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kat.	 Szerencsére	 mindenki	 szerethető,	 innen	 is	
gondoskodtak	 egy-két	 emlékezetes	 szereplőről,	
akiknek bizonyára meglesz a maguk rajongótá-
bora.	Külön	kiemelendők	a	Miya-ikrek	(Osamu	és	
Atsumu),	 akik	 az	 Inarizaki	 csapatát	erősítik,	 de	a	
Kamomedai nagyszájú játékosa, Hoshiumi Kourai 
is emlékezeteset alkot. Sakusa Kyoomi mostani 
debütálása inkább ironikus, hiszen gyakran látni 
őt	szájmaszkkal.

	 Mire	hőseink	visszatérnek,	egyrészt	Hinatá-
nak	magyarázkodnia	kell,	hogy	hová	is	tűnt,	más-
részt készen állnak az újabb megmérettetésre. 
Először	egy	barátságos	meccset	játszanak	a	Date-
kóval,	majd	felkészülnek	a	nagy	összecsapásra	az	
Inarizakival,	 ami	 az	 előzetes	 várakozások	 szerint	
legalább	 annyira	 élvezetes	 és	 kiszámíthatatlan	
lesz,	mint	 a	 Shiratorizawa	 Gakuen	 elleni	mérkő-
zés.	Erről	fog	majd	szólni	a	negyedik	évad	máso-
dik fele.

 Több év után visszatért a Haikyuu!! A har-
madik évad iskolapéldája volt a kiváló shounenek-
nek. Végig izgalmas és kiszámíthatatlan röplabda 
meccset láthattunk, melynek vége talán az egész 
anime egyik legszebb jelenete. Igencsak magasra 
tette fel a lécet a negyedik évad számára, és hogy 
megugrotta-e, annak járunk utána.

 Ahogy az várható volt, az új évad némileg 
csendesebb	 lett.	 A	 Karasuno	 túl	 van	 élete	 első	
nagy	meccsén,	de	ez	persze	nem	azt	jelenti,	hogy	
ülnek	 a	 babérjaikon.	 Tovább	 edzenek	 hőseink.	
Kageyama	 és	 Tsukishima	meghívást	 kaptak	 egy-
egy	 edzőtáborba,	 ahol	 tovább	 csiszolhatják	 ké-
pességeiket.	 Kageyama	 nem	 is	 akárhol	 edzhet,	
az	U19-es	Junior	edzőtáborban,	ahova	csakis	Ja-
pán	 legjobbjai	kapnak	meghívást.	De	Tsukishima	
edzése	sem	lebecsülendő,	hiszen	az	Aoba	Johsai	
és	a	Shiratorizawa	csapatával	edz	együtt.	Hinata	
hiába	 kérdezi,	 hogy	 vele	mi	 van,	 ő	 hova	mehet,	
sajnos	 róla	 nincs	 hír.	 Persze	 nagyon	 rosszul	 esik	
neki, hogy kihagyták a buliból, de természetesen 
nem	ejtették	 a	 fejére.	Vagy	mégis?	Mindeneset-
re	elintézi	magának,	hogy	ő	is	edzőtáborban	fej-
leszthesse	 a	 képességeit.	 Hinata	 Tsukishimához	
„szegődik”	(szökik),	mindenki	nagyot	néz,	amikor	
a	semmiből	megjelenik.	Miután	Tsukishima	edző-
táborában	 két	 olyan	 csapattal	 találkozunk,	 akik	
szerepeltek	 már	 korábban,	 ezért	 csupa	 ismerős	
arcokat	 láthatunk.	Számomra	 is	 rejtély,	hogy	Oi-
kawát	miért	hagyták	ki	a	buliból,	de	ő	nem	intézte	
el	magának,	hogy	hívatlan	vendégként	a	többiek-

kel együtt eddzen. Oikawa egyébként az egész 
évadból	 kimarad,	 népes	 rajongótáborának	 nagy	
bánatára.

