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A Ghibli stúdiót szinte mindenki ismeri, hiszen talán a világ egyik legismertebb
animációs csapata, élén a sokadjára is
nyugdíjból visszatérő Hayao Miyazakival.
Az egyetlen japán anime stúdió mely elmondhatja, hogy Oscar díjat kapott és
még azok is ismerik a filmjeiket, akik talán
egyik-másik animét sem látták soha. Most
összeszedtük azt a 10 legjobb filmjüket,
amiket biztosan nem érdemes kihagyni, de
mint minden toplista, ez is kissé szubjektív,
szóval lehet tartogat meglepetéseket.
Fontos az is, hogy csak a “teljes értékű”
Ghibli filmeket vettem számításba, így
az olyanok mint a Nausicaa (még a Ghibli
megalakulása előtt készült) vagy a Vörös
Teknős most kimaradtnak.

10.
The Cat Returns
(Neko no Ongaeshi) - 2002
Haru, mint a legtöbb anime főhősnő,
egy teljesen átlagos diáklány, kedves,
aranyos, szerény, ám egy nap megment
egy furcsa macskát a gázolástól, mely a
legnagyobb meglepetésére megszólal
és megköszöni a segítséget. Hamarosan
Harut egy sereg macska látogatja meg,
akik elmondják, hogy az a macska, akinek
megmentette az életét, valójában a macskák királyának a fia, vagyis egy herceg és
roppant mód ragaszkodnak hozzá, hogy a
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lány hozzámenjen feleségül. Persze Harunak ez az ötlet annyira nem tetszik, hogy
a kissé szorult helyzetéből kiszabaduljon
egy hang megsúgja neki, hogy keresse
fel a Bárót, aki majd segíteni fog neki. A
Báró maga is macska (és egyben visszatérő szereplő a listáról éppen lecsúszott
Whisper of the Heart filmből), aki megígéri
Harunak, hogy segíteni fog neki megoldani
ezt a kellemetlen ügyet. A király macskái viszont nem tágítanak, sikeresen elrabolják
a lányt és átviszik a saját birodalmukba,
ahol Haru is lassan macskává kezd változni. A Báró pedig elindul, hogy kimentse a
bajba került hölgyet, és megkezdődik az
igazi cicaharc!
A “The Cat Returns” talán az egyik
legviccesebb Ghibli film, amit sokadik
megnézés után is végig tudok vigyorogni.
Morita Hiroyuki rendezése nagyon vagány,
feszes és szinte már-már parodisztikus, de
nagyon jól áll neki. Nekem valamiért picit a
Macskafogó jutott róla eszembe. Egyedül
talán a túl egyszerű látványvilágát lehetne
felhozni negatívumnak, de ettől még kiváló alkotás, nem csak gyerekeknek.

9.
Only Yesterday
(Omoide Poroporo) - 1991
A 27 éves, csinos, de egyedül élő fiatal
hölgy, Taeko kicsit belefáradt a nagyvárosi mindennapokba, ezért úgy dönt, hogy
vidékre utazik kicsit feltöltődni, besegítve
a távoli rokonai sáfrány szüretelésébe.
Az odaúton felidézi a 10 éves önmagát, a
saját gyerekkorát, az akkori örömöket és
szomorúságokat és az elvesztett álmokat.
Jamagatába érkezve összeismerkedik a
vele egykorú vidám férfival, Toshióval, aki
bevezeti a vidéki élet mindennapjaiba. Ta-

eko apránként elkezdi átértékelni az életét
és rájön, hogy talán nem is vesztek el azok
az álmok.
Különös egy film az Only Yesterday,
mivel azon ritka Ghibli filmek közé tartozik,
amiben nemhogy meseelemek nincsenek,
de még csak nem is gyerekekről szól. Ez
egy bájos és nagyon pozitív kicsengésű
elmélkedés önmagunk kereséséről, ahogy
megéljük, hogy egyre idősödve mennyire
megváltoznak körülöttünk a dolgok, és a
saját boldogságunkért bizony nekünk kell
megküzdenünk, akár nehéz döntések árán
is. Ezt a filmet főleg az idősebbeknek ajánlom, mert szerintem csak 30 év felett lehet
igazán átélni, hogy mit is akar átadni.

