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AniMagazin/Japán mániásoknak

Mint a címben is utaltam rá,
alapvetően egy műfaji kérdést szeretnék feltenni az említett animével
kapcsolatban, mégpedig azt, mennyiben tekinthető a mahou shoujo műfaj
deviáns tagjának a Madoka Magica.
Úgy érzem, fölösleges lenne definiálni, mi a mahou shoujo, hiszen tipikus
anime műfajról van szó, amit beazonosítani is egyszerű. Az sem kérdéses,
hogy a Madoka Magica is mahou
shoujo – és nem azért, mert a címben
ezt mondják nekünk. Ha megnézzük a
sorozatot, találkozunk az ismert sablonokkal: az átváltozós jelenetekkel,
az aranyos segítő állatkával, kevésbé
aranyos szörnyekkel, akiket le kell
győzni, és egy iskolás lányok közötti
barátságra összepontosító történettel. Ez még mind stimmel, sok más
dolog kapcsán azonban inkább az fog
felmerülni bennünk, hogy ha nem is
keverék műfajjal van dolgunk, akkor
is valamit nagyon máshogy (rosszul?)
csináltak itt. Értékítéletektől mentesen nézzük meg, miben és hogyan tér
el a Madoka Magica a műfaj kliséitől,
aztán pedig már az olvasó dolga, hogy
eldöntse, ez mennyiben örvendetes
számára.
Ami rögtön szembeötlik az
animével kapcsolatban az természetesen a küllem, a megszokottól eltérő
vizuális megoldások. Persze ezek csak
azoknak jelentenek újdonságot, akik
még nem találkoztak a Shaft és Akiyuki Shinbo más munkáival. Tény, hogy
ritkán találkozunk vegyes animációs
technikákkal egy animén belül,

//Morwen
de valójában ez nem a mahou
shoujo műfajtól való eltérés, hanem
a rendező egyedi stílusa. Ezenkívül
pedig a rendkívül hatásos képi megoldások ennél is továbbmennek,
nem sorolhatjuk be őket a pusztán
hatásvadász effektek kategóriájába.
Az első képkockákban felemelkedő
csipkés szélű szoknya is már arra utal,
hogy a sorozat valamiféle feltáró/
felfejtő mozzanatot fog végezni, valamint figyelmeztetés, hogy érzékeny
területekre sem fél majd betolakodni.
És valóban így is tesz, ahogy azt
később látni fogjuk. Ezenkívül még
a boszorkányok által létrehozott illúzióvilágok esetében is egyedi megoldásokkal találkozhatunk. Az eltérő
animációs technikák alkalmazása jól
kifejezi a világon-kívüliség érzetét, ami
ezeknek a pszichológiai útvesztőknek
a lényege akar lenni. Ugyanakkor az
infantilis gyerekrajzok nem engednek
minket tovább a mélyebb rétegek
felé, emlékeztetnek, hogy azért
még mindig tizenéves kislányok a
főszereplők, akik banális problémáikra
naiv válaszlehetőségekkel rukkolnak
elő, és ne várjunk bonyolultabb vizuális kivetülést sem ehhez. A kétségkívül
hatásosra – vagy talán azt is mondhatnánk: stílusosra – sikeredett képi világ,
bár tekinthető rendhagyónak, még
nem helyezkedik szembe a műfajról
kialakított elképzeléseinknek.Ha megnézzük a karakterdizájnt, akkor még
inkább egy hagyománykövető mahou
shoujo anime benyomását kaphatjuk
a főszereplők kapcsán.
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Viszont ennek a népszerű műfajnak
a kliséi nem is annyira az ábrázolásra
vonatkoznak, hanem inkább a történetre és a szereplőkre, úgyhogy
ilyen irányban kell tovább kutatnunk,
és a Madoka Magica egyedi stílussal
megalkotott képi – és itt azért tegyük
hozzá, zenei – világát írjuk a szerencsésen megválasztott alkotói stáb számlájára.
A deviancia eredetének felfedéséhez igazából nem kell sokkal mélyebbre ásnunk, csak megnéznünk a történetet. A tájékozottabbak tudhatják,
hogy a 3. rész után tett szert nagyobb
hírnévre a sorozat, ugyanis ezután
kezdtek el egyre többen panaszkodni,
vagy inkább felháborodni az anime
történetének alakulásán. És mi ennek a felháborodásnak az oka? Nyilvánvalóan nem egy szereplő halála.
