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nológiát, de már a 2001-es Spirited Away-ben is 
számos	3D	 jelenetet	 láthattunk.	Víz	 szimulációt,	
3D-ben megalkotott szobrokat és háttereket stb-
stb.	 Goro	 viszont	 egyértelműen	 tesztelni	 akarta	
ezt	az	„új”	módszert,	ezért	az	Aya	to	Majóra	cél-
szerű	is	úgy	tekinteni,	mint	egy	techdemóra,	ami-
vel	 kipróbálták	 magukat.	 Hogy	 a	 végeredmény	
végül	jó	vagy	rossz…	erre	is	rátérünk	hamarosan.
	 Mint	a	legtöbb	Ghibli	film,	az	Aya	to	Majo	is	
egy	könyv	adaptációja,	méghozzá	ugyanannak	az	
írónőnek,	Diana	Wynne	Jones-nak	a	regényét	vet-
ték	elő,	akinek	egy	korábbi	alkotását	már	feldol-
gozták	 2004-ben,	 Howl’s	 Mowing	 Castle	 címen.	
Kis	 érdekesség,	 hogy	 a	 Vándorló	 Palota	 regény	
magyar fordítását az egyik híres hazai cosplaye-
sünknek,	 Rhysának	 köszönhetjük,	 vagyis	 Laukó	
Viktóriának, akivel nem is olyan régen készítet-
tünk	 interjút	 a	 magazinban.	 Ha	 tudjátok,	 akkor	
feltétlenül	szerezzétek	be	a	könyvet,	érdekes	ki-
egészítése	Miyazaki	művének.	Az	1934-ben	szüle-
tett	Diana	Wynee	Jones-nak	-	akit	főleg	fiatalab-
baknak	szóló	fantasy	regényeiről	ismer	a	világ	-	az	
Earwig	lett	sajnos	az	utolsó	műve,	ugyanis	2011-
ben	elhunyt.

tásokra. Goro teljesen szabad kezet kapott, nem 
kérte	az	„öregek”	tanácsait,	ami	a	végeredményt	
látva	egyszerre	a	film	legnagyobb	erőssége	és	saj-
nos gyengesége is.
 Szinte a bejelentése pillanatától nagyon 
negatív	 kritika	 fogadta	 ezt	 a	 jelentős	 arculatvál-
tást, sokan annak adtak hangot, hogy egy Ghibli 
filmben	semmi	helye	nincs	a	3D-nek.	Nos,	bár	va-
lóban	Miyazaki	filmjei	mindig	is	legendásak	a	kézi	
animációiról és a Mester valóban tett olyan kije-
lentéseket, hogy ellenzi ezt a fajta digitális tech-

 Már 6 év telt el azóta, hogy a Ghibli stúdió 
bejelentette, hogy a ‘When Marnie Was There’ 
filmjük után Miyazaki visszavonul (sokadik alka-
lommal), és ezzel együtt bizonytalan időre, talán 
végleg, felfüggesztik a további munkálatokat. Ter-
mészetesen ahogy azt mindenki sejtette, az inak-
tivitás nem sokáig tartott, 2016-ban francia kop-
rudukcióval megjelent a The Red Turtle, amivel 
számos díj mellett egy újabb Oscar jelölést kaptak. 
Miyazaki mester is visszatért (ismét) a nyugdíjból, 
hogy belevágjon egy újabb projektbe, miközben 
fia, Miyazaki Goro szinten bejelentett egy újabb 
animációs filmet. Mindenki meglepetésére szakí-
tott a hagyományos Ghibli stílussal és teljes egé-
szében 3D CG technológiát használtak fel hozza. 
Az Aya to Majo, avagy az Earwig and the Witch vé-
gül megjelent 2020 végén, és ez lett a Ghibli leg-
újabb egész estés animációs filmje, ami már fel is 
került az HBO maxra.
	 Miyazaki	Gorónak	már	nem	ez	az	első	ren-
dezése,	ő	követte	el	a	2006-os	Tales from Earth-
seat, illetve a 2011-es From Up on Poppy Hillt és 
bár	 az	 utóbbit	 elég	 jól	 fogadta	 a	 közönség	 és	 a	
kritika	is,	egyik	sem	lett	kiugró	siker.	2014-ben	el-
készítette a Ronja, The Robber’s Daughtert, amely 
amellett, hogy nagyon pozitív fogadtatást kapott, 
már	amolyan	ugródeszkaként	is	funkcionált	a	3D	
animációk	 világába.	 Természetesen	 mielőtt	 az	
Aya to Majo	munkálatai	elkezdődtek	volna,	Goro	
megkapta édesapja áldását arra, hogy bátran kí-
sérletezzen,	ami	után	egy	fiatalokból	álló	csapa-
tot	 verbuváltak,	 akik	 nyitottabbak	 voltak	 az	 újí-
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lenére,	mert	abból	aztán	van	bőven,	egy	kimon-
dottan	szórakoztató	alkotás	lett,	sőt,	talán	ez	ed-
dig Goro legjobb rendezése. 

