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zony erős utalások vannak A szépség és a szörnye-
teg történetére.
 Hamar érkezik is a következő utalás, ugyan-
is Belle egyik fellépését megzavarja a Sárkány 
nevű – és külsejében is erőteljesen egy szörnye-
tegre hajazó – felhasználó megjelenése, akit a 
virtuális világunk önjelölt igazságosztói üldöznek. 
Suzu valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fog-
va érdeklődni kezd a Sárkány iránt. Így Suzuként 
Hiro segítségével kezd el kutatni a valóságban, 
Belle-ként pedig a „U” világában barangol, hogy 
megtalálja a Sárkány kastélyát.
 És ha ennél is többet írnék, azzal lelőném 
a történetet, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy 
az utalások A szépség és a szörnyetegre nem csak 
a két fő karakter nevében merülnek ki. Ugyanúgy 
megjelenik a rózsamotívum, bár más értelmezés-
ben; láthatunk egy báltermi táncjelenetet; illetve 
szintén mondhatjuk azt, hogy ez a film egy fiatal 
lány/nő fejlődéstörténete; és a szörnyeteg durva 
kinézete is egy sebzett szívet rejt – de hogy kiét, 
az legyen meglepetés!

„Itt megváltoztathatod a világot”

 A „U” szlogenje szerint ugyan a valóságba 
nem lehet újrakezdeni a dolgokat, azonban itt, a 
virtuális térben van erre lehetőség. Így Suzu végül 
úgy dönt, hogy belevág a dologba, és belép a „U” 
világába. Avatárja egy gyönyörű lány kinézetét 
vette fel, egyedül az arcán lévő szeplők emlékez-
tetnek főszereplőnk valódi külsejére. Suzu rájön, 
hogy ebben a virtuális térben újra képes énekelni, 
így teljesen felszabadultan tartja meg első „kon-
certjét”, amely rövid idő alatt hatalmas népsze-
rűséget szerez neki. Hiro-chan segítségével, aki 
felcsap a menedzserének, újabb és újabb koncer-
teket ad, mindenki csak róla beszél – az egész vi-
lág azt találgatja, hogy vajon ki rejtőzik a rózsaszín 
hajú avatár mögött. Suzu az avatárjának először 
a Bell nevet adja, hiszen nevének egyik jelentése 
a harang (angolul bell), azonban rajongói egy idő 
után átkeresztelik Belle-re. Ők elsősorban a név 
francia jelentését vették figyelembe (szépség), 
azonban a nézőknek gyorsan leeshet, hogy itt bi-

Suzu azóta is reménytelenül szerelmes Shino-
bu-kunba, azonban tudja jól, hogy nincs nála 
semmi esélye, hiszen az osztály legszebb lánya, 
Ruka-chan is láthatóan igyekszik megszerezni ma-
gának a fiút.
 
 Suzu gyerekkorában imádott az édesa-
nyjával együtt énekelni, de miután ő meghalt, a 
lány többé nem volt rá képes. Egy balul sikerült 
 karaokézés után Suzu teljesen kiborul, azonban 
ekkor egyetlen barátnője, Hiro küld neki egy meg-
hívót egy virtuális világba, a „U”-ba.

A „U” világa
 
 Egy applikáció és egy speciális fülhallgató 
segítségével lehet belépni ebbe a virtuális világba, 
ahol az avatár az adott személy biometriai adata-
in alapul. Ennek ellenére számos természetfeletti 
lénynek kinéző avatár szaladgál benne, úgyhogy 
senkit sem fenyeget az a veszély, hogy csak az 
avatárja alapján kiderüljön a valódi kiléte.

 A 2021-es Anilogue Nemzetközi Animációs 
Filmfesztivál keretében vetítették Hosoda Mamo-
ru legújabb filmjét. Ugyanakkor nem ez volt az első 
műve, amit moziban láthatott a magyar nézőkö-
zönség, hiszen mindegyik vetítésre került hazánk-
ban is, és ahogy a fesztivál főszervezője elmond-
ta nyitóbeszédében, 2006-ban Az idő felett járó 
lány volt az első, amit ezen rendezvény keretében 
mutattak be. Ekkor egyébként maga a rendező is 
ellátogatott Budapestre. Ennek hallatán kicsit saj-
náltam, hogy akkor nem voltam jelen a vetítésen, 
de valljuk be, 4 évesen nem biztos, hogy kellően 
értékeltem volna ennek a jelentőségét.

 Mindenesetre számomra ez volt az első 
olyan film, amit a filmfesztivál keretében néztem 
meg, sőt az első olyan anime is, amelyet moziban 
láttam. Így mondhatjuk azt, hogy hatalmas elvá-
rásaim voltak, amit tovább fokozott, hogy maga 
a Belle 14 perces álló ovációt kapott a cannes-i  
bemutatóján.

