyű	kitalálni,	hogy	ki	az	abszolút	kedvencem.

10. Kageyama „félrehívja” Hinatát 
egy kis taktikai megbeszélésre

1. évad 4. rész

	 Sokan	az	egész	Haikyuu!!	egyik	 legaranyo-
sabb jelenetének tartják, amikor a második évad-
ban Hinata valamit Kageyama fülébe súg, és Ka-
geyama úgy hajtja le a fejét, hogy hallja Hinatát. 
Valóban nagyon aranyos az a jelenet, de én jobban 
szeretem azt, amikor Hinata és Kageyama bebizo-
nyítják,	hogy	tudnak	együtt	dolgozni,	ezért	Tana-
kával	hármasban	egy	meccset	játszanak	Tsukishi-
ma,	Yamaguchi	és	Sawamura	ellen.	Ekkor	volt	az,	
hogy	Kageyama	a	pulóverénél	fogva	megragadta	
Hinatát, és arrébb ráncigál-
va közölte vele a taktikai 
utasításokat.	 Sokan	 meg-
ijedtek, mert Kageyama 
eléggé	 agresszívnek	 tűnt,	
Tanaka majdnem nekiment 
Kageyamának. De az az 
arc,	 és	 az	 a	 váratlanul	 bé-
kés hang, ahogy Kageyama 
beszélt Hinatához, én ott 
éreztem,	 hogy	 túlcsordul	
az anime az aranyosságtól, 
főleg	 Hinata	 arcát	 látva.	
Az már csak hab a tortán, 

hogy amikor Tanaka döbbenetének adott hangot, 
hogy mégis hogy akarják kivitelezni, amit megbe-
széltek, Hinata és Kageyama egyszerre mondták, 
hogy	addig	nem	tudjuk,	hogy	sikerül-e,	amíg	meg	
nem	 próbáltuk.	 Kell	 ennél	 nagyobb	 bizonyíték,	
hogy	 őket	még	 isten	 is	 egymás	 játékostársának	
teremtette?

9. Kageyama alsó-középiskolás 
múltja

1. évad 4. rész

	 Már	az	első	 részben,	amikor	Hinata	és	Ka-
geyama	 először	 beszélgettek,	 lehetett	 érzékel-
ni,	 hogy	 Kageyama	 nem	pusztán	 sznobizmusból	
zsémbeskedik. Megvan rá az oka. Nem is kell so-
kat várni, hogy a múltjának egy részét megismer-
jük.	Kageyama	maximalista	játékos,	stílusának	kö-
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Őszintén	sajnáltam	Kageyamát.	Bár	az	igazsághoz	
hozzátartozik,	 hogy	 könnyű	úgy	 ítéletet	monda-
ni,	 hogy	 nekünk	 megmutatják	 Kageyama	 belső	
küzdelmét. Elgondolkodtam azon, hogy ha én is 
a	csapattársa	lettem	volna,	és	velem	is	ugyanúgy	
üvöltözött volna, mint a többiekkel, jó eséllyel én 
is	elfordultam	volna	tőle.

8. Hinata beveri a fejét
az ajtófélfába

2. évad 4. rész

 Nagyon édesek azok a jelenetek, amikor Hi-
nata próbálja bizonygatni, hogy van keresnivaló-
ja röplabdásként a pályán. Az egyik legviccesebb 
jelenet,	 amikor	 Haiba	 Lev	 incselkedik	 Hinatával	
az alacsony termete miatt, majd hogy Hinata be-
bizonyítsa, hogy igenis megvannak a sportolói 

képességei,	 ugrik	 egy	 hatalmasat.	 Csak	 épp	 azt	
felejtette el, hogy bekopogtatott Haibához, és az 
ajtó	alatt	áll,	így	gyönyörűen	beveri	a	fejét	az	ajtó-
félfába. Fejfájásával bizonyítja, hogy tényleg ma-
gasra	tud	ugrani.	Haiba	Lev	egyébként	egy	szeret-
hető,	 laza	 karakter,	 külön	ajánlott	 az	első	OVA-t	
megnézni,	 amely	 rá	és	Kenmára	 fókuszál,	 ahogy	
két	 teljesen	 különböző	 személyiség	 összedolgo-
zik.	Mindkettejüket	közelebb	hozza	a	nézőhöz.

