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írtakat, de túlmutat mindezeken, ám ennek rész-
letei maradjanak titokban. Mellékszálként pedig 
Maquia társainak sorsa összefonódik a királyságé-
val, így néznek szembe a közelgő konfliktussal.      
 
 Nagyvonalakban ez a történet. Egyszerű-
nek látszik, ugyanakkor rengeteg érzelmet ültet-
tek a karakterekbe, viszont maga a sztori lehetett 
volna szerteágazóbb is. Egyértelműen látszik, 
hogy a filmet nem világsikernek szánták és nem is 
csodálnám, ha hazánkban még a címét sem ismer-
nék. Ugyanakkor mégis egy kellemes élmény ma-
rad, már csak azért is, mert nem lett mesterkélt 
vagy színpadias, ahogy sok más rendező hasonló 
témájú műve. Nyálas meg végképp nem.

 Okada Mari a sajnos kevés, de annál tehet-
ségesebb animekészítő hölgyek egyike. Számtalan 
sorozaton dolgozott már, mint az AnoHana, Ba-
silisk, FSN, Gosick, Kuroshitsuji, Toradora és még 
lehetne sorolni. Már rég itt volt az ideje, hogy ren-
dezzen is. Mivel a hölgy kimondottan népszerű ha-
zájában, nemcsoda, hogy filmjét is nagyon várták. 
Ez lett a Maquia, vagy japán címén Sayonara no 

Asa ni Yakusoku no Hana wo Ka-
zarou, ami egy nagyon életszerű 

és reális dráma egy euró-
pai-középkori fantasy 

környezetben.

Kiűzetés a paradicsomból

 Főhősünk a címben szereplő Maquia, egy 
fiatal lány, aki egy paradicsomi világban és körül-
mények között él, ráadásul mindenki fehér ruhát 
visel, mint az angyalok a mennyben. Ha erre gon-
dolunk, nem is lövünk nagyon mellé, ugyanis az itt 
élők csupán a tinédzserkorukig öregednek. 
 Az idilli életet nem élvezhetjük sokáig, egy 
királyság hadserege érkezik ide, azzal a nem tit-
kolt szándékkal, hogy megleljék a halhatatlansá-
got, és a legszebbnek tartott leányt Leiliát elviszik 
feleség gyanánt. Persze ennek nem örülnek és ki-
tör a pánik. Maquia, elmenekül, elszakad hazájától 
és egy ismeretlen helyen tér magához. Alighogy 
felfogja, hol van, talál egy gyermeket halott anyja 
kezében.
 Habár még ő is gyerek, elhatározza, hogy 

felneveli. Egy közeli far-
mon talál menedé-

ket, ahol egy ideig 
jól ellesznek, 
Maquia sokat 

tanul az életről, de úgy dönt, hogy elköltöznek 
egy városba, ahol dolgozhat és önállóan tudnak 
élni. Közben persze visszaköszön a múlt, Maquia 
régi barátait sem hagyja ki a történet, bár ez a 
vonal kevésbé hangsúlyos. Sok év után találkozik 
Climmel, aki ki szeretné szabadítani Leiliát. Akár-
mi történik is Maquia és nevelt gyermeke, Ariel 
marad fókuszban, hogyan talál munkát, hogyan 
boldogul a gyereknevelés feladatával stb. A film 
esszenciája, hogy ezt hosszan és részletesen mu-
tatja be. Fontos része a gyermekkori ragaszko-
dás a szülőhöz, a tinikori lázadás és veszekedés, 

majd az elszakadás, munkába 
állás, családalapítás. Ám a film 
több ennél, elmélyíti a fent le-

„Fontos része a gyermekkori ragaszkodás a szülőhöz, 
a tinikori lázadás és veszekedés, majd az elszaka-

dás, munkába állás, családalapítás. Ám a film több 
ennél, elmélyíti a fent leírtakat, de túlmutat

mindezeken...”
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hogy megvédje magát, szeretne a saját feje után 
menni. Az anime viszont nem ragad le itt, tovább 
megy, Ariel érzelmeit, belső vívódását is megmu-
tatja, ő szeretné már megvédeni az anyját, ahogy 
Maquia tette egész gyerekkorában. Viszonozni 
szeretné azt az áldozatot, amit érte tettek, amit 
többet már nem kell, nem akar gondot jelenteni. 
Ennél jobban talán nem is lehetne bemutatni azt, 
hogy egy gyerek az anyja szemében mindig gye-
rek marad, mindig félteni fogja és vigyázni fog rá. 