Az más mahou shoujo sorozatokban
is előfordul, és az anime felénél még
simán gondolhatjuk azt, hogy a végén
majd mindenki varázslatos módon fel
fog támadni, mint a Mai Hime utolsó
részében. Nem, Tomoe Mami korai
halála csak a jéghegy csúcsa, a lényeg,
a leereszkedés a hideg mélységekbe
ezután következik. Sokkal hasznosabb ha Sayakára összpontosítunk.
Az ő szerepe az animében a görög
tragédiákat idézheti fel bennünk. A
tragédia sem ritka egyébként a mahou shoujo műfajban, de azért most
bontsuk ki a Sayaka problematikát,
mint példát.
Sayaka az idealista hős, aki hisz
az embertől független értékek és
igazság eszményében, és ezek érvényesítését jócselekedetnek tartja.
Az ő értelmezése egy mahou shoujo
szerepről megegyezik a műfaj alapelveivel, miszerint a mahou shoujo a jó
eszköze.
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Sayaka antitézise maga a sorozat, lehet így, a Madoka Magica viszont ennek az állításnak egy ironikus változatát mutatja meg nekünk Homura
pontosabban a cselekmény, hiszen alakjában. Mint tudjuk, Homura is áldozatot hoz a barátság érdekében, és elég sokszor visszautazik az időben,
minden, ami a fiatal lánnyal törtéhogy megelőzhesse legjobb barátja halálát.
nik, arra szolgál, hogy
A 10. részben ezt szépen ki is fejtik nekünk, látjuk hogyan barátkoznak össze Madokával stb. A végén
gúnyt űzzön ebből
pedig azt kapjuk, hogy Homura hajlandó folyamatos szenvedéseknek kitenni magát egy lány miatt,
a banális világnéakivel először barátkozott össze, mikor új suliba került. Na most ismételten gondoljuk át, ez
zetből. Nem realmennyire valószerű, és ha egy ismerősünk hasonlóan szélsőséges dolgokra lenne képes (ne
izmusról van szó,
feledjük el, Homura ölni is képes volt, hogy megmentse Madokát) egy olyan lány miatt, akit
hanem inkább
csak pár napja ismer. Őszintén, ki vágyik ilyen barátra? Az életben a dolgok úgy működnek,
párbeszédről,
hogy ha nem működik egy kapcsolat, akár a körülmények miatt, akár a két fél miatt, akkor
amiben Sayaka
az emberek eltávolodnak egymástól és más társaságot keresnek. Homura ragaszkodása a
tettekkel válaszeretethiányos, kommunikációs képességeiben hiányos fiatal lányé, aki nagyon is hajlaszol az őt érő vimos a depresszióra és más, nem egészséges mentális állapotokra. Persze mikor animéket
szontagságokra, menézünk, kicsit félretoljuk a valós világról szerzett tapasztalatainkat, de a Madoka Magica épplyek mind arra mutathogy emlékeztet minket arra, hogy mennyire ésszerűtlen dolgokat vagyunk hajlandóak elfonak, hogy bizony tévesek
gadni csak azért, hogy jobban beleélhessük magunkat egy szereplő helyébe. Persze Homurának naaz erkölcsi eszméi. Varázslagyon megható jelenetei vannak, de ha az egészet nézzük, óhatatlanul felmerül bennünk a kérdés: ez a lány
tos lánykánk azonban egyrészt
biztos nem normális, miért nem keres inkább más barátot?
makacs, másrészt a tizenéves
kislányok mentális szintjén van,
ergo nem egy értelmiségi szereplő, hanem inkább az ösztönlény típus, akinek természetéhez
tartozik a jó cselekvés. Ezt a több
animében előforduló jellemtípust,
az ösztönösen jól cselekvő karaktert
gúnyolja ki az anime, de nem azzal,
hogy valós helyzetekbe keveri, hanem hogy a valósnál sokkal rosszabb
dolgokon viszi keresztül. Sayaka sorsa
egyértelmű arculcsapása a mahou
shoujo animék idealizmusának. Nem is
kell tovább mennünk, eljutottunk arra
a szintre, ahol meg kell ítélnünk a Madoka Magica relációját saját műfajával
szemben.
