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JIANG ZIYA
Miért olyan nehéz egyetlen embert megmenteni?
Írta: Yuuko

anime ajánló
Mivel anno a Nezha című 2019-es kínai 3D
animációs filmről írtam az első cikkemet a magazinnál (AniMagazin 54.), nem volt kérdés, hogy a
folytatást is meg szeretném-e nézni. A Jiang Ziya
2020. január 25-re lett bejelentve, azonban a koronavírus miatt a megjelenési dátumát visszavonták, így végül csak októberben jelenhetett meg. A
Nezha hatalmas kedvenc lett, ezért alig vártam
már, hogy meg tudjam nézni ezt a filmet is, és eléggé nagy elvárásaim voltak vele szemben. És hogy
sikerült-e elérniük vagy akár felülmúlniuk őket?

Adatok
Először is lássuk a technikai részleteket.
Ezt a filmet szintén a Beijing Enlight Picturesnek
(pontosabban a leányvállalatának) köszönhetjük,
azonban a rendezője nem a Nezha megálmodója,
Jiaozi volt, hanem már Cheng Teng és Li Wei készítették. Egyszerre jelent meg Kínában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Angliában, Ausztráliában és Új-Zélandon is.

Yanyi (Investiture of the Gods) című könyvet veszi alapul, így egyértelműen kijelenthetjük, hogy
a stúdió megkezdte a saját univerzumának építgetését, amely a Fengshen Cinematic Universe
nevet viseli. Már a Nezha végén egy pár másodperces trailerrel beharangozták a folytatást, ezt a
szokást pedig ezúttal is megtartották.

Történet
A Shang-dinasztia utolsó éveiben Zhou császár uralma zsarnokivá vált, mivel a kilencfarkú rókadémon átváltozott a császár hitvesévé, és megszerezte az uralmat. Káosz köszöntött a világra,
de a Mennyek Ura megszánta az embereket, így
mikor azok fellázadtak, felsőbb utasításra a Jingxu Csarnok kultivátorai is csatlakoztak a harchoz.
A csarnok legfőbb tanítványa, Jiang Ziya vezette
hadba a seregeket, hogy véget vessenek a rókadémon uralmának. Jiang Ziya saját kezűleg győzte
le a démont, és ezzel a Shang-dinasztia elbukott.
Újabb istenek és emberek kerültek hatalomra,

a régi rendszer támogatóit pedig mind száműzték Beihai jeges, kietlen vidékére. A Jingxu Csarnok nevét dicsőség övezte, és mindenki úgy hitte,
hogy Jiang Ziya lesz az, aki az új isteneket fogja
vezetni. Ám nem így történt.
„Az istenek számára egyetlen ember felé
kedvességet mutatni bűn.”
Jiang Ziya sikeresen elzárta a rókadémont,
de az istenek még így is túl veszélyesnek ítélték,
és elrendelték a kivégzését, amelyet személyesen neki kellett végrehajtania. Azonban mielőtt
kivégezte volna, Jiang Ziya meglátta, hogy a rókadémon egy ártatlan lelket kötött magához, így
a gyermek megmentése érdekében megtagadja
a démon megölését. Tettének következményeképp a Nagymester elzárja az erejét, és száműzi
őt a halandók világába, pontosabban Beihaiba,
amiért engedett a rókadémon illúzióinak. De vajon tényleg illúzió volt?

A Nezha sikerének hála, az elővételes jegyek összege Kínában elérte a 90 millió jüant (13,3
millió dollár). Annak ellenére, hogy a film megjelenésekor szigorúan korlátozták a férőhelyek számát, az első napon mindössze nyolc óra alatt öszszesen 297 millió jüan (43,7 millió dollár) folyt be
a kasszába, bőven túlszárnyalva ezzel a Nezha 144
millió jüanos (21,2 millió dollár) rekordját. A Jiang
Ziya szintén a 16. században keletkezett Fengshen
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„Egyszer eljön az idő, amikor egy istennek fel
kell áldoznia valakit, hogy megmentsen
mindenki mást.”
Jiang Ziya és a vele együtt száműzött kultivátortársa, Shen Gong Bao, valamint hűséges
partnere, az idő nagy részében cuki állati alakot
öltő Si Bu Xiang már vagy tíz éve éldegél Beihai kietlen, hólepte vidékén. És mivel Jiang Ziya csakis
azon rágódik, hogy a lány illúzió volt-e vagy valóság, Shen Gong Bao kénytelen eladogatni az értékes kiegészítőit, hogy ne haljanak éhen. Egy nap
Jiang Ziya éppen Beihai lepukkant, szörnyektől
nyüzsgő kocsmájában üldögél, amikor betoppan
egy rejtélyes teremtés, aki pont úgy néz ki, mint
a gyermek, akit a rókadémon magához láncolt. A
lány egy olyan helyet keres, ahol fekete virágok
nyílnak, vagyis mint kiderül, a Youdo-hegyet, ahol
a fogadós elmondása szerint rókadémonok kísértenek. Persze a fogadós nem válik meg túl szívesen az éppen nála lévő térképtől, így egy kisebb
csetepaté tör ki a kocsmában, amelyben Jiang
Ziya is részt vesz. Amikor a lány menekülni próbál
a térképpel együtt, Jiang Ziya azonnal utána ered.
Mestere parancsát megtagadva elhagyja száműzetésének helyét, hogy válaszokat találjon az őt
évek óta gyötrő kérdésre. Vajon helyesen döntött
akkoriban?
„Ha egyetlen életet sem tudok megmenteni,
hogyan segíthetnék mindenkin?”
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Mondani sem kell, hogy a titokzatos lány
nem igazán örül a hívatlan útitársnak, hiszen gyerek létére már nagyon sok mindent át kellett élnie. Az édesapját keresi, akit azonban csak az álmaiból ismer, mert amióta csak magához tért,
mindig egyedül volt. A történet gyakorlatilag az ő
utazásukról szól, a kapcsolatuk alakulásáról, illetve megismerjük a világ állapotát is a háború után.

