anime

MONONOKE

avagy az emberi gonoszság és a japán folklór keveredése
Írta: Yuuko

anime ajánló
Sajnos nagyon sok olyan különleges anime
van, ami nem válik széles körben ismertté, hiába
rendelkezik különleges történettel vagy éppen
grafikával. A Mononoke mind történet, mind pedig grafika szempontjából nagyon egyedi sorozat,
mégis viszonylag kevesen hallottak csak róla. Én
nagyon szeretek hasonló gyöngyszemekre bukkanni a sok isekai hárem között, kár, hogy viszonylag kevés van belőlük (nyilván nem az isekai háremből…) – viszont éppen a ritkaságuk miatt lehet
jobban értékelni őket.

A történet – vagyis a Katachi,
a Makoto és a Kotowari
A sorozat az Edo-korszak vége felé játszódik, az utolsó történetszálnál pedig már egyértelműen ott vannak a modernizáció jelei, például
megjelenik a vasút is, tehát az utolsó epizód már
a Meiji-restauráció időszakába nyúlik bele. Még
jelen vannak a feudális Japán jellegzetességei
is, azonban a ruhákon és az infrastruktúrán már
erőteljesen látszanak az új kor nyomai, határozott
kontrasztot alkotva a főszereplő változatlanságával. Maga a történet… nos, igazából nincs kimondottan egy összefüggő történet, inkább különböző epizódok, amelyeket csupán a főszereplő
személye kapcsol össze. A titokzatos Kusuriuri
(Vajákos lenne talán a jól hangzó magyar megfelelője) a vidéket járja Mononokékre vadászva. Az elűzésükhöz egy különleges kardot használ, amely
felszabadításának három feltétele van: Meg kell
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hozzá ismernie a Mononoke alakját (Katachi),
a megjelenésének okát (Makoto) és a vágyát is
(Kotowari). Az anime folyamán adva van 5 hos�szabb-rövidebb történet, amelyekbe a Kusuriuri
mindenfajta előzmény nélkül csak úgy belecsöppen, azután pedig mesterien manipulál embert
és nem embert a Katachi, a Makoto és a Kotowari
felderítésének érdekében. Megismerkedik az ott
lévő emberekkel, majd lassan előhúzza belőlük az
igazságot, legyen az bármennyire is sötét, megrázó vagy éppen furcsa. Tulajdonképpen a Kusuriuri ítélkezik nem csupán a Mononokék, hanem az
emberek tettei felett is. Tényleg nem véletlenül
szerepel rajta a horror címke, számos megterhelő téma kap benne szerepet, bár általában inkább
csak a sejtetés szintjén – gyilkosság, öngyilkosság,
erőszak, társadalmi kirekesztés, fizikai és érzelmi
bántalmazás, bűnös-e az, aki tudta mi történik, de
szándékosan nem vett róla tudomást, és így tovább. Minden történetben más típusú Mononoke
kerül elő, így aki eddig nem sokat tudott a japán

folklórról, az a Kusuriuri segítségével most megismerkedhet pár híres alakjával, például bakenekóval, umibouzuval, illetve a zashiki warashikkal.

„Én csak egy egyszerű…
Vajákos… vagyok
A Kusuriuri megjelenése enyhén rókaszerű,
hegyes fülei és fogai vannak, illetve bár maga a
karakter sohasem mosolyog, az arca úgy van kifestve, mintha állandóan gúnyosan vigyorogna.
Az ő kinézete van a legjobban kidolgozva az egész
sorozatból a maga élénk színű, mintás ruháival,
feltűnő kiegészítőivel és számos holmijával. Nem
lehet tudni, honnan jött vagy hová tart,
még az igazi nevét sem tudjuk
meg. A lehető legváratlanabb
helyeken bukkan fel, mindig ott, ahol
éppen egy Mononoke van jelen, legyen az
egy fogadóban, börtöncellában, hajón vagy
akár egy esküvői násznép között. Igazából