Sayaka mellett Homura Akemi
lesz egy másik „áldozata” az animének. Homura esetében is egy kifacsart
példájával találkozunk a mahou shoun!
jo klisének, mely szerint a barátság a
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Mindenesetre nyilvánvaló, hogy nem egészséges viselkedést láthatunk, hanem egy nagyon is
drámait. Csakhogy jusson eszünkbe néha – főleg azoknak, akik hajlamosak utánozni animék
szereplőit – hogy a drámát a filmekben meg a könyvekben szeretjük, nem a saját életünkben.
Más kérdés, hogy egy dráma is lehet realista, ekkor viszont az kell eszünkbe jusson, hogy a tizenéves lányokat nem a valóság érdekli, és hát a mahou shoujo műfaj nekik szól.
Tehát most már két példán is láthattuk, milyen kicsavart módon kapjuk meg a műfaji sajátosságokat a Madoka Magicában. Kétségtelen azonban, hogy megkapjuk ezeket. A Madoka Magica fiatal lányokról szól, akik át tudnak alakulni mahou shoujová és szörnyeket
ölnek. A sorozat középpontjában a lányok közötti barátság áll, a hím szereplők és a szülők legfeljebb mellékszálon kapnak helyet, kapunk valami áltudományos világmagyarázatot, és van aranyos segítő állatka is. Sőt, még a happy end sem marad ki.
Azonban ha jobban megnézzük, ez a happy end is több, mint aminek látszik. Valójában elég sok értelmezése van a befejezésnek, és talán még azt is mondhatnánk,
hogy nem illik az animéhez. Én most csak olyan szempontból nézem a befejezést,
hogy milyen lezárása lesz ez a műfaj eddigi lerombolásának. Ha azt vesszük, hogy Madoka
kívánsága véget vet az egész sorozatnak, úgy is tekinthetjük, mint egyfajta választ az eddig
történtekre, amik mind ezt a választ készítették elő. Madoka pedig egy tizenéves kislány, ugyanolyan szentimentális világfelfogással, amilyet elvárnánk egy mahou shoujo
anime főszereplőjétől, így igazából sejthetjük is mi lesz a befejezés. Kétségek azért
lehetnek bennünk, mert már eddig is értek meglepetések. Végül azonban Madoka nem
tör meg, és nem tér le a műfaj kliséi által kitaposott ösvényről. Kívánsága válasz egy elromlott világra, hiszen egy olyan világ, amiben nem működik a mahou shoujo animék banális erkölcsi világrendje, az csak rossz világ lehet.
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Éppen ezért meg kell javítani, változtatni kell az alaptörvényeken, és ez itt
– mivel ez egy mahou shoujo anime – egy kívánsággal teljesülhet. Így visszaáll a világ rendje, csakhogy ez a világ véglegesen leválik a mi valóságunkról, és
egy zárt fantáziavilág lesz, mivel egy tizenéves lányka belső világának kivetülése
lényegében. Ha eddig azt a fenyegetést éreztük, hogy elhagyjuk a mahou shoujo
műfaj kliséi nyújtotta biztonságot, most újra visszanyerhettük Madoka kívánsága által.

Mégis maradt egy kis keserű utóíz, hiszen a főszereplő mégiscsak halott maradt
valamilyen értelemben, ahogy Sayaka és a többi mahou shoujo is ugyanúgy meg tud halni
ezután is, csak nem változnak boszorkánnyá. Tehát a halál még mindig megmaradt mint lehetőség, ez azonban még mind bőven belefér a műfajba. Madoka kívánsága csak azt tette semmissé, ami nem felelt meg a mahou shoujo kliséinek, így visszaállította a műfaj becsületét, amit eddig a sorozat lábbal tiport. Madoka világában mahou shoujonak lenni
már nagyjából ugyanolyan, mint a műfaj többi képviselőjében, és ami eddig történt,
csak egy rossz álom. Mi mégis többet foglalkozunk ezzel a rossz álommal, mert
amennyire szomorú és felkavaró, annyira elgondolkodtató is, olyannyira, hogy ebben
a kontextusban talán nem is rossz álomnak nevezném, hanem ébrenlétnek.
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