 Hinata eleinte nem gyakorol a többiekkel, 
csak	 segítőként,	 amolyan	 „Ball	 boy-ként”	 van	 je-
len.	Összeszedi	 a	 labdákat,	 takarít,	 osztja	 a	 töb-
bieknek az italt, de ezt is legalább akkora lelke-
sedéssel	 csinálja,	mintha	ő	maga	 is	 velük	együtt	
edzene. Néha azért elgondolkodik, hogy tényleg 
csak	 annyira	 hivatott,	 hogy	 a	 többieknek	 segít-
sen?	Persze	néhány	perc	múlva	 ismét	erőre	kap,	
és	ugyanakkora	 lelkesedéssel	 végzi	 segítői	 tevé-
kenységét, mintha élete álma vált volna valóra. 
Főleg,	hogy	alkalomadtán	azért	 lehetőséget	kap	
arra,	hogy	fejlődjön.	A	Shiratorizawa	edzője,	a	szi-
goráról	hírhedt	Washijou	Tanji	 a	maga	nyers	 stí-
lusában	nyíltan	megmondta	Hinatának,	hogy	Ka-
geyama	nélkül	nem	ér	 semmit.	Hinatának	 így	az	
előítéletekkel	 is	 szembe	kell	nézni,	de	az	edző	a	
többieket	sem	kíméli	az	ordítozásaitól	és	kemény	
gyakorlataitól.

	 Kageyama	pedig	három	eddig	 (animében)	
nem	 látott	 csapattal	 edz,	 nevezetesen	 az	 Inari-
zaki és a Kamomedai tagjaival, illetve jelen van 
az	Itachiyama	néhány	játékosa	is.	Mivel	 itt	Japán	
legjobb	fiataljai	gyűltek	össze,	ezért	keményebb	
edzéseket	 láthatunk.	 Némelyik	 még	 a	 kedvenc	
feladónk	 (Setter)	 fizikai	 erejét	 is	 próbára	 teszi,	
de	 egyértelműen	 itt	 láthatjuk	 a	 dinamikusabb,	
eseménydúsabb jeleneteket, és az új játékoso-
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rakterük személyét. A régi sorozatokban nem egy 
olyan	seiyuu-alakítást	tapasztalhattunk,	amit	már	
első	 hallás	 után	 is	 szinte	 visszaidéztünk,	 annyira	
emlékezetes volt. A Haikyuu!! esetében is terjedt 
a	 „képek,	 amiket	 hallasz”	 mém,	 mely	 egy	 olyan	
jelenetet tartalmazott, amit tényleg szinte bárki 
megjegyzett magának, aki látta a sorozatot.

Ami miatt mégsem jut a csúcsra

 A Haikyuu!! nemcsak	az	erős	személyiségű	
karakterek	és	az	emlékezetes	jelenetei	miatt	nép-
szerű,	hanem	mert	kiválóan	szemlélteti	a	csapat-
szellem	 fontosságát,	 lényegét.	Maga	a	 röplabda	
is	olyan,	hogy	sokkal	inkább	számít	a	csapatmun-
ka.	Ha	megnézünk	egy	röplabda	meccset,	nagyon	
ritka	az,	hogy	egy	adott	játékos	viszi	győzelemre	
a	csapatot.	Előfordul,	hogy	kiemelnek	egy-egy	já-
tékost,	de	 legtöbbször	csapatmunka	eredménye	
a	 győzelem.	 Ezt	 kiválóan	 illusztrálja	 a	 Haikyuu!!,	
sokan	mondják	is,	hogy	nincs	még	egy	olyan	spor-
tanime,	mely	ennyire	jól	bemutatja	a	csapatszelle-
met.	Ez	részint	a	Production	I.G-t	is	dicséri,	hiszen	
értenek	az	érzelmek	hiteles	megjelenítéséhez,	és	
a	szereplők	közti	kémia	érzékeltetéséhez.
Mégis azt lehet mondani, hogy a 4. évad 1. fele 
távolról sem tökéletes, majdhogynem tételesen 
lehet	sorolni	a	hibáit.	Lássuk	is	őket.

Rajzstílus

 Örök vita a rajongók körében, hogy mivé 
lett	 a	 manga	 rajzstílusa.	 Valaki	 így	 is	 imádja	 a	
mangát, de nem kevesen vannak - köztük én is -, 
akik szerint az évek során folyamatosan romlott a 
manga	rajzminősége.	Sőt,	az	én	szemszögemből	
egészen	az	igénytelen	fanart	stílusáig	silányult	le	
a	rajz,	és	sajnos	nem	túlzok.	Többször	írtam	már,	
hogy	a	Haikyuu!!	megérdemli	a	maga	népszerűsé-
gét,	hiszen	 tényleg	kiváló	műről	 van	 szó,	ugyan-
akkor	 a	 népszerűség	 azzal	 is	 jár,	 hogy	 a	 manga	
újabb	fejezeteinek	szigorúbb	határidőre	kell	elké-
szülnie,	és	csak	indokolt	esetben	lehet	halasztani.	
Én	magam	is	látom,	amikor	egy-egy	új	fejezet	ha	
csak	1-2	órát	is	késik,	máris	elkezdenek	aggódni	a	
nálam sokkal elvakultabb rajongók, hogy mi van, 
miért	 késik.	 Ez	 pedig	 sajnos	 kellő	magyarázattal	
szolgál arra, hogy miért kell az új fejezetnek hatá-
ridőre	elkészülni.	Ami	azt	hozza	magával,	hogy	ha	

