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VIOLET EVERGARDEN, A MOZIFILMEK
Írta: Venom

anime ajánló
A Telesis kontinensen tomboló 4 éves nagy
háború véget ért, beköszöntött a béke ideje. De a
sebek lassan gyógyulnak, mind a két harcoló fél
súlyos veszteségeket szenvedett, az emberek pedig próbálják feldolgozni a tragédiákat, amit az elmúlt évek követeltek. Violet egykor gyerekkatona
volt, érzelmek nélkül vonult a csatába, hisz nem
volt vesztenivalója. Közvetlen felettese, Gilbert
őrnagy viszont megpróbálta a lányban szunnyadó
emberséget visszaadni, nem is eredménytelenül.
Viszont mire Violet végre megértette volna, hogy
mit jelent szeretni, beütött a csapás, egy bombázás során Gilbert odaveszett, a lány pedig karok
nélkül, megnyomorítva ébredt egy kórházban. Szerencsére nem maradt egyedül, az Evergarden család befogadta, hiányzó végtagjait protézisekkel
pótolták, majd iskoláit elvégezve egy postai hivatalban talált munkát, mint amolyan „szellemíró”,
aki mások helyett írja meg a leveleket. Az évek
során Violet rengeteg emberrel találkozik, megismeri a történetüket, és próbálja a Gilbert őrnagy
iránt érzett gyászát feldolgozni, közben megérteni
végre annak szónak a jelentését, hogy „szeretni”.
Három éve annak, hogy a Violet Evergarden tévésorozat meghódította a világot, azóta is
az egyik legjobb Kyoto Animation animének tartják, amivel én az akkori kritikámban erősen vitába szálltam, több okból is (AniMagazin 43.). Az
viszont vitathatatlan, hogy hihetetlenül minőségi
alkotás volt, amit apró hibái ellenére szinte kötelező megnézni egyszer minden animerajongónak.
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A látványa és hangulata szinte felejthetetlen, és
bár a dráma nem minden esetben működik, de
amikor igen, akkor garantáltan eltörik a mécses
egyeseknél. Az egész sorozat a gyász és halál elfogadásáról, a háború utáni újjászületésről és az
érzelmek megértéséről szól, amit a legtöbb esetben remekül át is adott. Bár az alapot adó regénysorozatot elég lazán dolgozták fel, ez a KyoAni
esetében már megszokott. A lényeg azért így is
megmaradt, viszont a fantasy elemek kigyomlálásával a sorozat itt-ott egy picit zavarossá vált, de
szerencsére nem vészesen.
A folytatást gyorsan beígérték, de aztán
jött az a bizonyos tragédia, ahol a stáb felét meg�gyilkolta egy elmebeteg, így egy időre kétségessé
vált a sorozat sorsa. Szerencsére kiderült, hogy
nemcsak egy mozifilm, hanem mindjárt kettő is
elkészült még a tragédia előtt, melyek apró késéssel ugyan, de hamarosan mozikba kerültek. Sajna
nekünk elég sokat kellett rájuk várni, mivel a japánok hírhedten sokat várnak a mozipremier után a
digitális kiadással, jó hír viszont, hogy a Netflix jóvoltából most már a teljes Violet Evergarden történetet átélhetjük, teljesen legálisan.

felében pedig a világ többi részén is sikeresen bemutatásra került. Ez a film a Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidou Shuki Ningyou, avagy:

Eternity and the
Auto Memory Doll
A „gaiden” szó, amolyan „melléktörténetet”, angolul „spin-off”-ot jelent, ami ebben ez
esetben nem is véletlen. A film két egymásra épülő történetet mesél el, és valójában Violet mind a
kettőben inkább csak mellékszereplő, de ez egyáltalán nem válik az anime hátrányára.
Kezdésnek Violet azt a feladatot kapja: költözzön be három hónapra egy gazdag lányiskolába azzal a céllal, hogy segítsen Isabella Yorknak a
tanulásban. A lány ugyanis nem túl jó tanuló, nincsenek barátai sem, és alapvetően motiválatlan,
nem igazán akar beilleszkedni a nemesi körökbe.