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

27

Anime - ajánló

8.

1967-es önéletrajzi novellából adaptálták,
melyet Nosaka Akiyuki írt, amiben elmeséli milyen volt megélni Kobe városának
bombázását és a családjának elvesztését.
Szomorú és nyomasztó film, de kicsit idősebbeknek nagyon ajánlom.

My Neighbor Totoro
(Tonari no Totoro) - 1988
Szerintem aki ezt a magazint olvassa
az teljes bizonyossággal látta már a Totorót, hiszen annyira alapmű, hogy szinte
megkerülhetetlen. A története borzasztó
egyszerű, egy apa és két kislánya, Satsuki
és Mei, hogy közelebb legyenek a szanatóriumban gyógyulgató édesanyjukhoz ezért
vidékre költöznek (visszatérő Ghibli alapszituáció ez a költözés). A lányok gyorsan
alkalmazkodnak a vidéki élethez, bejárják
az erdőket, mezőket, megismerkednek a
kedves helyiekkel és találkoznak az erdő
őrzőjével a nagy, szőrös, de roppant barátságos Totoróval.
Miyazaki egyik legismertebb műve,
mely Japánban szinte mára nemzeti kincs.
Totoro figurája azóta is a Ghibli kabalája
(a logójukon is ő szerepel). Ugyanakkor
a személyes véleményem, hogy ez a film

AniMagazin/AniPalace

6.
The Secret World
of Arrietty
(Kari-gurashi no Arrietty)
- 2010

valahogy nem öregedett túl jól a közel 30
év alatt, bár véletlenül sem mondanám rá,
hogy rossz lenne, de érezhetően a rendező egyik nagyon korai filmje. Ettől függetlenül egy nagyon bájos családi mozi, ami
elé bátran le lehet ültetni a legkisebb gyerekeket is. A főcímdala meg legendásan
fülbemászó… “ Arukou Arukou Watashi
wa genki...”

7.

Grave of the Fireflies
(Hotaru no Haka) - 1988
Bár a My Neighbor Totoróval párhuzamosan készült és azonos évben mutatták
be, a Grave of the Fireflies egyáltalán nem
gyerekeknek készült. Talán a létező egyik
legszívszorítóbb háborús dráma, ami létezik. 1945-ben játszódik a II. világháború
vége felé, amikor az amerikai légierő folyamatosan bombázza Japánt. Egy testvérpár, a pici kislány Setsuko és az idősebb
fiú Seita a bombázások során elárvul, majd

miután fokozatosan belátják, hogy senki
segítségére nem számíthatnak, úgy döntenek, hogy maguk kezébe veszik a sorsukat.
Kiköltöznek a vadonba, alkalmi lopásokból
és a környéken talált dolgokból próbálnak
túlélni. De mint azt a nyitójelenetből is láthatjuk, nem sok sikerrel…
Amikor ez a film megjelent Japánban
érdekes módon hatalmasat bukott a mozikban, ami annak köszönhető, hogy valami furcsa okból a gyerekeket célozták be
vele és a Totoróval játszották együtt. Nem
volt a legjobb ötlet. Szerencsére a VHS,
majd DVD eladások kárpótolták a Ghiblit
és a film is megtalálta a maga közönségét.
Egyébként talán kevesen tudják, de egy

Ismét egy könyvadaptáció, ezúttal a
magyarul is megjelent Mary Norton írónő
Elvitte a manó regénye alapján. Arrietty a
14 éves ifjú hölgy szinte teljesen átlagos
tinédzser, leszámítva, hogy olyan magas,
mint egy ceruza, ugyanis ő egy amolyan
csenő manó. A szüleivel egy öreg ház alatt
laknak békességben, a lakók elől elrejtőzve
és csak esténként indulnak felderítő utakra, hogy “kölcsönözzenek” a háziaktól mindenféle apróságot, főleg élelmet.
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5.
Kiki’s Delivery Service
(Majo no Takkyuubin) 1989

