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	 Szokás	a	 ‘90-es	éveket	az	animék	aranyko-
rának hívni. Ekkortól kezdték lebontani azokat a 
tipikus	jellemzőket,	sztereotípiákat,	melyek	meg-
határozták	az	adott	műfajt.	Ennek	köszönhetően	
olyan korszakalkotó animék jelentek meg, mint a 
Slayers,	Cowboy	Bebop,	Trigun	vagy	a	Slam	Dunk,	
amit	a	sportanimék	műfajában	mérföldkőnek	tar-
tanak.	És	teljesen	megérdemelten.

	 Sakuragi	 Hanamichit	 ünneplik	 a	 barátai!	
Senkivel	nem	történt	meg,	hogy	50	lány	utasítsa	
vissza! Ez mindenképpen megsüvegelni való re-
kord.	 Hősünkkel	 semmi	 komoly	 probléma	 nincs,	
azon	túl,	hogy	nagyon	magas,	meglehetősen	lob-
banékony	 természet,	 és	 tűzvörös	 haja	 van.	 De	
ezen	három	 tulajdonsága	bőven	elég	 arra,	 hogy	
elijessze a lányokat maga körül. Így hiába próbál-
kozik	náluk,	csak	kudarcok	érik	Sakuragi-kunt.	Lob-
banékony természete pedig még barátai számára 
is	komoly	fejfájást	okoz,	hiszen	gyakran	előfordul,	
hogy akaratának öklével ad nyomatékot. Így esik 
meg	az,	hogy	Sakuragi-kun	barátai	gyakran	púp-
pal	a	fejükön	a	földön	találják	magukat,	ha	ellent	
mernek	mondani	hősünknek.

	 Van	 egy	 lány,	 nevezetesen	 Akagi	 Haruko,	
aki	nem	viselkedik	elutasítóan	Sakuragival.	Ez	per-
sze	nagyon	imponáló	a	fiú	számára,	és	mivel	tet-
szik is neki a lány, a szerelem ezer lángja lobban 
fel	benne.	Haruko-san	bátyja	profi	kosárlabda	já-
tékos,	konkrétan	a	Shohoku	középiskola	kosárlab-
da	csapat	kapitánya,	így	ő	is	komolyan	érdeklődik	

a	sportág	iránt.	Sakuragi-kun,	hogy	imponáljon	a	
lánynak, elkezd kosarazni. Annak ellenére, hogy 
magassága,	atletikus	testfelépítése	lehetővé	ten-
né,	hogy	ő	is	űzze	a	sportágat,	barátait	komolyan	
meglepi, hogy elkezd sportolni. Hiszen soha nem 
szerette a kosárlabdát. Na de nem úgy van az!

	 Sakuragi	 Hanamichi	 a	 lány	 biztatására	 el-
kezd	kosarazni.	És	bizony	hamar	kiderül	számára,	
hogy a sportos testalkat nem elég ahhoz, hogy 
jó	 játékos	 legyen.	Amíg	nem	 ismeri	 a	megfelelő	
technikát,	 addig	 nem	 fog	 tudni	 kosárra	 dobni,	
nem	fogja	tudni	kicselezni	az	ellenfél	csapat	játé-
kosait,	és	nem	utolsó	sorban	be	fogja	verni	a	fejét	
a kosárpalánkba. Ez persze nem akadályozza meg 
hősünket	 abban,	 hogy	magát	 géniusznak	 kiáltsa	
ki. Mert hát akkora egója van, hogy csoda, hogy 
bárki is megfér még mellette a tornateremben. 
Duzzadó	önbizalmának	persze	semmi	alapja	nincs,	
géniusz	mivoltát	saját	magán	kívül	senki	nem	hiszi	
el,	viszont	sokszor	a	humor	forrása.