	 Essünk	 is	 túl	 a	 vitatható	 vagy	épp	negatív	
részeken, kezdve a megvalósítással, avagy a sokak 
által	 gyűlölt	 3D	CG-vel.	Nem	 szépítem	a	dolgot,	
nem	lett	Pixar	szintű	a	végeredmény,	de	első	pró-
bálkozásra azért nem is lett annyira rossz. 

egy	roppant	mogorva	és	 indulatos	démon.	Nem	
sok	ideje	van	csodálkozni,	ugyanis	azonnal	berán-
gatják	a	koszos,	mocskos	„boszorkány	konyhába”,	
hogy segédkezzen a varázstárgyak és bájitalok 
készítésében. Aya és Bella nagyon hamar egymás-
nak	feszülnek,	mert	a	kislánynak	nem	igazán	tet-
szik a cseléd szerep, a boszorkánynak meg esze 
ágában sincs kedvesnek lennie, aminek a vége 
leginkább az, hogy Mandrake még a szokásosnál 
is	 ingerültebb	lesz.	Aya	bár	menekülne	a	házból,	
de	gyorsan	rájön,	hogy	ez	nem	egyszerű	feladat,	
ugyanis	a	szobák	és	ajtók	mágikusan	váltogatják	a	
helyüket	folyamatosan,	így	kénytelen	maradni,	de	
magában már bosszút forral. Azért nincs teljesen 
egyedül,	 összebarátkozik	 Thomasszal,	 Belle	 be-
szélő	fekete	macskájával	(aki	retteg	a	gazdájától),	
esténként	 pedig	 kazettás	 magnóján	 egy	 Earwig	
együttes	dalait	hallgatja.	Pár	nap	múlva	úgy	dönt,	
hogy megleckézteti a boszorkányt, a macskával 
közösen	elkezdenek	titokban	varázslatokat	tanul-
ni	és	készülnek	a	„csatára”...
	 A	 történetbe	 nem	 is	 szeretnék	 ennél	 to-
vább	belemenni,	mert	 egyrészt	 nagyon	 rövid	 és	
bár	 tartogatna	 izgalmas	 fordulatokat,	de	az	Ear-
wig	 együttes	 kapcsolatát	 a	 Bellával	 és	 Mandra-
ke-vel,	illetve	Aya	anyukájával	már	a	film	posztere	
lelövi,	ami	szerintem	egy	borzasztó	rossz	döntés	
volt.	Félrevezető	is	és	spoileres	is	egyben,	amivel	
sajnos	a	film	amúgy	sem	bonyolult	történetét	te-
szik még inkább kiszámíthatóvá. 
	 DE,	 és	 itt	 jön	 a	 „de”,	 szerintem	 az	 Aya	 to	
Majo	egyáltalán	nem	rossz	film.	Minden	hibája	el-

Fülbemászó boszorkányok

	 Anglia,	valamikor	a	20.	század	végén.	A	tör-
ténet	kezdetén	egy	vörös	hajú	hölgy	menekül	egy	
csecsemővel	a	 roppant	 furcsa	üldözői	elől,	majd	
a	gyereket	egy	árvaház	előtt	hagyja,	egyetlen	cé-
dulával,	 amin	 a	 neve	 szerepel:	 Ayatsuru,	 avagy
Earwig.

 És itt egy picit álljunk is meg, ugyanis a 
kislányt az eredeti regényben Earwignek hívják 
ugyan, aminek a magyar jelentése „fülbemászó” 
(igen, az a ronda rovar), de a japán fordításban az 
Ayatsuru nevet kapta, amit a filmben csak szimp-
lán Ayának rövidítettek, így én is maradnék ennél 
a változatnál.