a Kusuriuri hátteréről semmit sem tudunk meg,
csak jön-megy sztoriból sztoriba egyfajta megszabott feladatot végrehajtó titokzatos entitásként.
Lehetséges, hogy szimbiózisban él a kardban lakozó Mononokével. De az is lehet, hogy nem ember,
hanem ő is Mononoke, és a kard felszabadításával
jön elő az eredeti alakja. Az egyetlen, amit biztosan
tudunk róla, hogy amikor a szereplőket a legnagyobb félelmükről kérdezik, akkor a Kusuriuri azt
válaszolja, hogy az ő legnagyobb félelme, hogy a
világ pereme Katachi, Makoto és Kotowari nélkül
is létezik, és akkor elkezd eltűnni. Tehát nagy valószínűséggel ő viszont nem tudna nélkülük élni. Bár azt nem tudom, hogy ezért teremtették,
vagy ez valamiféle büntetés,
esetleg második esély lehet számára. Az viszont
bizonyos, hogy rengeteg teóriát lehet róla
készíteni.
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anime ajánló
Ayakashi: Samurai Horror Tales,
avagy a közös rendező esete
Három történet található a 11 részes horror-thriller antológiában, mindegyik misztikus
hangulatú, a japán folklór elemeivel operál, valamint teljesen eltérő karaktergárdával és animációval is rendelkezik. Összességében véve nincs
olyan ütős hangulata, itt még látszik, hogy a készítők kísérleteztek benne. De a Mononoke megtekintése előtt vagy éppen után érdemes megnézni legalább az utolsó három epizódját, mivel
gyakorlatilag a Kusuriuri előzménytörténetének
mondható. Ugyanaz a rendező és forgatókönyvíró dolgozott mindkét animén (Nakamura Kenji
és Yokote Michiko), és mivel a Kusuriuri karakterében még láttak potenciált, így egy évre rá saját
sorozatot is kapott.
Ebben a kvázi előzménytörténetben a Kusuriuri egy esküvői készülődés közepébe csöppen, azonban sajnálatos módon a lagzi elmarad
a menyasszony halála miatt. Mivel pedig a halálát
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egy Mononoke okozta, az ő feladata kideríteni az
igazságot. Itt még láthatóan sokkal tapasztalatlanabb és bizonytalanabb, mint a saját sorozatában,
ahol általában már inkább kívülállóként szemléli
a történéseket, és csupán a feladata elvégzésére
koncentrál – bizonyos helyzetekben inkább sajnálva a Mononokét, mint az embereket. Itt találkozhatunk először Kayóval is, aki szinte az egyetlen
teljesen pozitív karakter, illetve ő az, aki a Kusuriurin kívül mindkét animében feltűnik.

És így lehet egy karaktert
saját magával shippelni
Az első dolog, ami szembetűnik, ha valaki
elkezdi ezt a sorozatot, az a grafika. Nemcsak a
történet egyedi hangulatú, hanem maga a rajzolás is az. Különleges megvalósítás, erőteljes színek
és egyedi textúrák jellemzik, bizonyos esetekben
maguk a színek – hogy mi színes, és mi színtelen –
is jelentenek valamit. Az epizódok szerkezete úgy
van felépítve, mintha egy színházi előadást néznénk: a részek elején fel-, míg a végén legördül a
függöny, de egy-egy epizód közben is láthatunk
akár több „felvonást” is. Esetenként pedig ahelyett, hogy a karakterek elhagynák a helyszínt,
egyszerűen eltűnnek, ezzel is fokozva a nyomasztó
hangulatot. A különleges látványvilágú sorozatok
a gyengéim, itt is imádtam az anime színvilágát és
a háttereket. A szereplők kinézetét kevésbé – de
nekik nem volt szükségük „jó” kinézetre, mindan�nyian áldozatok és bűnösök is voltak, gyakran akár

egyszerre is, összetett háttérrel, saját vágyakkal
és traumákkal, de nem kellett szimpatikussá válniuk. Emiatt az arcok gyakran kidolgozatlannak tűntek, ezzel szemben a környezetük, az öltözékek és
esetenként a maszkok viszont részletesen kidolgozottak. Valamint a Kusuriuri kinézete is nagyon
tetszett, ennél a sorozatnál a főszereplőt gyakorlatilag saját magával lehet shippelni… Imádtam nézni a kard átalakulását, ahogy a Kusuriuri
ruhája és arcfestése megfakul, míg a kard kihúzásával előjövő alakja ezzel egyidőben pedig aranyszínű testfestést kap. A hangját Sakurai Takahiro

(D.Gray-man – Kanda Yuu, Fruits Basket – Sohma
Ayame, Demon Slayer – Tomioka Giyu) kölcsönzi,
jellegzetes beszédstílust adva az egyébként is emlékezetes karakter számára. Felesleges, rosszul
időzített szünetek a mondatok közepén, valamint
lágy, enyhén gunyoros hangfekvés jellemzi.
A történelmi animékkel engem alapból meg
lehet fogni, ehhez hozzájárul még a lenyűgöző
látványvilág (a vége felé mondjuk inkább absztrakt, mint festményszerű), a Kusuriuri karaktere,
valamint az epizodikus történetvezetés és a japán
folklór… teljesen megvett magának a sorozat.
Bár lélektanilag mindenképpen egy elég megterhelő műről van szó – erre azért érdemes felkészülni. Legszívesebben mindenkinek ajánlanám
ezt az animét, de ha valakit az első rész nem tud
bevonzani, annak a továbbiakban kissé frusztráló
lehet a Mononoke egyedi hangulata és hozzáállása a dolgokhoz. Viszont ha valakit magával tud ragadni, annak garantáltan hatalmas élményt adhat
a megnézése.
Év: 2007
Hossz: 12 rész
Műfaj: fantasy, dráma, folkfantasy,
folkhorror, természetfeletti
Értékelés:
MAL: 8,43 / imdb: 8,3
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