Külcsín és belbecs

„...a Jiang Ziya egy lassú, filozofáló, alapvetően szomorkás,
melankolikus hangulatú mű, amelyben a vidám jelenetekből sokkal
kevesebb van. (...) nem próbált egy Nezha 2 lenni, hanem hangulatilag
egy teljesen másik irányba indult el..."

És hogy visszatérjek a cikk elején feltett
kérdéshez: sikerült-e felülmúlni az elvárásaimat?
Igen is és nem is. Annak ellenére, hogy mindkét
film a Fengshen Cinematic Universe része, ez
nem tántorította el a készítőit a kísérletezéstől.
A Nezhával ellentétben a Jiang Ziya nem igazán
mondható családi filmnek. A Nezha minden komolyabb üzenete mellett egy vidám, humoros
történet volt, amiben éppen megfelelő egyensúlyban voltak a vicces és a drámai elemek. Míg
ezzel szemben a Jiang Ziya egy lassú, filozofáló,
alapvetően szomorkás, melankolikus hangulatú
mű, amelyben a vidám jelenetekből sokkal kevesebb van. Összességében elmondhatjuk, hogy a
Jiang Ziya nem próbált egy Nezha 2 lenni, hanem
hangulatilag egy teljesen másik irányba indult el,
de az alapvető témái, értékei azért megmaradtak.
Mind a Nezha, mind a Jiang Ziya azt a kérdést járta
körül, hogy meg lehet-e változtatni a sorsunkat,
ha arról már születésünk előtt, a beleszólásunk
nélkül döntöttek.
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A Nezha fő üzenete volt az egyéniség fontossága,
és ez itt is megmarad, de a fő hangsúly már a sors
megkérdőjelezésén és a múlttal való leszámoláson van.
A két film kinézete is különbözik. Míg a Nezha bizonyos tekintetben inkább volt rajzfilmszerű,
addig itt a rajzolás is sokkal elegánsabb, és ugyan
mindkét animáció gyönyörű, de a Jiang Ziya talán
még magasabbra tette a lécet. A hátterek és a karakterek kinézete is nagyon szép és részletgazdag,
eddig minden kínai film, amihez szerencsém volt,
szinte kényszerített, hogy akár percenként nyomjak egy printscreent. Az elején egy kézzel rajzolt
bevezető gyakorlatilag meseszerű gyorstalpalóban részesít minket Zhou császár és a rókadémon
bukásáról, majd átvált a jellegzetes 3D animációra, amivel a Coloroom Pictures ismét bizonyította
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a hozzáértését. A Fengshen Yanyi történeteiből
készült két film az előfutára Kína saját filmes univerzumának, amely a kínai folklóron alapul. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a saját mitológiájuk tölti
be Kínában azt a szerepet, amit az amerikaiaknak
(nyugati nézőknek) a Marvel vagy éppen a DC jelent – a nézőknek már általában van egyfajta háttértudásuk a történetről, ami hatalmas mozgásteret ad a készítőknek, és úgy tudják újragondolni a
klasszikus alapanyagot, ahogy csak szeretnék.
Mivel a filmet eredetileg a kínai holdújév
idején hozták volna ki, a végén van egy rövid, de
annál humorosabb jelenet, amikor Nezha és a családja beugrik Jiang Ziyához közösen ünnepelni.
Ez a nagyon aranyos kitekintő, ami ugyan önállóan nem igazán állja meg a helyét, de még jobban
megerősíti, hogy mindkét film ugyanahhoz az univerzumhoz tartozik.

És még nincs vége!
Úgy tűnik, hogy már szokásukká vált, hogy
a következő filmet az aktuális film végén jelentik
be egy rövid trailer formájában. A harmadik film
beharangozója sokkal hosszabb lett, mint amit a
Jiang Ziya kapott. Gyönyörű, szinte festményszerű képekkel jelentették be az Erlang Shen: Deep
Sea Dragont, amihez még nem igazán találtam
pontos megjelenési dátumot, remélhetőleg nem
fog annyit csúszni, mint anno a Jiang Ziya. De ha
mégis, az eddig tapasztalt színvonal alapján bármennyit tudnék várni rá, mivel számomra teljesen
megéri. De azért jó lenne, ha nem csúszna annyit,
mint a Jiang Ziya!

Cím: Jiang Ziya
Angol cím: Legend of Deification
Év: 2020
Hossz: 110 perc
Értékelés: MAL: 7,51
Források:
Variety
Screendaily
Wikipedia
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