Történet

 Az anime főszereplője Naitou Suzu, 
aki édesanyja tragikus halála után édesapjá-
val él együtt vidéken. Édesapja hiába próbálna  
hozzá közeledni, Suzu szinte hozzá sem szól.  
Az iskolában is próbál minél inkább láthatatlan-
ná válni, amit igencsak nehezít gyerekkori leg-
jobb barátjának, a népszerű Shinobu-kunnak a 
jelenléte.
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kicsit szégyellem, hogy most jártam ott először), 
ezért hallottam, ahogy a film végén azt mondta, 
hogy „omoshirokatta”. És a film minden esetleges 
hibája ellenére is egyet tudok érteni azzal, hogy 
tényleg egy jó film volt. Akit érdekel egy fiatal lány 
felnövéstörténete vagy szeretne látni egy virtuá-
lis valóságbeli kalandozást, esetleg szereti A szép-
ség és a szörnyeteg történetét (bár azért fontos 
leszögezni, hogy ez csak a film egyes aspektusait 
jellemzi), az bátran tegyen vele egy próbát!

nem csak amiatt, hogy ezt mégis hogyan gondol-
ta, hanem hogy a többiek miért nem állították 
meg, vagy akkor már miért nem segítettek neki 
abban a dologban is.
 De összességében egy látványos megva-
lósítással, kellemes és hatásos zenékkel operáló, 
nagyon szép és megható filmről beszélhetünk. 
Ami egyszersmind komoly üzenetet is közvetít a 
nézők számára a traumák feldolgozása, illetve az 
önismeret és az emberi kapcsolatok fontossága 
tekintetében.

Mozis megjelenés

 Talán már hallottatok róla, de februártól or-
szágos szinten is vetítik a mozikban a filmet az Ani- 
logue szervezőinek jóvoltából. Így ha felkeltette 
az érdeklődéseteket, akkor nyugodtan menjetek 
el megnézni. Sajnos nem sokszor lehet animé-
ket magyar mozikban látni, ezért ez mindenkép-
pen egy jó lehetőség. És remélhetőleg nem is az 
utolsó. Mindenesetre minél többen érdeklődnek 
felőle, annál nagyobb lehet az esély az esetleges 
„folytatásra”. Én nagyon nagy élményként éltem 
meg a mozis vetítést, a nézők – velem együtt – 
sokszor fel-felnevettek egy-egy humorosabb je-
leneten. Úgy éreztem, hogy minden esetleges 
negatív tapasztalatom ellenére a magyar animés 
közösség tényleg nagyon hálás tud lenni az ilyen 
alkalmakért, és jó érzés volt a tagjának lenni.
Mögöttem egy japán hölgy ült az Uránia Filmszín-
házban (nagyon gyönyörű volt a terem egyébként, 

tam őket utoljára. A magyar fordítás szerintem 
nagyon igényes lett, ameddig a japán nyelvtu-
dásom terjed, viszonylag pontosak fordították a 
szövegeket, illetve a dalszövegek magyarítása is 
tetszett. A feliratot is könnyen lehetett olvasni, 
egyáltalán nem zavart be a háttér.

Ugyanakkor…
 
 És most a sok pozitív után azért jöjjön pár 
negatívum is, mivel ha valami nem igazán erős-
sége a filmnek, az Suzu dialógjai. Szerintem sok-
kal jobban ki lehetett volna dolgozni őket, voltak 
benne olyan jelenetek, ahol minimum 10 percen 
keresztül körülbelül 3 szót ismételgetett válto-
zó hangerővel… Míg néhány karakter kapott pár 
olyan monológot vagy akár csak pár mondatot, 
amik hidegrázósan hatásosak voltak, addig éppen 
a főszereplőnk esett át néha a ló másik túloldalá-
ra, és vagy nagyon teátrálisnak vagy kissé butus-
kának tűnt. Nem is beszélve a film vége felé egy 
olyan húzásáról, ahol csak fogtam a fejemet – de 

Megvalósítás
 
 Szerintem eszméletlenül sokat dobott a 
látványon, hogy moziban láthattam. A valóságban 
játszódó jelenetek abszolút illeszkednek a rende-
ző korábbi munkáihoz, míg a virtuális világ megva-
lósítására tényleg csak annyit lehet mondani, hogy 
egyszerűen gyönyörű. Mind az élénk színek, mind 
a megannyi különböző avatár, de főleg főszereplő 
hölgyeményünk kinézete nagyon szép. A Sárkány 
sötétebb megvalósítása eléggé elüt tőle, ugyan-
akkor ez a kontraszt a két karakter között sokat 
tudott dobni az interakcióikon (amire azért ez rá 
is fért, de erről kicsit később). Sokszor éreztem 
úgy a film nézése alatt, hogy legszívesebben most 
nyomnék egy screenshotot, ami nyilván nem volt 
lehetséges. Zenei téren is nagyon erős a film. Szá-
mos dalt hallhatunk felcsendülni a film alatt Bel-
le előadásában. A lány seiyuuje, Nakamura Kaho 
énekli a dalokat is. Csodálatos hangja van, amikor 
Belle először kezdett el énekelni, egy kicsit el is 
érzékenyültem. Biztos, hogy nem most hallgat-
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