Egy nap viszont a súlyos beteg ember fiú,
Sho beköltözik a házba, hogy felkészüljön
a műtétjére, és egyik este véletlenül meglátja Arriettyt, ami nem várt kalandokat
eredményez, ugyanis a manócsalád emiatt
nagy veszélybe kerül.
Ezt a filmet Miyazakiék közel 40 évig
tervezték, de csak alig pár éve sikerült
összehozni. Elképesztően gyönyörű az
audio-vizuális oldala a filmnek, Arriettyék
mikrokozmosza valami hihetetlenül látványos, pedig csak egy átlagos vidéki ház
kertjét mutatják. A történet sajnos picit
rövid, de izgalmas, aranyos és megható.
Totoróhoz hasonlóan az egész családnak
kitűnő szórakozást garantál.

Vissza a 80-as évekbe és ismét egy
könyvfeldolgozás. Kiki a 13 éves kis boszorkány családjától és barátaitól elbúcsúzik, majd nekivág a nagyvilágnak, hogy egy
városban letelepedve folytassa a tanulmányait (ismét a költözés). Társa az anyjától
kapott seprű, amivel boszorkányosan
ügyesen tud repkedni és Jiji, az elmaradhatatlan fekete macska, aki tud beszélni,
legalábbis Kiki érti amit mond, kissé cinikus megjegyzései vannak. Némi vándorlás
után egy tengerparti városkában köt ki,
ahol egy barátságos pék házaspár fogadja be. Mivel nincs sok pénze, így kitalálja,
hogy amolyan repülő futár lesz és hamarosan be is indul az üzlet. Jönnek a kuncsaftok, megismerkedik a helyi fiatalokkal és új
barátokra is szert tesz.

Kiki története szintén nincs túlbonyolítva, de nem is kell, hiszen a figyelem
Kikire fókuszál, ahogy tanul, fejlődik, megismeri a világot és egyre érettebb lesz.
Persze ez nem megy zökkenőmentesen,
mindenféle kisebb kalandokba keveredik,
melyeknek hol vidám, hol kissé szomorkás a végkimenetele. Hosszú oldalakat
lehetne erről írni, de inkább nézzétek meg,
nagyon kedves kis mesefilm, szintén nem
csak gyerekeknek.

4.

When Marnie Was There
(Omoide no Marnie) - 2014
Amikor először láttam a Marnie-t (AniMagazin 27.) elgondolkodtam azon, hogy
ha nem tudnám, hogy ez egy Ghibli film,
akkor simán ráfognám, hogy egy újabb
KyoAni mozit láttam. Stílusban ugyanis talán hozzájuk áll közelebb a téma.
Anna még egész kicsi korában elvesztette a családját és mostohaszülőkhöz
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került. A kapcsolata az új anyukájával
nem éppen felhőtlen, pedig a nő mindent
megtesz a fogadott lánya boldogságáért,
de Anna nagyon magába zárkózó és magányos. A helyzetet nehezíti, hogy Anna
asztmás, így elküldik vidékre a rokonokhoz,
hogy a friss levegőn gyógyuljon (eddig ismerős, ugye?). Miközben felderíti az új környezetét rátalál egy elhagyatottan álló, kissé romos házra, amely egyik nap hirtelen
életre kel, visszatérnek a lakói, Anna pedig
megismerkedik a házban lakó, gyönyörű,
de roppant furcsa Marnie-val. A két lány
nagyon gyorsan összebarátkozik, de Anna
különös dolgokat vesz észre. Mintha a
múlt és a jelen, az álmok és a valóság keveredne, de a lányt ezt nem tántorítja el, tudni akarja kicsoda is Marnie. Mire megtudja
az igazságot, az egész élete megváltozik…
Egyszerűen imádom ezt a filmet, szívem szerint ha nem is az első, de legalább
a második helyre tenném, de azt már befoglalták. Nem csak a zene és a látvány
gyönyörű, hanem a forgatókönyv is.
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Briliánsan oldották meg Anna és Marnie történetét, a végén pedig tényleg
könnyfakasztó tud lenni a végkifejlet. Nem
csoda, hogy Oscar-díjra is jelölték, amit
sajnos nem kapott meg (pedig nagyon
megérdemelte volna). Amúgy szintén
egy adaptációról beszélünk, Joan G. Robinson azonos című regényét dolgozták
át. Nagyon izgalmas és elgondolkodtató
alkotás, mely egy időben úgy tűnt, hogy a
Ghibli stúdió utolsó filmje lesz… de azóta
Miyazaki ismét visszatért, és fel van neki
adva a lecke!