És amiben egyedi

	 A	 shounen	 animékre	 jellemző,	 hogy	 túl-
zásokkal	 illusztrálják,	 hogy	 érdemes	 harcolni	 az	
álmainkért, hiszen az valóra válhat. Ennek hátte-
réről	külön	cikket	lehetne	írni,	de	az	biztos,	hogy	
ezen túlzások miatt ezek az animék akár már 12-
14	éves	kor	feletti	nézőknek	is	nehezen	vehetők	
komolyan.	 A	 Slam	 Dunk	 az	 első	 olyan	 shounen	
animék egyike volt, mely teljességgel valós kö-
zegben mozog, a kosárlabdát teljesen úgy játsz-
szák az animében, ahogy a valóságban. Ennek és 
a	szerethető	karaktereknek	köszönhetően	a	Slam	
Dunk	nemcsak	az	idősebb	korosztály	számára	vált	
a kedvenc animék egyikévé, hanem kis túlzással 
élve kortalan. Habár látszik rajta, hogy nem mai 
darab,	de	a	mostani	tinédzserek,	fiatal	felnőttek	
számára	is	akkora	élmény,	mint	a	’90-es	évek	fia-
taljainak volt. A mangát pedig a mai napig folya-
matosan	 után	 nyomják.	 Realisztikus	 mivolta	 ab-
ban	 is	megnyilvánul,	 hogy	nemcsak	úgy	 játsszák	
a	 kosárlabdát	 az	 anime	 szereplői,	 ahogy	 a	 való-
ságban,	hanem	különböző	trükköket	 is	bemutat-
nak.	Például	kiválóan	megmutatja	az	anime,	hogy	
nemcsak azzal lehet kosárlabda meccset nyerni, 
hogy	 beleadunk	 apait-anyait,	 hanem	 különböző	
trükkökkel lehet hibára kényszeríteni az ellenfél 
csapat játékosát (legalábbis, hogy a bíró minden-
képp	 őt	 lássa	 hibásnak),	 ezáltal	 figyelmeztetést	
kap.	Öt	figyelmeztetés	után	pedig	kiállítják	a	játé-
kost.	És	hát	van	olyan,	amikor	nem	titkoltan	ez	a	
cél. 
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	 Ők	öten	alkotják	a	Shohoku	kezdőcsapatát.	
A	 többiek	 sajnos	 nem	 kerülnek	 reflektorfénybe,	
így	komolyan	nem	ismerjük	meg	őket.
	 A	csapat	segítője,	a	már	említett	Ayako-san,	
aki	ugyan	nem	játszik	aktívan,	de	magabiztos	sze-
mélyiségével	 és	 tudásával	 a	 csapat	 segítségére	
van.
	 A	csapat	edzője,	Anzai	Mitsuyoshi,	röviden	
Anzai-sensei, aki számomra az egyik legszerethe-
tőbb	anime	karakter,	akit	valaha	láttam.	Végtelen	
nyugalma	mindenkiből	tiszteletet	vált	ki,	tudását	
pedig	még	 a	 legnagyobbak	 is	 elismerik.	Nyugal-
mára pedig mi sem nagyobb bizonyíték, minthogy 
még	azt	is	elviseli,	hogy	Sakuragi	sokszor	úgy	be-
szél vele, mint a haverjával, nevetése pedig gyó-
gyír a depresszió ellen.
 Aztán ott vannak a többi csapat jeles kosa-
rasai,	mint	például	Sendou	Akira,	aki	a	Ryonan	kö-
zépiskola	csapatának	erőssége.	Komoly	biztatást	
kap	még	a	közönségtől	Hanagata	Tooru,	aki	a	Sho-
yo Középiskola centere.

Emellett	azt	is	láthatjuk,	hogy	bizonyos	edzői	dön-
tések hogy befolyásolják az adott csapat játékát. 
Az,	hogy	ennyire	valóságosan	mutatja	be	a	kosár-
labdát, eredményezi azt, hogy az egyes meccsek 
teljesen kiszámíthatatlanok. Ez kicsit talán para-
doxon	is,	hiszen	a	shounen	animékbe	nemcsak	az	
inspiráció miatt tesznek bele túlzásokat, hanem 
hogy kiszámíthatatlan legyen a harc vagy párbaj. 
De	 szoktam	mondani,	 hogy	 egy	 shounen	 anime	
attól kiszámítható, hogy kiszámíthatatlan. Te-
hát teljességgel nyilvánvaló, hogy ahol súlyosan 
megsérül	a	főhős,	ott	talpra	fog	állni,	vagy	amikor	
megtörik	lelkileg,	akkor	fog	új	erőre	kapni.	A	Slam	
Dunkban	ilyen	nincs.	Az	anime	egyik	legnagysze-
rűbb	erénye,	hogy	kihasználja	a	valós	eseménye-

ken	 alapuló	 lehetőségeket,	 és	 ebből	 hoz	 össze	
olyan izgalmas jeleneteket, hogy közben végig 
elhisszük, hogy ez akár velünk is megtörténhet Az 
anime	 nemcsak	 a	 főszereplő	 fejlődését	mutatja	
be, hanem azt is, hogyan küzd a csapat, hogy ki-
jusson	 a	 nemzeti	 bajnokságra.	 Leszámítva,	 hogy	
az egyik meccs kb. 15-20 epizódon át zajlik, az ani-
me	101	része	alatt	egyetlen	filler	sincs.