gyorsabban készül el egy-egy fejezet, akkor romlik 
a	rajzminőség	is.	A	Haikyuu!!	4.	évada	pedig	„köve-
ti”	a	silányuló	rajzminőséget,	kis	híján	nem	túlzás	
kijelenteni,	 hogy	 olyan	 szintű	minőségromlás	 fi-
gyelhető	meg,	mint	a	régi	és	új	Kacsamesék	soro-
zat között. Ez egyébként ahhoz is hozzájárul, hogy 
az érzelmek sem jönnek át annyira, mert azok is 
le	 vannak	egyszerűsítve	 a	 karakterek	 arcán.	Ami	
pozitívumot	el	lehet	mondani	a	karakterdizájnról,	
hogy sokkal izmosabbra lettek megrajzolva a já-
tékosok.	Ezáltal	sokkal	inkább	profi	sportolói	kül-
sejük	van,	 így	látható	a	hónapok	alatti	több	órás	
napi	edzés	eredménye.	Tehát	az	anime	fizikai	fej-
lődés	 szempontjából	 komolyan	 veszi	 magát,	 de	
ezzel együtt is legfeljebb elfogadni tudom az új 
stílusú	rajzot,	megszeretni	biztos	nem	fogom.

Seiyuuk

	 Ez	 némileg	 egyéni	 megítélés	 kérdése,	 de	
az biztos, hogy több karakter hangjára rá sem le-
het ismerni. Ukai hangja sajnos nyilvánvaló volt, 
hogy más lesz, hiszen az eredeti seiyuu, Tanaka 
Kazunari	 2016	 októberében	 meghalt.	 Viszont	 a	
karakter	szempontjából	kifejezetten	előnyös	lett	
ez	a	kényszerű	változás,	mert	Egawa	Hisao	szemé-
lyében	 jött	egy	érces	hangú	 seiyuu,	 aki	 igazából	
kiválóan illik Ukai Keishinhez. Hiszen a Karasuno 
edzője	 láncdohányos,	 így	 hallhatjuk,	 hogy	 a	 sok	
cigaretta	hatására	mivé	lett	a	hangja.	Ellenben	a	
többi seiyuu maradt, de több esetben is inkább 
azt éreztem, mintha nem éreznék át annyira a ka-
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Az	új	évadnál	ilyenről	legfeljebb	1-2	esetben	be-
szélhetünk. Köztük van Hoshiumi Kurai néhány ala-
kítása.	Ja,	hát	persze,	az	új	szereplők,	újabb	seiyuu-
ket	 „vonnak”	maguk	után,	 így	a	Hoshiumi	Kurait	
alakító	Hanae	Natsuki	 is	most	mutatkozik	 be	 az	
animében, de sokak számára hatalmas öröm volt 
pl.	Miyano	Mamoru	megjelenése,	aki	a	Miya-ikrek	
közül	Atsumunek	kölcsönzi	a	hangját.	Az	új	seiyuuk	
megjelenése	mindenképp	örömteli,	

 Többször azt gondoltam, olyan mintha az 
anime	készítői	úgy	álltak	volna	hozzá,	hogy	maga	
a Haikyuu!! név elviszi a hátán az új évadot, minek 
törjék magukat valóban emlékezetes jelenetek-
kel?	Ennek	következtében	pedig	azt	lehet	monda-
ni,	hogy	az	anime	inkább	csak	az	edzőtábor	után	
indult	be.	Kár	az	első	feléért.

Zene

	 Magával	 a	 zene	minőségével	nincs	baj,	 hi-
szen	ugyanaz	a	Hayashi	Yuuki	 -	Tachibana	Asami	
páros	 írta	 a	 zenét,	mint	 a	 korábbi	 évadokban.	A	
baj az, hogy sokáig olyan érzésem volt, hogy ha 
kiadják	ennek	az	évadnak	a	zenéjét	is	CD-n,	az	jó	
eséllyel egy best of album lesz, ugyanis szinte ki-
vétel	nélkül	 az	előző	évadokból	 válogattak	hátt-
érzenéket.	Új	zenék	inkább	a	végére,	a	meccsekre	
jöttek. Aminek örültem, hogy kihallottam néhány 
tényleg	 emlékezetes	 zenét,	 úgyhogy	 jónak	 ígér-
keznek	 az	 újak	 is,	 de	 jó	 eséllyel	 az	 ezt	 követő	
második felével lesz majd teljes, és jöhet ki az új 
Soundtrack	album.	Előtte	viszont	nem	is	feltétlen	
azzal	van	a	baj,	hogy	az	előző	évadok	zenéi	hallha-
tók, hanem hogy több esetben is olyan zene hall-
ható, amelynek az adott jelenethez semmi köze. 
Több Haikyuu!! zenét ugyanis egy adott jelenetre, 
karakterre	írtak,	és	azok	eredetileg	csak	ott	szól-
tak, sehol máshol. Az új évadban kifejezetten fur-
csa	volt	hallani	például	a	„Let’s	Go	Tokyo!”	vagy	a	
„Tsuki	no	De”	zenéket	olyan	jeleneteknél,	melyek-
nek	nincs	köze	hozzá.	