3.
Porco Rosso
(Kurenai no Buta) - 1992

kus, és mindehhez Hisaishi Joe komponált
felejthetetlen zenéket. Miyazaki régóta
szeretett volna folytatást készíteni hozzá,
de sajnos egyre kevesebb rá az esély, pedig jó lenne ismét elmerülni az Adriai-tengeren parádézó légikalózok és fejvadászok
kalandjaiban

2.

Porco, aki az I. világháborúban pilótaként
szolgált, de azóta csak fejvadászként tengeti életét kedvenc vörös repülőjével és
légikalózokra vadászik, persze csak ha jól
megfizetik. Korábban ember volt, de a
háború után (ember)disznóvá változott és
azóta magányosan éldegél a kis szigetén,
csak időnként ugrik be a városba. A kalózok viszont összefognak ellene és felkérik
Curtist, az amerikai pilótát, hogy szedje le
az égből, ami sokak meglepetésére (főleg
Porcóéra) sikerül is neki. Persze Porco túléli a zuhanást és Milánóba utazik, hogy régi
barátjától kérjen segítséget egy új, jobb repülő megépítésében. Itt ismerkedik meg

Fióval, a 16 éves, de nagyon okos és bátor
fiatal lánnyal, aki vállalja, hogy megtervezi
az új gépet, és össze is szerelik neki. Porco
pedig felkészül a visszavágóra, de ezúttal
sajnos a fasiszta olasz titkosrendőrség is a
nyomába szegődik.
Ennél “Ghiblibb” filmet elképzelni sem
lehetne. Nagyszerűen idézi fel a 1920-as
évek korszakát, a kaotikus két világháború
közötti Európát, és briliánsan szövi bele a
hősies, mesés elemeket. Igazi klasszikus
kalandfilm, amit ma már nagyon ritkán
látni. A légicsaták bámulatosak, a kalózok
viccesek, Porco és Fio csipkelődése komi-

Castle in the Sky
(Tenkou no Shiro Laputa)
- 1986
A legelső Ghibli film és egyben Miyazaki harmadik rendezése. Bár sokan a
Nausicaa-t tartják az elsőnek, de az a film
még a Ghibli megalakulása előtti időkből
származik. A Laputa viszont nem csak az
első, de egyben a legjobb és legemlékezetesebb alkotása a Ghibli történelmének.
Az egész világa, hangulata és látványa mai
napig inspirálólag hat más mozifilmesekre.
Laputa a repülő város, mely egykoron egy
nagyon fejlett civilizációnak adott otthont.

Ha van esszenciális Miyazaki film, amiben minden benne van, amit az öreg rendező szeret, akkor az a Vörös Disznó. Van
itt minden: repülők, kalózok, hősök, erős
női karakterek, gyönyörű Adriai-tenger
és szigetvilág, háború ellenes mondanivaló és persze a disznók. Vagyis csak egy,
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Mára szinte teljesen eltűntek, a város pedig a legendák ködébe veszett. Sheeta a
fiatal lány talán az utolsó leszármazottja
Laputa népének, melyre a hadsereg és a légikalózok is felfigyelnek, főleg a mis. Mind
a ketten megpróbálják a lányt elfogni, de
sikeresen elmenekül, majd összetalálkozik Pazuval, a békés bányászvárosban élő
talpraesett fiúval és hamarosan közösen
kényszerülnek menekülni a Sheetát üldöző
katonák és kalózok elől. Természetesen
nem árulok el nagy titkot, hogy a közös kalandjaik végső állomása maga Laputa lesz,
ahol számtalan titokra is fény derül.