A csapat többi tagja

	 Sakuragi	Hanamichi	a	Shohoku	Gimnázium-
ba jár. Az iskola kosárlabda csapatának edzéseit, 
meccseit	követhetjük	figyelemmel.	A	csapat	kapi-
tánya Akagi Takenori, aki még Sakiraginál is maga-
sabb.	 Emellett	 sötétebb	 bőrének	 köszönhetően	
megkapta	hősünktől	a	„gorilla”,	röviden	„gori”	be-
cenevet.	Ha	ez	még	nem	lenne	elég,	ő	is	legalább	
annyira	 forrófejű,	 mint	 Sakuragi,	 mert	 bizony	 ő	
sem	rest	öklével	helyreutasítani	a	vörös	hajú	fiút.	
A	kapitányi	rangot	természetesen	a	tudásával	ér-
demelte	ki,	hiszen	elképesztően	tehetséges	játé-
kos,	és	taktikáival	nagyban	hozzájárul	ahhoz,	hogy	
győzelemre	vigye	a	csapatot.
	 A	 csapat	 ügyeletes	 szépfiúja	 Rukawa	 Ka-
ede, akiért az iskola összes lánya odavan. Külön 
rajongótábor jár el a kosárlabda meccsekre, csak 
azért,	hogy	hőn	áhított	szerelmüket	lássák.	De	ha	
élhetek	 ilyen	 kifejezéssel,	Rukawa	 sokkal	 inkább	
kosárlabda-szexuális,	mivel	a	lányok	rajongása	tel-
jesen közömbös számára. Egyetlen célja van, hogy 
a legjobb kosárlabdás legyen. Még arra is vak, 

hogy	észrevegye,	Akagi	Haruko	is	szerelmes	belé.	
Mivel	ezt	még	Sakuragi	is	tudja,	ezért	őrülten	fél-
tékeny	 Rukawára.	 Sokszor	 olyan	 verbális	 harcot	
vív vele, mint egy hím oroszlán a területért. De 
Rukawát	hidegen	hagyja	Sakuragi	harcias	jelleme.	
Teljességgel rideg, érzelemmentes, a többiekkel 
is	 épp	 csak	 annyit	 kommunikál,	 hogy	 a	 taktikát	
megbeszéljék. Talán ezen elérhetetlen mivolta 
teszi ennyire vonzóvá a lányok számára. 
	 Sakuragi	 a	 sorstársának	 nevezte	 Miyagi	
Ryoutát,	akit	szintén	sorozatosan	utasítják	el	a	lá-
nyok. Eleinte harcban álltak egymással, de ahogy 
Sakuragi	megtudta,	 hogy	hasonló	 sorsra	 rendel-
tetett,	mint	 ő	maga,	 hirtelen	 barátjául	 fogadta.	
Az	ő	titkos	szerelme	méghozzá	a	csapat	coach-a,	
Ayako-san	(a	teljes	nevét	nem	tudjuk).
 Aki pedig komoly múlttal rendelkezik, az 
nem	más,	mint	Mitsui	 Hisashi,	megjelenése	 szá-
momra az anime mélypontja lett. Volt mit leren-
dezni	a	múltjában,	ami	után	a	csapat	értékes	tagja	
lesz.
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Valamint	 Fukuda	Kicchou,	 aki	 szintén	 a	 Ryonant	
erősíti.	Akit	még	érdemes	kiemelni,	az	a	Kainan	kö-
zépiskola	játékosa,	Kiyota	Nobunaga.	Sakuragival	
a	két	dudás	egy	csárdában	párosát	alkotják.	Pont	
azért	nem	tudnak	meglenni	egymás	mellett,	mert	
mindkettő	 lobbanékony,	meggondolatlan.	 És	 bi-
zony külön-külön is komoly problémát okoznak a 
csapatkapitánynak, ha még össze is vannak ereszt-
ve,	ott	 aztán	már	 tényleg	kő	kövön	nem	marad.