ellenben az ismert karakterek esetében többek-
nél is lehet érzékelni, hogy azért eltelt 3-4 év az 
előző	évad	óta.	Az	első	részek	után	azt	gondoltam,	
hogy	csak	„be	kell	melegedniük”	(nyilván	a	fizikai	
jellegű	bemelegítésre	gondolok…)	a	seiyuuknak.	
Később	viszont	be	kellett	látnom,	hogy	néhányuk-
nak mintha változott volna a hangja. Az egyik leg-
szembetűnőbb	Murase	 Ayumu,	 aki	 sehogy	 nem	
tudta ugyanúgy szinkronizálni Hinatát, mint az 
előző	 sorozatokban.	 De	 ugyanígy	 szokatlan	 volt	
például	Tanaka	Ryuunosuke	hangja.

Elnagyolt jelenetek

 Sokan az új évad egyik nagy hibájának tart-
ják,	hogy	csendes.	Ez	várható	volt,	hiszen	ahogy	
ecseteltem	már,	 egy	 nagy	bajnokságon	 vagyunk	
túl,	 sejthető	 volt,	 hogy	 nem	 egy	 monumentális	
meccset	fogunk	ismét	látni.	Amit	én	sokkal	inkább	
hibának tartok az az, hogy sokáig eseménytelen 
az anime. Persze, edzünk, meg szinten tartjuk ma-

gunkat,	de	az	edzőtáborról	olyan	nagy	jelenetek	
nem	voltak.	Nem	újdonság	az	edzőtábor	jelenet,	
hiszen volt a 2. évadban is, de azt kiválóan meg-
oldották	emlékezetes	pillanatokkal.	Most	viszont	
sokkal inkább elnagyolt jeleneteket láthatunk. 

	 Emlékezhetünk	például	 az	1.	 részben	Tsu-
kishima kirohanására, amikor verbálisan meg-
agyalta Hinatát, hogy mégis mit keres nála. De 
több	olyan	jelenet	is	volt,	amiről	inkább	azt	lehet	
mondani,	hogy	az	internet	népének	készültek.	Ők	
persze	vették	a	lapot,	és	gyártották	is	a	mémeket	
az egyes jelenetekhez. Emellett lényegesen ke-
vesebb	poén	 is	 volt	 az	animében.	Az,	hogy	nem	
jöttek	át	annyira	a	poénok,	az	részint	az	új	rajzstí-
lus	számlájára	írható.	Mivel	le	van	egyszerűsítve	a	
rajz,	és	a	szereplőkön	az	érzelmek	megjelenítése,	
ezért	több	esetben	sem	érzékelhető	a	humor.	Fő-
leg Hinatánál volt olyan érzésem, hogy egy bugyu-
ta	gyerek	érzelmi	kitörését	 látom,	 így	egyáltalán	
nem	tudtam	poénnak	venni.
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Néhány	régi	zene	persze	a	helyén	volt,	sőt,	kife-
jezetten	kellemes	meglepetés	volt	az	egyik	ked-
vencemnek,	az	„Umaku	Ikanai”-nak	azt	a	taktusát	
hallani,	 amit	 eddig	 csak	 a	 CD-n	 lehetett.	 És	 sze-
rencsére	úgy	tűnik,	hogy	az	új	zenék	 is	hozzák	a	
régi	minőségét,	de	van	egy	olyan	érzésem,	hogy	
megvan az oka annak, hogy Hayashi Yuuki miért 
szinte	csak	a	Boku	no	Hero	Academia új évadának 
zenéjét	promótálta	az	Instagram	oldalán.
	 Az	 opening	 szerencsére	 teljesen	 rendben	
van,	hiszen	az	a	BURNOUT	SYNDROMES	énekelte	
fel,	amely	a	második	évad	második	openingje	óta	
ír	 az	 animéhez	 openingeket.	 Tőlük	 a	 FLY HIGH!! 
valósággal az anime himnusza lett, a legnagyobb 
kedvenc	a	rajongók	körében.	És	bizony	az	új	ope-
ninggel, a PHOENIX-szel	sem	okoznak	csalódást.	
Tudnak	 jó	 zenét	 írni,	 az	 énekes	 senkiével	 össze	
nem	téveszthető	hangja	pedig	mindenképp	egye-
divé teszi a dalt. Az endinggel viszont nem vagyok 
kibékülve.	Ez	lett	ugyanis	az	első	olyan	Haikyuu!!	
dal,	melyet	 női	 előadó	 énekelt.	 Jó	 eséllyel	 nem	

