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A Kogitsune Helen első ránézésre nem sokat ígér. Maga a címválasztás sem tűnik ígéretesnek,
hiszen az angol címe Helen the Baby Fox, a magyar fordítóknak pedig a roppant meggyőző és
magyaros Helen a rókabébi tükörfordítást sikerült összeszerkeszteniük. A látszat viszont néha csal,
és a türelmes nézők előtt lassan kibontakozhat egy szívmelengető történet, amin remekül kehet
meghatottan mosolyogva könnyezni.
A filmet hangulatában leginkább a The Grave of the Fireflies animéhez tudnám hasonlítani. Akárcsak a testvérpár történeténél, itt sem marad szem szárazon. Két nagyon fontos eltérés van azonban a két mű között. Az egyik, hogy mindkét történetnek teljesen eltérő az üzenete, ráadásul a
Kogitsune Helenét kissé szájbarágósan is tálalják. A másik fontos eltérés, hogy a film nem szégyell
a jól bevált érzelgős és egyéb trükkökhöz nyúlni. Viszont mindenképpen el kell ismerni, hogy ezt
olyan ügyesen teszi, hogy megbocsátható bűnnek bizonyul, és éppen így képes maradandó emléket hagyni a nézőkben.

Történet
A film első felét bármelyik átlagos
gyerekfilmbe feltűnés nélkül besuvaszthatnánk. Az első percekben a
főszereplő kisfiút, Taichit látjuk, amint
egy tanteremben állva felolvassa a
fogalmazását, mely tele van képtelennél képtelenebb állításokkal, mint
például számoló halakkal. Ezt természetesen az osztálytársai sem hagyják
szó nélkül, kinevetik, kicsúfolják
az új fiút, aki
ilyen átlátszó
hazugságokkal
próbálja megtéveszteni őket.

Ezután egy rövid visszaemlékezés
következik: egy fiatal anyuka és egy
kisfiú párosát látjuk. Az anya lázasan
pakol, a kisgyerek pedig lemondóan figyeli. Később kiderül, hogy Taichi egy
erdőszéli kis házhoz kerül megőrzésre
egy fiatal állatorvoshoz és
a lányához. Maga a
történet akkor
kezdődik, mikor a kisfiú
egy apró

rókakölyökre bukkan az útmentén.
Egy darabig békességben, nyugalomban ücsörögnek, mert Taichi tudja,
hogy az anyukák már csak ilyenek:
elmennek pár hétre, addig a gyerekeknek nem tehetnek mást, mint
hogy türelmesen várnak. Bizonyos
idő múlva, mégis elunja a tétlen üldögélést, és a maga
gyermeki logikájával segíteni próbál a rókakölyöknek,
amely kis vargabetű után a
már említett állatorvoséknál köt ki, akiknek így már
nemcsak Taichire kell ügyelniük,