A fellegek alatt

 Nézzünk kicsit mélyebbre az anime bel-
sejébe. Maquia és társainak paradicsomot idéző 
lakhelye nagyon szép, békés, nyugodt, élvezik 
az életet, közben pedig szőnek. Ám Maquiában 
hamar felismerjük a magányt. Nincs igazán tár-
sa (féltékeny Leilia és Clim szerelmére), így nincs 
olyan, akivel minden gondját megoszthatja. E nép 
vezetője hivatott erre a feladatra, de Maquiának 
ez kevés, nem feltétlen csak bölcs tanácsokra van 
szüksége, hanem megértésre, szeretetre, támo-
gatásra és valakire, akinek ezt viszonozhatja is. 
Ám óvaintik az úgynevezett „kinti” ergo valódi vi-
lágban lévő emberektől. Ők mások, ezért távolsá-
got kell tartania. 
 Az emberek inváziójával lényegében 
Maquia kívánsága valóra válik, de nem így sze-
rette volna, nem barátai elvesztése árán. Talán 
mondhatjuk, hogy kompenzációként, de rátalál a 
fiúgyermekre, akit Arielnek nevez el. Benne meg-

találja azt, amit keresett, akire vigyázhat, akit sze-
rethet. Ő viszont még mindig társ nélkül maradt. 
Találkozik Midóval, a tapasztalt háziasszonnyal, aki 
megint másmilyen kapcsolatot jelent Maquiának. 
Mido megtanítja arra, hogyan kell élni ebben a vi-
lágban, hogy kell bánni egy gyerekkel, felnevelni, 
és mennyit kell dolgozni a napi betevő falatért. 
Ariel szépen nő, kialakul köztük az anya-gyermek 
kapcsolat, lesznek hasonlókorú barátai, ám mégis 
„anyja” a legfontosabb az életében. Maquia azon-
ban úgy érzi, másra támaszkodik, pedig egyedül 
szeretne boldogulni. Rá akar találni a saját életére. 
Így költözik el egy nagyvárosba, ami igazán a mély 
víz. A farm, ahol eddig élt, biztos megélhetést biz-
tosított, azonban itt ennek vége. Enni kell, ahhoz 
pedig pénz kell. Maquiának munkát kell találnia, 
ami nem egyszerű feladat, pláne ha egy éhes szá-
jat is etetni kell és vigyázni is rá, így a munkale-
hetőségek csekély választéka is tovább szűkül. 
Az anime ebben a szakaszban próbál rávilágítani 
arra, hogy egy gyermekkel, még a mi világunkban 

sem könnyű, sőt, sokszor probléma elhelyezked-
ni. A nagymamai háttér, amit itt Mido testesített 
meg, megkönnyítette az életet, tapasztalt mód-
szereivel, de önállóan nekivágni az életnek már 
teljesen más tészta. 
 
 Maquia végül is felszolgáló lett egy kocs-
mában, Ariel pedig tinédzserré érett, barátai, 
saját társasága lett, és már nincs szüksége any-
nyira anyja támogatására. Itt halványan ugyan, 
de megmutatkozik az a tinitulajdonság, amikor a 
gyerek szégyell az anyjával mutatkozni. Ez termé-
szetesen Maquiát sem hagyja hidegen, épp ezért 
jobban ragaszkodik a múlthoz, amikor még Ariel 
kisebb volt. Kettejük között kialakul egy tipikus 
családi konfliktus, amit nagyon jól mutat be az 
anime. Ráadásul Maquia látszólag nem öregszik, 
ami tovább bonyolítja a dolgokat. Az évek alatt 
jól megtanulta az anyai szerep feladatait és védő-
szárnyai alatt tartaná a fiát, aki viszont szabadul-
na onnan, azzal a jelszóval, hogy már elég nagy, 
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Az iparosmunka