leszek	 népszerű	 a	 véleményemmel,	 de	 igazság	
szerint nehezen barátkoztam meg azzal, hogy egy 
shounen	animének	női	előadó	 is	énekel	dalokat,	
mert sokáig olyan érzésem volt, mintha megtörné 
az anime lendületét, dinamikáját. Nagyon kevés a 
tényleg	 életerős	 női	 előadójú	 dal	 (jó	 példa	 erre	
a Bleach:	 Ichirin	 no	 Hana	 című	 dala	 a	 HIGH	 and	
MIGHTY	 COLOR-tól),	 de	 a	 többség	 inkább	 csak	
erősnek	 akar	mutatkozni.	 Később	 el	 tudtam	 fo-
gadni azzal a gondolattal, hogy egy shounennek is 
vannak	női	karakterei,	és	az	ő	érzelmeiket	juttatják	
kifejezésre ezek a dalok. A Haikyuu!!-nak is vannak 
női	szereplői,	de	egyértelműen	a	fiúk	dominálnak	
a	röplabda	meccsek	miatt,	ezért	nincs	igazán,	aki-
ről	szóljon	az	ending.	Ráadásul	az	énekesnőről	a	
CHiCO	with	 HoneyWorks-ből	 szintén	 elmondha-
tó,	hogy	próbál	erősnek	mutatkozni,	magát	a	dalt	
is	 dinamikusnak	 írták	 meg,	 de	 pont	 azért	 hasal	
el, mert kényszeresen dinamikus, ugyanis a zene 
nincs	megtöltve	 tartalommal,	 az	 énekesnő	meg	
nem alkot emlékezeteset.

Az	már	csak	extra,	hogy	ennek	az	évadnak	van	az	
animés weboldalak közötti értékeléseknél a leg-
nagyobb	szórása,	illetve	ez	az	első	olyan,	amelyről	
kifejezetten	negatív	kritikákat	is	lehet	olvasni.

De mégis…

	 A	Haikyuu!!	az	azért	mégiscsak	Haikyuu!!,	és	
igenis	tetten	érhető	az	a	hangulatvilág,	ami	soka-
kat	rajongóvá	tett.	És	attól	még,	hogy	vannak	hi-
bái az új részeknek, igenis nézeti magát az anime. 
Azért magasak az átlagok is, ami sejteti, hogy még 
így	 is	egy	nagyon	 jó	animéről	 van	 szó.	Csak	hát,	
ha	van	évad,	mely	néhány	század	híján	9-es	átla-
got tudhat magáénak, és az összes anime közül 
ott jegyzik a valaha legjobbak között, az óhatat-
lanul	maga	után	von	egyfajta	felelősséget.	És	bi-
zony, a kritikusabb rajongóknak, akik joggal várják 
el	az	előző	évadok	minőségét,	 szembetűnőbbek	
a hiányosságok, mint az, hogy most újabb évad-
nak	örülhetünk.	De	szerencsére	az	utolsó	rész	egy	
nagyon	 jó	második	 felet	 vetít	 előre.	Ha	 így	 lesz,	
akkor	meg	 lehet	bocsátani	ezt	a	kis	minőségi	ki-
lendülést.	 És	 ha	még	 az	 új	 zenék	 is	 tényleg	 jók	
lesznek,	akkor	talán	a	rajzstílusra	is	legyinteni	fo-
gok.	Addig	is	érdemes	megnézni	(vagy	visszanéz-
ni)	az	első	felét	az	évadnak,	főleg,	hogy	úgy	tűnik,	
ez a járvány komoly hatással lesz a nyári szezonra. 
Néhány	animéről	rebesgetik,	hogy	elhalasztják,	és	
előfordulhat,	hogy	a	Haikyuu!!	is	áldozat	lesz.	De	
amíg	nem	biztos,	addig	bízzunk	a	júliusi	folytatás-
ban.
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