7. Hinata és Kageyama
a tornatermen kívülre kerül

1. évad 2. rész

	 Sawamura	Daichi	szigorú,	de	következetes	
csapatkapitány hírében áll, akinek megvannak 
a	maga	elvei.	 Ilyen	például	az,	hogy	legyen	bárki	
bármilyen jó, és legyen bármennyire is motivált, 

aki	nem	játszik	a	csapatszellemnek	megfelelően,	
az hamar a tornatermen kívül találja magát a je-
lentkezési lapjával együtt. Hinata és Kageyama 
tudnának	erről	mesélni.	Hosszú	órákat	töltenek	a	
tornaterem	ajtaja	előtt,	mert	Sawamura	már	nem	
tudta	 kezelni	 a	 civakodásukat.	 Közben	 vitáznak	
egymással, Kageyama hihetetlen csapatszellem-
ről	tesz	tanúbizonyságot,	amikor	Hinatát	félrelök-
ve	próbálja	meggyőzni	a	többieket	az	ajtón	kívül-
ről,	hogy	igenis	képes	vele	együttműködni.	Persze	
végül	Sawamura	eléri	a	célját,	és	egy	három	a	há-
rom elleni meccsen bizonyítják, hogy tényleg ké-
pesek együtt dolgozni.

6. Yamaguchi ötszörös nyertes 
szervája

2. évad 22. rész

	 Az	anime	nemcsak	abban	erős,	
hogy sok karakternek kidolgozott 
személyisége	van,	és	döntő	többsé-
gében	 kihasználták	 a	 bennük	 rejlő	
lehetőségeket,	 hanem	 fantasztikus	
személyiségfejlődésen	 mennek	 ke-
resztül. Elég csak Kageyamára gon-
dolni,	 aki	 fokozatosan	 teljes	 értékű	
tagja lesz a csapatnak. Kétségte-
lenül	 figyelemreméltó	 Yamaguchi	
Tadashi	jellemfejlődése	is.	Azért	lás-
suk	 be,	 nem	 nevezhető	 szívet	mel-
engetőnek	a	bemutatkozása.	Szinte	
nem	 túlzás	 kijelenteni,	 hogy	 kutya-

ként	loholt	Tsukki	mellett.	Tsukki	így,	Tsukki	úgy,	
minden,	 amit	Tsukki	mond,	 az	maga	a	 szentírás.	
A	„Gomen,	Tsukki!”	szinte	szállóige	lett.	Láthatjuk	
az	ő	gyerekkori	gyötrelmeit	is,	ami	alapján	érthe-
tővé	válik,	hogy	miért	ragaszkodik	hozzá	annyira.	
Végül	elindul	egy	úton,	aminek	következtében	ki-
lép	Tsukishima	árnyékából,	és	annyira	megtalálja	
a	saját	útját,	hogy	a	második	évad	végére	ő	is	tel-
jes	értékű	tagja	lesz	a	csapatnak.	Igazából	ha	van	
túlzása	 az	 animének,	 akkor	 az	 Yamaguchi	 ötszö-
rös	egymás	utáni	nyertes	szervája.	Rövid	idő	alatt	
nem	fejlődik	ennyit	az	ember,	és	mivel	általában	
a valóság keretein belül marad az anime, így ez az 
ötszörös nyertes szerva inkább egyfajta szimbó-
lumnak	fogható	fel.	Minden	egyes	magunkba	fek-
tetett	munka	és	 fejlődés	egy	nyertes	 szerva,	 rá-
adásul	ahogy	a	Production	I.G.	ezt	megjelenítette,	
az ékes bizonyítéka annak, hogy nagyon értenek a 
szép animációhoz, és az érzelmek hiteles megjele-
nítéséhez.
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évad	3.	részétől	folyamatosan	hallhatjuk	Kageya-
ma	szájából,	így	szinte	már	teljesen	hozzá	kötődik.	
Egy	 YouTube	 videóban	megszámolták,	 hányszor	
hangzik	el	a	„HINATA,	BOKE!!”,	és	kb.	32-ig	jutot-
tak el. Ez is kiválóan érzékelteti, hogy mennyire 
kell komolyan venni a Hinata és Kageyama közti 
civakodást.	 Fontos	 ugyanis	 különbséget	 tenni	
a	 „baka”	 és	 a	 „boke”	 között.	 A	 „baka”-t	 szokták	
sértésnek is használni, amikor tényleg lehülyéz-
nek	valakit,	viszont	a	„boke”-val	inkább	játékosan	
heccelik	egymást.	A	 „HINATA,	BOKE!!”	pedig	na-
gyon	jól	leírja	a	két	főszereplő	közti	kapcsolatot,	
ami	 sok	poén	alapja	a	Haikyuu!!-ban.	Zenében	 is	
megjelenítették	a	két	főszereplő	közötti	bohókás	
kapcsolatot.	A	 „Hinata	 to	Kageyama”	és	 az	 „Aka	
Ten	Gumi”	 az	 anime	 legviccesebb	 zenéi,	melyek	
szintén	Tachibana	Asami	zeneszerzői	képességét	
dicsérik.