A 13 részes sorozatot egy extra epizód után
követi az első mozifilm, amit pontosan egy nappal
a KyoAni ellen elkövetett merénylet előtt fejeztek
be. A csodának köszönhetően a film anyaga nem
semmisült meg a tűzben, így Japánban még 2019
szeptemberében mozikba küldhették, 2020 első
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Kezdetben Violettel is nagyon elutasító; kimondottan zavarja, hogy a nyakába sóztak egy gépkarokkal rendelkező, érzelemmentes felügyelőt, de
ahogy telnek a napok, a két lány kezdi egyre jobban megismerni egymást. Felfedik egymás előtt
a múltjukat: mind a ketten elvesztettek számukra
valaki fontosat a háború során. Isabella sokáig egy
romos házban élt, és akkoriban Amy volt a neve.
Egyetlen öröme az életben egy kislány, Taylor
volt, akit magához vett, és megígérte neki, hogy
megvédi mindentől. Ám a háború végén erőszak-

kal elszakították őket egymástól, Amy új nevet
kapott, és nemesi iskolába küldték, míg Taylort
árvaházba adták, így sosem találkozhattak többé.
Violet megígéri Isabellának, hogy ha komolyan veszi a tanulást, akkor megkeresi Taylort, és kézbesít neki egy levelet. A két lány a harmadik hónap
végén barátságban válik el, Violet pedig elindul,
hogy beteljesítse ígéretét. Meg is találja a kislányt,
és kézbesíti Isabella levelét, majd neki is megígéri,
hogy ha bármikor szüksége van segítségre, akkor
keresse fel.
Több év elteltével a postahivatal kapuján
belép egy apró, kócos kislány, kezében egy régi
levéllel, és Violetet keresi, hogy a segítségét kérje… Taylor az, szeretne ő is postás lenni, és mellékesen megtalálni Amyt.
Ez a melléksztori nagyon kellett a történetbe, mert végre picit jobban megismerjük a világot
azáltal, hogy nemcsak Violetre fókuszál a film,
hanem a második felétől Taylor szemszögéből követjük az eseményeket, aki még bájos humort is
visz az amúgy szomorkás hangulatba. Természetesen a végén most is kapunk egy könnyfakasztó
finálét, de nagyon ízlésesen tálalva. Fantasztikus
alkotás, és az ember nem is gondolná, hogy az igazi nagy durranás még csak ezután érkezik.

„Ez a melléksztori nagyon kellett
a történetbe, mert végre picit
jobban megismerjük a világot
azáltal, hogy nemcsak Violetre
fókuszál a film...”
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Violet Evergarden Movie
Ezúttal alcím nélkül, jelezve, hogy ez a „valódi” nagy mozifilm. A premier dátuma eredetileg
2020 januárja lett volna, de a korábban említett
tragédia miatt áprilisra halasztották… aztán beütött a COVID, és kénytelenek voltak újabb fél évvel eltolni, egészen szeptemberig. Közben a meglévő KyoAni csapat összeolvadt az Animation Do
stúdióval (ők feleltek korábban a Free!! sorozatért
és bizonyos külsős munkákért), így a munkálatok,
ha nem is zavartalanul, de folytatódhattak. A végeredmény pedig még az amúgy nagyon magas elvárásokat is felülmúlta.
Valamikor napjainkban, Daisy a nagymamája halála után megtalálja azt az 50 régi levelet,
amelyeket egy bizonyos Violet Evergarden írt, és
minden évben egyet-egyet kézbesített sok-sok
évvel ezelőtt. Daisy megszállottja lesz a gyönyörű
leveleknek, melyeket a dédnagymamája fogalmazott meg annak idején, és elhatározza, hogy megkeresi, ki is volt ez a híres szellemíró, avagy „doll”,
Violet, a nyomok pedig egy kis szigetre, és annak
a világítótornyához vezetnek...
A postai hivatalok kora leáldozóban van, a
háború végeztével újra kitör az ipari forradalom,
megjelennek a telefonok és a távírók, ami miatt
Violet és kollégái egyre inkább érzik, hogy a munkájuk hamarosan feleslegessé válik. Violet felnőtt
nővé érett, aki még mindig nem tudja túltenni
magát a múlton, viszont legendás hírnévre tesz
szert páratlan írói képességei miatt. A kontinens