Movie-k

	 Hogy	 az	 animében	 nincsenek	 fillerek,	 az	
többek	 között	 annak	 is	 köszönhető,	 hogy	 nem	
voltak	 menetrendszerűen	 hetente	 új	 epizódok	
az	 animéből.	 Ahogy	 utolérték	 a	mangát,	 inkább	
tartottak	pár	hetes	szünetet,	hogy	utána	ott	foly-
tassák, ahol abbamaradt. Hosszabb történeteket 
mozikban vetítettek. De ezek sokkal inkább felel-
nek	meg	 rövidfilmnek,	vagy	ha	úgy	 tetszik	OVA-
nak,	egy	hosszabb	történet	ugyanis	40-45	perces.	

Négy movie készült, ezek egy-egy kosármeccs 
történetét mesélik el, amiben valamelyik mellék-
szereplő	kerül	fókuszba.	Neki	fontos	a	mérkőzés,	
miatta	izgulhatunk.	Mivel	nem	mindegyik	mellék-
szereplő	kap	nagy	fókuszt,	ezért	nem	gondolom,	
hogy	biztosan	izgulni	fogunk	érte,	de	érdekesség-
ként	mindenképp	érdemes	megnézni	őket.

Manga

	 A	manga	1990-ben	 indult	hódító	útjára.	A	
manga	 és	 az	 anime	 rajzstílusa	 nagyon	 hasonlít	
egymásra,	ami	kifejezetten	jellemző	volt	az	akko-
ri	shounenekre.	Egyszerűbb	a	rajzolásuk,	amin	az	
animében nem sokat módosítottak, hiszen sok-
kal	inkább	az	akción	volt	a	hangsúly.	A	Slam	Dunk	
idén 30 éves, és bizony nem lehet úgy beszélni 
róla,	hogy	ne	említsük	meg	a	hozzá	kötődő	szá-
mokat. Ugyanis a manga kortalanságára a legna-
gyobb bizonyíték, hogy a mai napig terjesztik azt 
a	31	kötetet,	melyben	elmesélik	Sakuragi	Hanami-
chi történetét. Ez pedig csak a legnagyobbaknak 
adatik meg. Több mint 120 millió példány kelt el 
világszerte, számos díjat megnyert, de ami a leg-
fontosabb: generációkat inspirált kosárlabdára. A 
‚90-es	évek	során	számottevő	mértékben	nőtt	a	
sportágat	űzők	aránya.	Ez	pedig	pont	a	valósághű	
kivitelezésnek és hiteles történetvezetésnek kö-
szönhető.	Ha	egy	olyan	dinka	srác,	mint	Sakuragi	
Hanamichi is képes kiváló kosárlabdás lenni, más-
nak	miért	ne	sikerülhetne?	Pont	attól	emberköze-
li	a	történet,	hogy	nem	egy	tökéletes	szuperhőst	

láthatunk,	aki	a	kezdetektől	valósággal	megváltja	
a	csapatot,	hanem	egy	kifejezetten	ügyetlen	fiút,	
aki több fejfájást okoz a csapatának, mint egy 
rossz	 óvodás	 gyerek.	 Ennek	 fényében	 fejlődése	
több, mint inspiráló.

Végső gondolatok

 Sajnos az anime nem megy végig a mangán, 
a	101	epizód	az	első	23	kötet	 történetét	meséli	
el. Komoly viták voltak a mangaka és az animes-
túdió között, és jó eséllyel ez is az egyik oka, hogy 
nem	ment	minden	héten	új	epizód	az	animéből.	
Szerencsére tisztességes befejezést kapott a so-
rozat,	amin	ugyan	látszik,	hogy	lehetne	folytatni,	
de az adott történetet lezárták. Nagy kár érte, 
nem túlzás kijelenteni, hogy az animék történeté-
nek	egyik	legjobb	műve	lett	félbehagyva.	De	ami	
van, azt mindenképp érdemes megnézni, bátran 
ki merem jelenteni, hogy mindenkinek tetszeni 
fog, aki szereti a könnyedebb történeteket.

Cím: Slam	Dunk

Hossz: 101 epizód

Év: 1993
Műfaj: vígjáték, sport, dráma, iskola, 

shounen

Stúdió: Toei Animation

Értékelés 
MAL:	8,53
Anidb:	8,23
ANN:	8,09