 Essen szó a megvalósításról. A filmet a P.A. 
works animálta, akik az utóbbi években kerültek 
a figyelem középpontjába. Többen ismerhetitek 
tőlük pl. a Shirobakót vagy az Uchuten Kazokut. 
A Hanasaku Iroháról pedig cikket is írtunk (AniMa-
gazin 39.). Szeretnek foglalkozni a felnőtté válás 
témájával, ezt a Sakura Quest vagy az ősszel érke-
ző Irozuku Sekai no Ashita kara című anime is erő-
síti. Szépen dolgoznak, az animációra és a grafiká-
ra nem szokott panasz lenni.
 Ennél a filmnél sem hazudtolták meg ma-
gukat. A film vizuálisan teljesen a helyén van, nem 
azt mondom, hogy ez a legszebb film, amit valaha 
láttam, de korrekt. A karakterábrázolás kellően 
részletes, főleg a mimika nagyon jól kidolgozott, 
de a többi mozgással sincs baj. A környezet is gyö-
nyörű, mivel ezek általában statikusak, szebbre is 
rajzolták, a folyton mozgó karaktereknél, ahogy 
sok filmnél lenni szokott. Viszont nem ütnek el. 

Ariel itt még nem értette meg, hogy nevelése so-
sem volt gond, hanem inkább öröm, és az áldozat, 
amit hoztak érte, akkor térül meg, ha jó és tisztes-
séges felnőtt lesz, aki ugyanezt meg tudja tenni. 
Talán ez az anime egyik legérzelmesebb, legtöbb 
karakterinterakciót kiváltó szakasza. 
 Közben persze a többi karakter sincs elha-
nyagolva, Mido többször meglátogatja Maquiát, 
ahogy Arielhez is eljönnek gyerekkori barátai. 
Hősnőnk újra összetalálkozik Climmel és Leiliával, 
aki már beletörődött a sorsába. Ez a találkozás, 
akármennyire is örömteli, valahogy úgy érezzük, 
Maquia már lezárta ezt a dolgot magában, a jelen-
legi életét helyezi előtérbe, hiszen itt van Ariel, 
akit mindennél jobban szeret, ő testesíti meg azt, 
amire régen vágyott. 
 Az anime természetesen ezen a szakaszon 
is továbblép és az eddig különálló szálak össze-
futnak, de továbbra is Maquia és Ariel kapcsolata 
marad a központban. Ennek megfelelően változ-
nak az érzelmek is. Egymásra találás, ragaszkodás, 

félelem, öröm és persze a beteljesített ígéret... Az 
anime utolsó harmada egyre kapkodósabbra veszi 
a tempót, inkább az események kerülnek előtér-
be. Eddig a pontig a karakterek cselekedete ha-
tározta meg a történéseket, de itt megfordul, és 
inkább utóbbiban látjuk sodródni szereplőinket, 
akik igyekeznek alkalmazkodni a kialakult helyzet-
hez. 
 A film vége minden eddiginél előbbre mu-
tat, ami váratlan és drámai. Szomorú, ugyanakkor 
örömteli is. Maquia, aki még maga is gyermek volt 
a történet elején, nagyon sokat fejlődött, még ha 
testében nem is, de jellemben teljesen felnőtt 
és tapasztalt lett. Felnevelt egy gyereket, akiért 
megérte dolgozni és áldozatot hozni, mert olyan 
ember lett, akire bármely anya büszke lenne. A zá-
rás katartikus.
 Igyekeztem minél kevésbé spoileres lenni 
és szerintem sikerült is, a többi eseményt fedez-
zétek fel ti. Nagyon tetszett, hogy nem mindent 
rágott a szánkba, nem minden érzelmi megnyilvá-

nulás egyértelmű és érdemes a viselkedés mögé 
nézni, a valódi motivációt keresni. Leírva kicsit 
más, látni a filmet sokkal hatásosabb. Ha felszíne-
sen nézzük, akkor lehet túl egyszerűnek és lapos-
nak gondolhatjuk. Azért írom ezt, mert nincs túld-
rámázva, nem folyik szét a nyáltól, nem töltünk 
hosszú perceket ugyanazon a témán pörögve, 
mert a film túllép és halad tovább, ha nem gondo-
lunk bele, elvész a lényeg.
 Könnyen bele lehet kötni abba, hogy az ani-
me egy-két dolgot miért nem mutatott be, de tes-
sék elgondolkodni rajta és meglesz a válasz. 