	 Szóval	 Aya	 bekerül	 az	 árvaházba	 a	 vörös	
hajú	nő	pedig	eltűnik.	A	 lány	szépen	cseperedik,	
10	 éves	 korára	 már	 egy	 igazi	 bajkeverővé	 válik,	
aki	szinte	terrorban	tartja	a	többi	gyereket	a	csí-
nytevéseivel és akaratosságával. Majd egy nap 
megjelenik	egy	nagyon	 fura	páros,	Bella	Yaga,	a	
kissé	túlsúlyos	öreglány	és	a	„párja”,	a	nagyon	ré-
misztő,	szinte	démoni	Mandrake.	Örökbefogadni	
jöttek	és	persze	azonnal	kiválasztják	Ayát,	akinek	
más	választása	nem	lévén,	velük	kell	hogy	tartson.	
A	furcsa	pár	egy	látszólag	teljesen	átlagos	kertes	
házban	lakik,	valahol	a	külvárosban,	viszont	ahogy	
Aya	belép	az	ajtón	egyből	szembesül	azzal,	hogy	
az	 új	mostoha	 szülei	 nem	 közönséges	 emberek.	
Bella egy igazi boszorkány, Mandrake pedig, nos, 
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Cím:	Aya	to	Majo	(Earwig	and	the	Witch)

Év: 2020

Műfaj: mágia

Stúdió:	Studio	Ghibli

Hossz: 82 perc

Lényegében	négy	szereplő	van	az	egész	történet-
ben	és	az	ő	kapcsolatukat,	illetve	annak	fejlődését	
követhetjük	végig.	Bella	és	Mandrake	kezdetben	
iszonyat	ellenszenves,	utóbbi	kifejezetten	rémisz-
tő	 tud	 lenni,	 de	 a	 film	 felénél	 elkezdjük	 őket	 is	
megérteni	és	egy	egész	érdekes	sztori	alakul	ki…	
amit aztán sajnos nem igazán fejeznek be. 

 
 Ebben a pillanatban még nagyon nehéz 
megítélni, hogy mekkora a sikere a filmnek, felter-
jesztették Oscar-díjra, de még nem tudni, hogy va-
lóban kap-e jelölést (szerintem a tavalyi felhozatal 
mellett simán megérdemelné), bár a kritikusok és 
a közönség is nagyon fanyalogva fogadták. Én ez-
zel nem igazán értek egyet, egyáltalán nem hozott 
Goro szégyent a Ghiblire, bár nem ez lesz a stúdió 
legjobb és legnépszerűbb alkotása, de megnézést 
feltétlenül megérdemel. Bár lehet, célszerű lesz 
vele várni picit, ugyanis már pletykálják, hogy ké-
szül egy bővített, mozis verzió is…

Vannak kimondottan szép jelenetek, míg akadnak 
fájdalmasan félkésznek látszó részek, de azért 
nem	 tragikus	 egyáltalán.	 Igazából	 nem	 is	 igazán	
értem,	hogy	miért	pont	ezt	a	filmet	választották	
3D-re,	 hiszen	 a	 történet	 80%-a	 belső	 terekben,	
szobákban és folyosókon játszódik, nem igazán 
adva	 indokot	 arra,	 hogy	 kihasználják	 a	 lehetősé-
geit	ennek	a	stílusnak.	
	 Aztán	 ott	 van	 a	 történet	 és	 a	 karakterek,	
melyek	 biztosan	 nagyon	megosztják	 majd	 a	 kö-
zönséget.	 Aya	 nem	 igazán	 tipikus	 Ghibli	 hősnő,	
ugyanis	kimondottan	undok,	rosszindulatú,	bajke-
verő	és	nem	sok	 félelem	szorult	belé,	ami	miatt	
sokaknak	 ellenszenves	 lehet.	 Én	 mondjuk	 ked-
veltem,	 bár	 lássuk	 be,	 néha	 ütnivaló,	 és	 inkább	
Bellát,	na	meg	főleg	Mandraket	kezdjuk	sajnálni.	
A	 történet	 legnagyobb	 problémája,	 hogy	 ugyan	
érdekes	és	szórakoztató,	viszont	bántóan	rövid	és	
olyan,	mintha	a	film	utolsó	harmada	teljesen	hiá-
nyozna.	Mire	beindulnak	az	események,	vágás	és	
jön	a	stáblista.	Ez	azért	nem	volt	a	legjobb	döntés.

	 Viszont	 szerencsére	 akadnak	 pozitívumok	
is,	mint	például	a…	látvány.	Igen,	egy	bekezdéssel	
előbb	kritizáltam,	de	azért	messze	nem	olyan	rosz-
sz	a	helyzet.	Aya	animációja	elképesztően	igényes	
lett és jókat lehet mosolyogni azon, hogy koráb-
bi	Ghibli	lányok	mozdulatait	imitálja	néha	(pl.	Kiki 
vagy Chihiro).	Maga	a	ház	és	környéke	 is	nagyon	
szép,	egy	idő	után	fel	se	tűnt,	hogy	3D	CG-t	nézek,	
mert	bár	 részletes,	de	mégis	 rajzfilmesen	színes	
és	letisztult.
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