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Voltatok már ti is úgy, hogy azt hittétek,
a világon senki nem szeret, és ezért ti sem
szerettétek és elutasítottátok a világot? Ez
az anime egy ilyen kislányról szól és az ő
különös visszatalálásáról a bizalomhoz, az
emberekhez.
AniMagazin/AniPalace
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mű A kis hercegtől A hobbitig.
Nem is meglepő – gondolom eddigre a gyanútlanok is kitalálták -,
hogy a Marnie megvalósítója is a
Ghibli Stúdió, melynek neve számos kitűnő egész estés családi
animációs filmet és újabban egy
anime sorozatot is fémjelez.

A történet alapjául Joan G. Robinson
angol gyermek- és ifjúsági könyv író és illusztrátor When Marnie Was There című,
1967-ben kiadott regénye szolgált, amelyet jelöltek kiadása évében a Carnegie
Medal elnevezésű ifjúsági irodalmi díjra.
Miyazaki Hayao beválasztotta a történetet
az általa ajánlott 50 gyermekkönyv közé,
mely között szerepel a Karigurashi no Arrietty vagy a Gedo Senki alapjául szolgáló
regény és számos más jól ismert irodalmi
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A Ghibli egyenlő a pazar
megvalósítással, aprólékos, a
részletekre odafigyelő munkával, a bájos karakterekkel, csodás
zenével és mindenekelőtt a szerethető
történetekkel. Nem kivétel ez alól a Marnie sem, mely bevallom a Ghibli toplistám
tetejére küzdötte magát, ahol korábbi
kedvenceimmel, a már említett Arriettyvel és a Vándorló palotával osztozik.
Rendezője, Yonebayashi Hiromasa az
Arrietty után itt is kitett magáért, és
úgy gondolom, méltán nevezhető ez az
anime a stúdió eddigi alkotásai csúcsának. Sajnálatos módon azt rebesge-

tik, hogy ez talán az utolsó egész
estés mozifilmje a Ghiblinek, de
reméljük, hogy ez nem bizonyul
igaznak.
A történet főszereplője Sasaki Anna, 12 éves, nevelőszülőkkel
él. Egy ideje nagyon visszahúzódó, emberkerülő és még otthon
is csendes lett, noha korábban jó
kapcsolata volt nevelőanyjával.
Most barátai sincsenek, csupán
a rajzfüzete, amelybe mintegy a
valós világból menekül. Anna kifejezetten
tehetségesen rajzol. Az emberekkel való
bármilyen interakciót azonban nem igazán
kedveli, különösen a sok embert magában
foglaló, zajos eseményeket, mint amilyen
egy fesztivál. Ennek hátterében igazából félelem és önutálat lappang.
Úgy érzi, nem szeretik, hogy egy
„olyat, mint ő” senki nem szerethet
– hogy ennek mi a közvetlen oka,
az csak később derül ki. Annának

különleges szemszíne van, ugyanis a szeme kék, ami külföldi származásra utal, de
ki nem állhatja, ha erre emlékeztetik – ő
nem akar különbözni, eltérni a többiektől.
Gyermekkori asztmában szenved, ezért aztán nevelőanyja egy kis levegőváltozás érdekében a nyárra vidéki rokonaihoz küldi.
Gondviselői, Oiwa asszony és a férje kicsit
furák ugyan, de nagyon jólelkűek, és eléggé szabadon hagyják, hogy jöjjön-menjen,
tegyen, ami neki jólesik.
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Így fedez fel Anna az első napon egy
régi és meglehetősen elhanyagolt házat,
amely a tengerparti lápon áll és első pillantásra megmagyarázhatatlanul megfogja a
kislányt. Anna különös módon ismerősnek
érzi a kúriát, amely nagy vonzódást kelt
benne. Az áradás elzárja ugyan a parttól,
de apály idején át tud menni, hogy közelebbről is kikutassa, s nemsokára már
álmodik is vele. Álmában a háznak lakója
is van, egy hosszú szőke hajú, külföldi kislány, aki később mintegy megelevenedik,
ugyanis titokzatos módon össze is találkoznak. Ennek a furcsa, szokatlan ötletekkel teli kislánynak a neve Marnie, és a két
gyerek barátságot köt, amelyről nem szólnak senkinek. Igazi titkos barátság ez. Ám
Anna nemsokára megtudja, hogy a Lápi
Házban már hosszú ideje nem él senki, azután pedig megismerkedik a ház új birtokosainak kislányával, Sayakával, aki Annát
hiszi Marnienek.
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De hát akkor kicsoda is a szép szőke
Marnie, aki éjjeli csónakázásra viszi, piknikkel vendégeli meg és még szülei partijára
is beviszi titkos barátnőjét? Élő, valóságos
személy? Kísértet? Vagy valami más? Anna
nem tudja, de egy idő után már nem is
érdekli ez, mert barátságuk mindennél
előbbre való. Két kislány szövetsége,
amelyben lassacskán lehetőségük nyílik kimutatni, kimondani rejtegetett érzéseiket
és megismerni a másikét, s ilyen módon
talán segíteni is egymáson…
Marnie-ról kiderül, hogy bár irigylendő
gazdag kislánynak tűnik, de szüleit alig
látja, és ha őt hátrahagyják, egyáltalán

nem vidám az élete. Szobalányai gyakran
ijesztgetik, dadusa nagyon szigorú vele és
legfőképpen, Marnie nagyon magányos
teremtés. Anna pedig bevallja neki, hogy
bár tudta, hogy ő örökbefogadott és nem
vér szerinti gyerek, ám egy napon megtalált egy fizetési bizonylatot, ami szerint
nevelőcsaládja pénzt fogad el érte – és
amiről előtte hallgattak. Ennyi elég is ös�szetörni egy törékeny gyermeki szív bizalmát és elültetni benne a kétséget önmaga
és mások iránt is.
Marnie és Anna – két magányos gyermeki lélek, mind a saját gondjaival és prob-