minden pontjáról érkeznek hozzá megkeresések,
és bizony egyeseknek akár hosszú hónapokat is
kell várniuk. Ám egy nap egy fiatal fiútól kap telefonhívást egy kórházból, aki a végakaratát szeretné papírra vetni. Violet némi hezitálás után belemegy a dologba, annak ellenére, hogy a fiúnak az
összespórolt pénze még arra is kevés, hogy a levél
első sorát leírják.
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Megírja a halála után a fiú családjának kézbesíteni
kívánt leveleket, ugyanis súlyos beteg és már csak
hónapjai vannak hátra. Violet természetesen ígéretet tesz erre, majd elbúcsúznak egymástól.
Aztán egy nap Violet főnöke, Claudia a
raktárban pakolgatva egy furcsa levélre lesz figyelmes, némi tanulmányozás után pedig - legnagyobb megdöbbenésére - arra jut, hogy Gilbert
őrnagy talán mégsem halt meg a háborúban, és
valahol messze rejtőzik. Miután elmondja Violetnek az elméletét, a lány összeomlik. Mindent hátrahagyva azonnal hajóra szállnak, hogy kiderítsék,
valóban életben van-e az őrnagy. A levél feladója
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ugyanis egy szigeten él, ahol csupán egy kis lepusztult falucska és egy nagy világítótorony található…
Ez a film… valami fantasztikus! Pedig elég
nehezen vettem rá magam, hogy megnézzem,
mert féltem, hogy megint átesnek a ló túloldalára, és végtelen drámát kapok, ami valahol így
is lett, de olyan meghatóra és mellbevágóra sikerült, hogy csak kapkodtam a levegőt a végére.
Violet talán utolsó kalandja ez, ahol minden a helyére kerül, nincsenek benne nagy csavarok, sem
sokkoló jelenetek, mégis képtelenség levenni a
szemünket róla, annyira sodor magával a történet.
Violetnek az igazi érzelmi
poklot kell megjárnia azért, hogy
egyáltalán esélyt kapjon a megváltásra, és ezt bizony Ishikawa
Yui színésznő maximálisan képes
átadni, minden elfojtott sírással
és fájdalmas sóhajjal. Olyan döntések elé kerül, hogy maga a néző
sem biztos abban, hogy mi lenne
a helyes, feladni mindent egy álomért, vagy hátat fordítani és elfelejteni mindent. Ezt tetézi a fiatal
fiúnak tett ígérete, ami egy újabb
csapást mér a saját érzelmei alatt
roskadozó lányra.
A rendező, Ishidate Taichi - bár
eddig inkább az animációkért felelt - most bebizonyította, hogy
tényleg képes egyben tartani egy

ilyen grandiózus projektet, minden tragikus körülmény ellenére, és ezért maximális elismerés
jár neki. Yoshida Reiko forgatókönyve pedig pontosan olyan profi, ahogy azt elvárhattuk tőle egy
Silent Voice (AniMagazin 38.) és a Liz and the Blue
Bird (AniMagazin 47.) után. Bár Akatsuki Kana eredeti regényéből több fontos elemet is kihagytak,
illetve alaposan átírtak, a varázsából semmit sem
veszített.
És akkor ott van a látvány, húúúúha, na akkor mély levegő és:
Ez a vizuálisan legszebb anime film, amit
eddig láttam! Pont.
Minden egyes képkocka egy önálló festmény, az animáció hibátlan, és ezután nagyon fel
kell kötnie a gatyáját bármilyen animációs stúdiónak, ha ezt a szintet egyáltalán el akarják érni.
Tökéletes lezárása a sorozatnak egy olyan
befejezéssel, ami garantáltan mindenkit könnyekig meghat majd. Nem is értem, hogy ezek után
miért nem jelölték legalább Oscar-díjra, hiszen
teljesen megérdemelte volna, főleg a mostani
amerikai tucat CG rajzfilmek világában egy ilyen
minőségű klasszikus animációs film maga a csoda.
Ez a legjobb anime film? Ízlés dolga. Lehet,
hogy nem mindenkinek fog bejönni. Viszont hogy
innentől magasabb lett a mérce, az is biztos. Ha
van Netflix előfizetésetek, akkor nehogy kihagyjátok, de egy jó tanács: ezt a filmet csak nagy tévén,
sötét szobában, kikapcsolt telefon mellett érdemes megnézni. Meghálálja!

Cím: Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidou
Shuki Ningyou
Hossz: 91 perc
Premier: 2019.09.06.
Stúdió: Kyoto Animation
Műfaj: dráma, fantasy, slice of life

Cím: Gekijouban Violet Evergarden
Hossz: 140 perc
Premier: 2020.09.18.
Stúdió: Kyoto Animation
Műfaj: dráma, fantasy, slice of sife
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