2. Kageyama és Oikawa közös 
múltja

1. évad 19-22. részek

	 Közismert	 rólam,	 hogy	 mennyire	 gyűlöle-
tesnek	 tartottam	 Oikawát.	 Ez	 némileg	 enyhült	
az	idők	során,	de	nem	csinálok	titkot	abból,	hogy	
ha megkérdeznék, hogy kettejük közül melyik ol-
dalára állok, gondolkodás nélkül Kageyamát vá-
lasztom.	 Ennek	 egyik	 fő	 oka	 a	 közös	múltjuk	 az	
alsó-középiskolában. Azt szoktam mondani, hogy 
Kageyama	és	Oikawa	egymást	tették	tönkre	men-
tálisan. 

5. Tsukishima nyertes sánca
3. évad 4. rész

	 Ha	már	jellemfejlődés,	akkor	egyértelműen	
a	 leglátványosabb	 utat	 Tsukishima	 Kei	 járta	 be.	
Három	 olyan	 karakter	 van	 a	 Haikyuu!!-ban,	 akik	
komoly	frusztrációval	küzdenek,	az	egyik	közülük	
Tsukki	(Kageyama	a	másik,	róla	volt	szó,	a	harma-
dikról	később).	Az	ő	bemutatkozása	is	érdekes,	hi-
szen	azzal	jött,	hogy	inzultálta	Hinatát	és	Kageya-
mát.	Az	affér	után,	ahogy	Yamaguchival	elvonult,	
nyilvánvalóan	 látszódtak	 rajta	 a	 frusztrációk.	 A	
második évadban nyerünk betekintést a múltjába, 
itt derül ki, hogy mi élete nagy csalódása, és aztán 
ahogy	ezt	feldolgozta,	tovább	tudott	lépni	rajta,	
az	példaértékű.	Ezért	is	van	az,	hogy	bár	alapvető-
en	nem	szeretem,	ahogy	az	elején	Tsukishima	gú-
nyolódott	Hinatán	és	Kageyamán,	 és	nem	 tudta	
elfogadni	Hinata	kvázi	„tapasztalatlan	optimista”	

gondolkodását, de végül megjárta a maga útját, 
szembenézett a démonaival és megküzdött ve-
lük.	Ennek	eredménye	az	a	biztos	pontot	érő	sánc	
a	3.	évadban,	mely	után	Tsukishima	felkiáltott…	
ott	sok	évnyi	feszültség	jött	ki	belőle.	Azt	a	 jele-
netet sokszor idézzük mi, rajongók. Van két zene, 
ami	Tsukishimáról	szól.	A	második	évadban	hallha-
tó	a	„Tsuki	no	De”,	a	másik	a	„Tsuki	no	Wa”,	mely	a	
harmadik	évad	zenei	repertoárját	erősíti.	Mind	a	
két	zene	Tachibana	Asami	magas	szintű	zeneszer-
zői	kvalitásáról	lesz	tanúbizonyságot.

4. Ebéd a vereség után
1. évad 24. rész

 Azt gondolom, hogy kevés meghatóbb je-
lenet	van	az	animében	annál,	amikor	a	Karasuno	
csapattagjai az Aoba Johsai ellen elszenvedett ve-
reség	után	a	vacsoránál	mind	együtt	könnyeznek.	

Azt	a	 jelenetet	konkrétan	a	Miyazaki	filmek	szín-
vonalához hasonlítják, és nem véletlenül. Nem 
bírom megállni könnyezés nélkül, valahányszor 
látom	azt	a	jelenetet,	amit	ráadásul	Hayashi	Yuu-
ki:	Tsuyoku	Nare	című	zenéje	erősít.	Gyönyörűen,	
részletgazdagon meg van animálva. Ez a jelenet 
az	érzelmekről	szól,	és	ha	van	szereplő,	akit	meg-
szerettünk,	 biztosan	 együtt	 fogunk	 érezni	 vele,	
mert az érzelmek teljesen hitelesen meg vannak 
jelenítve.

3. „HINATA, BOKE!!”
Folyamatos

	 Ami	 az	 Inuyashának	 „Osuwari!”	 (fekszik!),	
az	a	Haikyuu!!-nak	„HINATA,	BOKE!!”.	Szállóigévé	
vált,	és	nagyban	hozzájárult	ahhoz,	hogy	Kageya-
ma a zsémbes személyisége ellenére az egyik leg-
szerethetőbb	 karaktere	 lett	 az	 animének.	 Az	 1.	
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a szereplőkben rejlő lehetőségeket. Mindenkinek 
saját személyisége van, és ahogy ezek a különbö-
ző személyiségek „össze vannak eresztve”... sok 
derűs percet okoz, ha a karakterek egy kicsit job-
ban önmaguk. Szinte mindegyik szereplőhöz köt-
hetők emblematikus jelenetek, és mivel mindenki-
nek más a kedvence, ezért mindenki mástól idéz 
jeleneteket. Ezért is van az, hogy objektív toplis-
tát nem lehet összehozni a Haikyuu!!-ból. De ízelí-
tőnek kiváló, hogy még az is kedvet kapjon, hogy 
megnézze ezt a remekművet, aki eddig legyintett 
a Haikyuu!! neve láttán, vagy nem szereti a sporta-
niméket.

