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nekem nagyon tetszett Hirata megközelítése a 
történetnek. Nem élvez ugyan nagy dominanciát, 
de jelen van azért a képi, enyhén slapstick jellegű 
humor, ami nagyon élvezetessé teszi a filmet, 
gyakran ezekhez különleges animációs megoldá-
sok is társulnak, már csak ezért is érdekes lehet 
azok számára, akik érdekeltek az ilyesmiben.

 A karaktereket egyszerűen imádom, Hansz-
szal, a főszereplővel az élen. Neki Miwa Katsue 
kölcsönzi a hangját, aki az Unicóban alakította a 
címszereplő egyszarvút. Valami hihetetlenül bá-
jos hangja van, és tökéletesen passzolt Hans pör-
gős, de aranyos, nagy igazságérzetű jelleméhez. A 
másik főszereplő a Fehér Rózsa Palota hercegnő-
je: Lorant kicsit a hagyományosan elegáns, köny-
nyed mesebeli hercegnő karakternek a minimális 
kiforgatása, ő ugyanis rendkívül akaratos és harci-
as tud lenni, ebben rejlik a bája. Seiyuujének, Ko-
noha Nokónak ő volt az első animés szerepe, de 
ezután sajnos nem maradt a pályán.

a Miyazawa Kenji meséjéből adaptált Donguri to 
Yamaneko rövidfilmje. A cím alapján szerintem 
senkinek sem meglepetés, hogy a film egy Grimm 
mese adaptációja, pontosabban Az aranymadáré. 
Sosem csináltam belőle titkot, hogy nekem abszo-
lút ez a legnagyobb kedvenc anime filmem, ezért 
remélem, meghozom hozzá pár ember kedvét.
 A történet szerint Kaiser király udvarában 
van egy aranyalma fa, amiről minden este egy 
ismeretlen tolvaj eltulajdonít egy almát. A király 
megbízza három fiát, Kroyert, Walnert és Hansot, 
hogy járjanak az ügy végére. A két idősebb fiúnak 
semmi kedve az egészhez, el is alszanak, a felada-
tot a legkisebb fiúra, Hansra hagyva, aki rajtakapja 
az aranymadarat lopás közben, és nyilával meg is 
sebzi a tollazatát. A király a fiúk jelentése után út-
nak ereszti őket, hogy hozzák el neki a madarat, 
így Hansék kalandos útja kezdetét veszi, ahol sok 
meglepetésben lesz részük. 
 A történet alapja megegyezik az eredeti 
Grimm meséjével, de később akadnak eltérések, 

 A Kin no Tori a Toei Animation Manga Mat-
suri sorozatának egyik tagja, ez a sorozatuk 1969-
ben indult és gyerekeknek szánt filmekből állt, 
amelyek premierjét mindig az iskolai szünetek 
idejére időzítettek. Ennek a sorozatnak a részei 
például a híresebb és hosszabb címekhez tartozó 
mozifilmek, mint a Dragon Ball filmjei. Ez a film 
viszont kicsit kakukktojás, mivel a Toei trademark 
ellenére szinte egy az egyben a Madhouse készí-
tette. A filmet 1984-ben csinálták, de egészen 
1987-ig ismeretlen okok miatt nem lett bemutat-
va. A rendezésért Hirata Toshio felelt, aki a Mad-
housenál korábban a Tezuka mangájából készült 
Unico filmnek volt a direktora, a Kin No Tori vizuá-
lis megjelenésén ez meg is látszik. Ezenkívül ren-
dező úrnak rengeteg fantasztikus filmje van még, 
nagyrészt a Madhousenál, mint például a Tezuka 
Főnix mangájának Yamato-hen adaptációja, a 2. 
világháborús Ohoshi-sama No Rail, amiről tavaly 
írtam is egy cikket (AniMagazin 62.), valamint 
ami még hatalmas kedvencem lett tőle nemrég, 

https://animagazin.hu/magazin/62/#downloads
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akit ez érdekel, annak ajánlom, hogy Anime News 
Networkön csemegézzen a stábtagok profiljából, 
hogy milyen fontos anime műveken dolgoztak ed-
dig, sokra érdemes ránézni még közülük.
 A film közepén van egy komikusra vett mu-
sical szám, egyeseknek fura lehet. de szerintem 
nagyon poén, és simán beleillik a filmbe. A többi 
betétdal és aláfestőzene már nem üt el ennyire a 
film jellegétől, azok is szerintem tök kellemes ze-
nék egy ilyen meseadaptációhoz.

 Szóval összességében egy igazán varázs-
latos élmény a film, ami mint mondtam, csak 53 
perc, ezért is meleg szívvel tudom ajánlani min-
denkinek, aki minőségi és könnyed kikapcsolódást 
keres. Világmegváltó dolgot, komoly történetet 
vagy rendkívül rétegelt mondanivalót (a klasszikus 
jó-rossz szembenálláson vagy Hans példaértékű 
hősiességén kívül) nem kell tőle várni, de a célnak 
tökéletesen megfelel. Részemről egyértelműen 
egy 10/10-es remekmű, és azért ilyen értékelést 
nem szoktam sok mindenre adni. :D

Mellékszereplők közül van Lulu, a róka, aki nagyon 
fontos szerepet tölt be a történetben, de ez csak 
a film végén derül ki. Ő egy nagyon jószívű és se-
gítőkész rókafiú, aki végigkíséri Hansot az utazás 
során. Neki Fujita Toshiko kölcsönözte a hangját, 
akit a Romeo No Aoi Sora Alfredojaként imádok a 
mai napig, másoknak a Digimon Taichijaként lehet 
ismerős, valamint ő énekelte az eredeti Dororo to 
Hyakkimaru ikonikussá vált Openingjét. A Kane-
matchi királyság udvarának boszorkánya a fő an-
tagonista a történetben, megszállottan gyűjti az 
aranytárgyakat szerte a világról. De az ő figuráját 
rendkívül komikusra vették, több szerintem tök jó 
poén köthető a filmben hozzá, a hab a tortán pe-
dig, hogy férfi szinkronja van, méghozzá a Legend 
of the Galactic Heroes Yang Wenlijének hangját is 
kölcsönző, rendkívül karakteres hangú Tomiyama 
Kei alakítja. A többi szereplőről nem írnék, mivel 
nekik elhanyagolható szerepük van a sztoriban, és 
így is félek, hogy túl sok mindent lelövök, mivel a 
film csak 53(!) perc.
 Áttérve a látványra, ez az a terület, ahol azt 
kell mondjam, hogy egy igazi mesterműről van 
szó. A hátterek egyszerűen szemet kápráztató-
an gyönyörűek, igazi aprólékos részletességgel 
vannak megrajzolva, az animáció pedig sokszor 
nagyon pörgős, és mérnöki pontossággal vannak 
kimérve a mozdulatok. A karakterdizájn rendkí-
vül egyszerű, viszont nagyon kellemes, aranyos a 
karakterek kinézete, 100%-ban passzol egy ilyen 
történethez. Az animációs rész részletes bemuta-
tásával nem szeretnék tovább untatni senkit, de 

Angol cím: Grimm Fairy Tale: The Golden Bird
Hossz: 52 perc
Premier: 1987

Studió: Madhouse, Toei Animation
Műfaj: kaland, fantasy

https://myanimelist.net/anime/3760/Grimm_Douwa__Kin_no_Tori?q=Grimm%20Douwa%3A%20Kin%20No%20Tori&cat=anime
https://anilist.co/anime/3760/Grimm-Douwa-Kin-no-Tori/