„Marnie és Anna – két magányos gyermeki lélek, mind
a saját gondjaival és problémáival, míg találkozásuk és
barátságuk egyszerre valós és mégis szürreális, amely
óhatatlanul a varázslat mesés világába látszik átnyúlni.”

lémáival, míg találkozásuk és barátságuk
egyszerre valós és mégis szürreális, amely
óhatatlanul a varázslat mesés világába
látszik átnyúlni. Lassanként kiderül, hogy
Marnie legalábbis élő személy volt, amit
bizonyít hátrahagyott naplója, amit Sayaka
talált meg Marnie egykori szobájában elrejtve. Ám akár álom, akár varázslat a Marnie emlékeibe tett kirándulása, Annának
lassanként vissza kell térnie a valóságba,
amit a kis Sayaka, Oiwáék, a Lápi Ház által
szintén megigézett festőnő, Hisako-san
és végül Anna nevelőanyja jelentenek,
aki váratlanul megérkezik érte. Az utolsó
pillanatban azonban még fény derül Marnie valódi kilétére, valamint arra, miért is
töltötte be Annát olyannyira nosztalgikus
érzéssel a Lápi Ház látványa, s azt is megtudja, hogy bár szerettei egyre-másra
„elhagyták” őt, de mégis vannak barátok
és van család, amely mellette áll, ha ő is
akarja.
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A mozi mondhatni ellentétekre és
hasonlóságokra épül. Az eredeti regény
norfolki tengerparti helyszínét áttette
Hokkaidóba, ahol az autentikus japán
környezetben, a szárazföld és víz mintegy
határmezsgyéjén áll az angol stílusú vidéki kúria. Főszereplőnk, Anna, egy inkább
praktikus kinézettel rendelkező mai lány,
rövid sötét hajjal és egyszerű, inkább némileg fiús ruhákkal. Marnie, aki voltaképpen a
másik főszereplőnk, mintha egy századeleji
kislány-ideál volna, hosszú szőke loknikkal,
kifejezetten „ódivatúan” lányos romantikus ruhákkal és a körülötte lengő csipetnyi
tragikummal. Ami mégis közös bennük, az
kék szemük és a gyermekkori traumatikus
élmények. A sztori beindulásától fogva
folyamatosan lebilincselő marad, ahogy
egyre gyorsabban váltakozik a valóság és
az azon túli, talán képzelt realitás, a múlt
és a jelen, s a végén mesteri módon egy
csapásra összekerülnek a kirakós darabkái
és egybeforr a kép. Ugyanakkor mégsem
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kapunk pontos magyarázatot arra, hogyan
érhetnek össze Anna és Marnie emlékei,
hogy mekkora a szerepe a múltból táplálkozó fantáziának, amely képes megmutatni azt is, amit igazából sohasem láttunk, s
hozzá a valósághoz hűen.
A történet maga olyan, amely mindenkihez, kicsihez és nagyhoz egyaránt
képes szólni, a megvalósításra röviden
annyit mondhatnék, hogy mesteri. Még
a Ghiblitől megszokott aprólékosságon is
felülemelkedik egyes részeknek már-már
fotorealisztikus képi megjelenítése, mint
például a Lápi Ház ajtaján a málladozó festék, vagy a „lencse effektus” ábrázolása,
amikor a „kamera” a napba néz. A látványt
a Takatsugi Muramatsu által megálmodott zenekari kíséret egészíti ki, melyhez
egy amerikai énekesnő, Priscilla Ahn által
2005-ben írt, egyszerű énekszólammal
dolgozó, country stílusú melankolikus ending dal adja a koronát fülbemászó dallamával és a mindkét gyermek személyiségéhez
egyaránt illő szövegével. A Ghibli-rajongó szerzőnő a saját személyes élményei és érzelmei alapján
íródott „Fine on the Outside”
című dalát korábban nem kívánta
ezek miatt kiadni, ám miután bejelentették a tervezett animét és
elolvasta az adaptációhoz szolgáló eredeti regényt, maga ajánlotta
fel és küldte be a Ghiblihez, ahol
hamarosan ki is választották a mű
alapdalául.

Sosem volt olyan sok barátom, míg felnőttem
Megtanultam hát, hogy jól ellegyek magamban
Csak én, csak én, csak én
És kívülről rendben levőnek látszom
Amúgy is szeretek egyedül enni az iskolában
Úgyhogy csak itt maradok
Épp itt, épp itt, épp itt
És kívülről rendben levőnek látszom
Csak ülök hát a szobámban órák után a holddal
És arra gondolok, ki tudja a nevem
Sírnál-e, ha meghalnék, emlékeznél-e az arcomra?
Elhagytam hát otthonom, becsomagoltam és messzi
költöztem
Múltamtól egy napon, és nevettem
Nevettem, nevettem, nevettem
Kívülről rendben levőnek hallatszom
Időnként elveszve érzem magam, időnként meg
vagyok zavarodva
Időnként rájövök, hogy nem vagyok rendben
és sírok, és sírok, és sírok
Csak ülök hát a szobámban órák után a holddal
És arra gondolok, ki tudja a nevem
Sírnál-e, ha meghalnék, emlékeznél-e az arcomra?
(Magyar fordítás: Aqualuna – AnimeWeb)
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Omoide no Marnie
Kattints a képre és töltsd le
a vezércikkünkhöz járó
meglepetés háttérképet!