Először	Oikawa	volt	az,	akinek	sértette	az	egóját,	
hogy színre lépett egy nálánál sokkal tehetsége-
sebb	játékos	Kageyama	személyében.	Ő	volt	az,	aki	
nem	tudta	kezelni	a	frusztrációit,	például	amikor	
Kageyamához vágta a röplabdát. Ez önmagában 
emblematikus	jelenete	az	animének.	A	sors	iróni-
ája,	 hogy	Kageyama	ugyanúgy	 felnézett	Oikawa	
sportolói	kvalitásaira,	akkor	figyelt	fel	 rá,	amikor	
Oikawa	átvette	a	legjobb	feladónak	(Setter)	 járó	
oklevelet.	Ráadásul	Kageyama	is	ugyanúgy	félté-
keny	volt	Oikawára.	Lényegében	a	két	dudás	egy	
csárdában esete látható. A különbség kettejük 
között	az,	hogy	a	féltékenység	valóban	előhozta	
Kageyamából	a	démont.	A	zsémbes,	olykor	durva	

attitűdje	abból	fakadt,	hogy	túlságosan	komolyan	
vette	 a	 játékot,	 és	 a	maximalizmusának	 köszön-
hetően	a	csapattársait	is	szinte	kizsigerelte	men-
tálisan.	Csakhogy	rá	–	amint	bekerült	a	Karasuno	
Középiskolába	 –	 nagyon	 jó	 hatással	 volt,	 hogy	
már	 nem	 fordultak	 el	 tőle	 a	 csapattársai.	 Nem	
utolsósorban	 Hinata	 pozitív	 személyisége	 is	 so-
kat	segítette	a	jellemfejlődésben.	Ezzel	szemben	
Oikawa	a	frusztrációját	gyerekes,	vicces,	gúnyoló-
dó személyiségbe rejtette el. Habár ott van a má-
sik	oldal,	hogy	elképesztően	tehetséges	 játékos,	
és hihetetlen, ahogy leolvassa az ellenfél csapat 
taktikáját, mégis azt gondolom, hogy a mangaka 
igazságot tesz olyan fejezetcímekkel, mint példá-

ul	„Oikawa	Toori	wa	Tensai	
de	wa	 nai”	 (Oikawa	 Tooru	
nem	géniusz),	mert	bár	sok	
poén alapja a gyerekes atti-
tűdje,	és	ahogy	ezt	csapat-
társa,	 Iwaizumi	 Hajime	 le-
reagálja, de ha úgy nézzük, 
pont emiatt nem alkalmas 
arra, hogy csapatkapitány 
legyen.	És	hogy	a	frusztrá-
ció megmaradt benne, azt 
jól jelzi azt jól jelzi a máso-
dik évad végén Ushijima 
beszélgetése	 Oikawával,	
miután	a	Karasuno	veresé-
get mért az Aoba Johsai-
ra.	Amikor	a	Shiratorizawa	
legyőzése	 volt	 a	 téma,	 a	

frusztráció	Oikawa	arcán	azért	erősen	érzékeltet-
te,	hogy	a	múlt	még	őt	is	kísérti.

1. A Karasuno győzelme
a Shiratorizawa elleni meccs után

3. évad 10. rész

 Ezzel a jelenettel mind a mangaka, mind 
az	animestúdió	feltette	a	koronát	az	egész	műre.	
Nagyon	lehet	érezni	a	Shiratorizawa	felett	aratott	
győzelem	örömében,	hogy	kijött	belőlük	a	hosz-
szú,	kemény	edzések	feszültsége.	A	Shiratorizawa	
a legjobbnak kikiáltott középiskolás röplabda csa-
pat,	és	azzal,	hogy	a	Karasuno	legyőzte	őket,	egy	
nagyobb történet került 
lezárásra. Ezt az érzetet 
tovább	 erősíti,	 hogy	 any-
nyira	 élethűen	 van	 meg-
jelenítve	 a	 győzelem	 örö-
me,	mintha	egy	film	happy	
endjét látnánk. Talán ez is 
az oka annak, hogy ilyen 
hosszú	szünet	után	jön	a	4.	
évad,	 nemcsak	 mert	 utol-
érték a mangát.

 Természetesen en-
nél sokkal több emléke-
zetes jelenet van az ani-
mében, hiszen, ahogy az 
elején írtam, kihasználták 