Ez a film.... döbbenetes. Hiába a klisés
sztori, vagy a roppant egyszerű karakterek,
a tempója, látványa, hangulata 30 év után
is lehengerlő. Mintha csak egy ifjú Indiana
Jones kalandjait néznénk, Pazu és Sheeta
küzdelme a rosszakkal felejthetetlen és
elképesztően izgalmas, na és persze humorban sincs hiány. Mindez bombasztikus
aláfestő zenével megtoldva teszi kötelezően megnézendő mozivá. Bár igaz, hogy a
Totoróhoz hasonlóan az idő kicsit elszállt
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felette, de ez szinte mit sem von le az értékéből. Akár első is lehetne a listán, ha
nem lenne a...

1.

Spirited Away
(Sen to Chihiro no Kamikakushi) - 2001
Azt hiszem, itt nem is igazán volt kérdés, a Spirited Away 2001-ben jött, látott
és mindenkit meggyőzött, hogy a Ghibli
stúdió igenis képes nemzetközi szinten is
hatalmasat robbantani. Számtalan díjat,
köztük egy Oscar szobrocskát is és megannyi hozsannázó elismerést kapott, nem
is alaptalanul. Talán egy modern adaptációja is lehetne a Lewis Carroll által írt
Alíz Csodaországának, átemelve napjaink
Japánjába.
Chihiro szüleivel új városba költözik
(igen, igen, megint költöznek), de útközben picit eltévednek és megállnak egy látszólag elhagyatott városkánál. Bár senkit
sem látnak, mégis találnak egy kifőzdét,
melynek asztalai roskadásig vannak finomabbnál finomabb ételekkel. A szülők neki
is esnek a lakomának, ignorálva Chihiro aggodalmát… ami bizony nem volt alaptalan.
Amint lemegy a nap mindenhonnan szellemek bújnak elő, a kisvárosról pedig kiderül,
hogy bizony korántsem lakatlan. Chihiro
döbbenten veszi észre, hogy a szülei hatalmas disznókká változtak, de mielőtt

észhez térhetne, egy fiatal fiú, Haku talál
rá és elbújtatja egy fürdőházban. A lány
itt megismerkedik a hatalmas ház urával,
Yubabával a boszorkánnyal, aki elveszi a
nevét és munkára kényszeríti. Chihiro Sen
néven lesz kénytelen helytállni emberként
a szellemországban, és valahogy rá kell
jönnie hogyan változtathatja vissza szüleit
és juthatna vissza a saját világába.
Mit is lehetne erről többet mondani?
Érdekes, hogy mikor 15 éve megnéztem,
valahogy nem tetszett, aztán kellett egy jó
5-6 év mire felnőtt fejjel újra megtekintve
rájöttem, hogy mennyire nagyot alkotott
az öreg Miyazaki 2001-ben. Chihiro talán
az egyik legszerethetőbb főhősnő, nagyon
érdekes karakterfejlődésen megy keresz-

tül a történet folyamán. Az önző, félénk
és gyáva kislányból egy nagyon talpraesett, segítőkész és bátor ifjú hölgy válik,
aki képes kiállni magáért és szeretteiért a
legrosszabb helyzetekben is. A Laputához
hasonlóan kötelező, nemcsak minden
anime rajongónak, de alapvetően minden
filmrajongónak megnézni ezt a műalkotást, garantáltan tetszeni fog.

Ez lett volna a szerény kis toplistám,
de a végére azért hozzátenném, hogy
borzasztó nehéz volt kiválasztani nem is
azt, hogy melyik kerüljön be a top10-be,
hanem azt, hogy melyik film essen ki. Fájó
szívvel ugyan, de a Whisper of the Heartot
és a Princess Mononokét ki kellett ejtenem, de a The Tale of the Princess Kaguyán
is hosszasan elgondolkodtam. Mint fentebb már említettem ez a lista nagyrészt
szubjektív véleményen alapul, de ha valaki
hozzáfűzne valamit vagy vitába szállna,
akkor az AniMagazin Facebook oldalán ezt
megteheti, állok elébe! :)
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