„Maquia, aki még maga is gyermek 
volt a történet elején, nagyon so-

kat fejlődött, még ha testében nem 
is, de jellemben teljesen felnőtt és 
tapasztalt lett. Felnevelt egy gye-
reket, akiért megérte dolgozni és 

áldozatot hozni...”
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Azért pozitívum, hogy igyekeztek sok háttérre 
valami mozgó dolgot tenni, pl. hóesés vagy ke-
rék. Főleg pasztell színekkel dolgoztak, amit én 
szeretni szoktam, mindig ad egy letisztultabb, ko-
molyabb hangulatot a műnek annál, mintha élénk 
csili-vili színezést kapott volna.   
 A zenei szekciót egy szóval le tudom írni: fe-
lejthető. Tényleg nem kiemelkedő, illik hozzá, de 
semmi extra.
 A seiyuuk viszont - ahogy azt megszokhat-
tuk - remekül szerepelnek. Maquia hangját Iwami 
Manaka adja, aki nem régóta van a szakmában, de 
remekül hozza a karaktert. Több itthon is kedvelt 
műben szerepelt már, mint a Tsuki ga Kirei, a Ta-
da-kun, vagy a Re: Creators. Ariel hangja már a na-
gyobb tapasztalattal rendelkező Irino Miyu, aki a 
Code Geass: Akito filmekben, a Haikyuuban vagy 
a Gundam 00-ban szerepelt. Mellékszerepben pe-
dig Kayano Ait, Sawashiro Miyukit, Sugita Tomo-
kazut és Kaji Yukit hallhatjuk. 

 Mindent egybevetve remek munkát vég-
zett a P.A. Works, egy szép, reális érzelmekkel teli 
animét tett le az asztalra, és számomra külön jó 
pont, hogy nem pakoltak hozzá felesleges és túl-
zó marketingkampányt, így a hájp is kisebb.   
Az anime idén februárban debütált a mozikban, 
szóval még nem érhető el, mi is csak Japánba me-
net tudtuk megnézni a repülőn, köszönjük az Emi-
ratesnek.

Néhány szó a rendezőtől

 Okada Mari vendég volt a nyár végén tartott 
Crunchyroll Expón, ahol beszélt a filmről. Szerinte 
a legfontosabb dolog a karakterek érzelmeinek 
kimutatása, mert ezek sokkal többet mondanak 
egy párbeszédnél. Ez az animáció egy különleges 
része, mivel a kimondatlan szavakat a legnehe-
zebb kimutatni. Okada szerint, amit a karakter 

mond az egy dolog, de teljesen más a gondolat, 
amit érez. „Úgy vélem, ezek a csekély, de össze-
tett érzelmek adnak mélységet a munkámnak” - 
nyilatkozta Okada. Elmondta még, hogy nagyon 
örül, hogy egy igazán őszinte animét tudott gyár-
tani és a P.A. Works adott neki erre lehetőséget. 
Továbbá hatalmas szabadságot is kapott a film el-
készítésében, ami az animeiparban olykor nehéz, 
igencsak megbecsülendő. Okada már dolgozott 
a P.A. Worksnek, ám az interjúból kiderült, hogy 
még sok közös munkájuk lesz a jövőben, aminek 
mi csak örülni tudunk.

 A Maquia október 26-án jelenik meg dvd-n, 
javaslom, hogy aki szereti a karakterközpontúsá-
got, a család és a felnőtté válás témáját, az min-
denképpen nézze meg, amint lehet. Egy szép film, 
szórakoztató, elgondolkodtató, és újabb bizonyí-
téka, hogy szeretjük a női rendezőket.

Japán cím: Sayonara no Asa ni Yakusoku no 
Hana wo Kazarou

Angol: Maquia: When the Promised Flower 
Blooms

Hossz:125 perc
Év: 2018

Stúdió: P.A. Works
Műfaj: dráma, fantasy

Értékelés:
MAL: 8,35
ANN: 8,66

Anidb: 8,36

Anime
014ajánló

TartalomjegyzékAniMagazin △