hanem az időközben Helenre keresztelt kis állatra is.
Eddig a pontig nem sok érdekeset jósol a történetvezetés, hiszen
már szinte minden állatfajt felhasználtak a gyerek- és családi filmekben.
Láthattunk kutyákat, macskákat, delfineket, majmokat, kardszárnyú delfint
és még hosszan folytathatnánk a sort.
Ráadásul a film első félórájában még
tipikusan gyerekfilmekre jellemző képeket, elképzelt jeleneteket is kapunk.
A szemfüles nézőknek azonban már a
kezdetektől feltűnhet valami: Helen
eltér a jól megszokott kölyökállat
kliséktől, híressé vált társaival ellentétben nála hiányzik a bájosan ügyetlen
fickándozás, a kisebb csínytevések. Ő
csupán két dolgot tesz: egy helyben
ülve bámul maga elé vagy alszik. És
nem eszik, nem iszik. Egy rutinvizsgálat során derül ki ennek az oka: a kis
róka vak, süket és valószínűleg a szaglása sem működik. És ekkor kezdődik
a varázslat, ami olyan egyedivé teszi a
filmet. Taichi nem hajlandó lemondani Helen életéről, hanem a kisgyerekekre jellemző konok, kitartó makacssággal és odaadással eldönti,
hogy ő lesz a kölyök „anyukája” és
mindenre megtanítja, ami az életben maradáshoz szükséges. Hasonló
elszántsággal szabadideje minden
percét azzal tölti, hogy a kis rókát
megtanítsa tejet inni, húst enni.
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A film olyan ügyesen mutatja be
a mindennapos harcot, az állandó
törődést, hogy szinte észrevétlenül
fonja be a nézőket, míg végül a
képernyő előtt ülők is Taichivel
együtt örülnek az apró sikereknek és
aggódnak a rókakölyök egészsége
miatt. A cselekmény így képes elérni
azt a sajátos keserédes érzést, amit a
bevezetőben említettem.
Érdekes módon a történet
ettől fogva kinövi a gyerekfilmekre
jellemző elképzelt jeleneteket, mintha a kisfiúval együtt maga a film is
komolyodna. Időről időre felmerül a
kérdés, hogy érdemes-e ennyi energiát fektetni egy látszólag reménytelen ügybe. Azt is megkérdőjelezik a
szereplők, hogy vajon nem az lenne-e
a legjobb Helennek, ha fájdalom
nélkül elaltatnák.

Komoly kérdések a
felszín alatt
Habár a felszínen egy megható
gyerek- vagy családi történetnek tűnik
a film, mégis komoly témát jár körül.
Az emberiség régóta őrlődik a fent
leírt problémán, és az idők során hol
az egyik, hol a másik oldalhoz húz.
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Hiszen bárhogy döntünk is
ebben a kérdésben, mindig ott lesz
a bizonytalanság érzése. Vajon jól
tettük, jól döntöttünk? Mi lett volna,
ha…? A történetben mindkét hozzáállás szerepel, azonban egyértelműen
Taichi döntése a hangsúlyosabb,
aki mindenáron életben akarja tartani Helent. A film végén pedig
meglehetősen szájbarágósan, de
mégis szép, megható módon kapunk
választ a dilemmára. És mivel ekkorra
valószínűleg a legtöbb néző érzelmileg már a film hatása alá került, ezért
csak kevesen bánják, ha túl érzelgősre
sikerül a tálalás.
Ugyancsak érdekes megfigyelni, hogyan változik meg szinte egy
csapára a magára hagyott kisfiú gondolkodásmódja, amikor rájön, hogy
az apró rókával nemcsak sorstársak,
hanem Helen sokkal rosszabb helyzetben van nála. Gyerekesnek tűnhet,
ahogy Taichi azt hangoztatja, hogy ő
a kölyök anyukája, azonban valóban
odaadón gondoskodik a kis állatról.
Emellett szinte észrevétlenül,
de felmerül a család kérdése is. A kisfiúnak azért kell számára idegen embereknél megszállnia, mert az anyja
egyedül neveli, a munkájából

adódóan pedig sokat kell utaznia. A
szereplőket jobban megismerve szinte nem is meglepő, hogy éppen ahhoz
a csonka családhoz kerül, akik már
egyébként is egyfajta felesleges állatok megőrző telepeként működnek.
Később az apáról és lányáról is kiderül
egy s más, valamint a emberszereplők
közti kapcsolatok is árnyaltabbá válnak, ahogy jobban megismerjük őket,
belepillantunk az életükbe.
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Összegzés
Csak ismételni tudom magam: a film első része
nem sokat mutat, de ha valaki elég türelmes ahhoz,
hogy kivárja, míg a történet kinövi a gyerekcipőt, és
nem akarja szándékosan kifigurázni a megható jeleneteket, akkor fokozatosan behálózza a történet és a
szereplőkkel együtt fog sírni és nevetni. És éppen emiatt az erős érzelmi töltet miatt sorolható a Kogitsune
Helen emlékezetes filmek közé.
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