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Ookami kodomo no Ame to Yuki
// Catrin

Folytatás a következő oldalon!

A bevezetőben említett gyerek-
nevelés és hétköznapi élet témáját 
egy egészen apró, de meghatározó 
mesés elemmel fűszerezték. Ez pedig 
a farkasemberek létezése. Egyből le 
kell szögezni, nem a standard miszti-
kus, horrorfigurás formára kell gon-
dolni, közelebb állnak a történetben 
megjelenő alakok egy Inuyasha-szerű 
félig démon - félig ember megközelí-
téshez, de persze ez a példa sem az 
igazi. Nem is ez a lényeg, a történet 
sem tesz felesleges magyarázatokat a 
létezésükre. Egyszerűen vannak, mint 
a japán farkasok leszármazottai (de 
már csak kevesen), egyszerre farkasok 
és emberek, bármikor képesek átvál-
tozni (nem kell hozzá se telihold, se 
egyéb körítés), és igazán szelíd, békés 
teremtések. Legalábbis a történetben 
bemutatottak mindenképp. A film 
eleje egy ilyen farkasember és egy 
szimpla egyetemista lány szerelméről 
szól.

Hana egyedül boldogul Toki-
óban, egyszerre tanul és dolgozik, 
remekül éldegél. Szorgalmas, kedves 
ifjú nő. Az egyetemre bejár egy fiatal 
férfi is, akire Hana hamar felfigyel, 
aztán minden jön magától: barátság, 

Az Anilogue jóvoltából láthattuk itthon ezt a kedves kis alkotást. Hosoda 
Mamoru legújabb nyári animéje egy szeretetteljes, kedves, családi történet a 
szülő-gyermek kapcsolatról, gyermeknevelésről, hétköznapi problémákról. 
Egyszerűen kihagyhatatlan ennek az egyszerre egyedi és átlagos családnak a 
története. Meséjük magával ragad, dédelget, elszomorít és megnevet-
tet, remek kikapcsolódást nyújt, ahogy egy ilyen filmtől azt el is várjuk.

szerelem, “farkasember vagy,
nem baj”, összeköltözés és 
gyerekek. Az események
kellően egyszerűen, 
és elég rövid idő
alatt folynak. Viszont
mindenképp szív-
melengető, isme-
rős és érdekes már
a két szülő karakter
összefonódása, érzel-
meik megnyilvánulása 
és a misztikum problémájá-
nak feloldása is. Farkasembe-
rünk (nevezzük Ookaminak) 
nyílt és őszinte lépést tesz, Ha-
na szerelmes szíve pedig ha-
mar továbblép a döbbe-
neten. És valóban, csak 
kettőt pislogunk és 
már érkezik is az

első gyermekük, a kislány Yuki (jelen-
tése: hó) hóesés közepette. Alig egy 
év múlva következő gyermekük esős 
napon érkezik, így a fiú az Ame (eső) 
nevet kapja. Hana élete így teljesen 
megváltozik, a munkáját és az egye-
temet is abbahagyja és tündéri anyuka 
lesz belőle. Ookami pedig emberként 
továbbra is dolgozik és eltartja csa-
ládját. Megválasztották tehát az 
életüket, kettőjük boldogsága és 
boldogulása azonban csak a történet 
kezdete, hamar bekövetkezik a tragi-
kus fordulat. Így Hanának egyedül 
kell boldogulnia fiatal anyaként, két 
félig farkas félig ember gyermekével. 
A mese ettől kezdve Yuki és Ame 
felnövéséről szól.
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A film végig hullámzó, egyszer-
re tragikus és komikus, mesés és hét-
köznapi, elgondolkodtató és kikap-
csoló, játszik az érzéseinkkel. Az anime 
túlzásokkal és az állandóan farkassá 
váló gyerekekkel, remek szituációk-
kal operál, de ezzel a saját életünket, 
a saját problémáinkat, a hétköznapi 
családot fedezzük fel benne.
Rengeteg kedves, jópofa helyzetet 
kapunk, mint pl. a várandósság körül-
ményeit vagy a gyerekek nevelésében 
adódó nehézségeket. Tehát a szeretni 
való karakterek örömteli élményei 
vagy éppen “igen, ezt mi, nézők is jól 
ismerjük” problémái és túlzásai köny-
nyedén mosolyt csalnak az arcunkra. 
Ezt váltja fel a szomorúság, a dráma, 
hol kisebb, hol nagyobb mértékben, 
egyszerűbb problémával vagy komoly 
tragédiával. Továbbá érdekes megfi-
gyelnünk a különféle gondolatokat, 
karakter változásokat, érdekes ela-
gyalnunk a tudatos és ösztönös vá-
lasztásokon, az ember-állat, gondol-
kodó lény - ösztönlény világán.

A karakterek nagyon jók. Az 
elején lévő kapcsolat és családalapítás 
szép és jópofa, félredobja a szokásos 
farkasember kliséket, és senkinek sem 
kell tartania a twilightos csöpögően 
unalmas népszerű romantika nyáltól 
sem. (Akinek az Alkonyat formáció a 
történet témája miatt eddig felrém-
lett, az szerencsére nagyon téved.) 
Később élvezet nézni Hanát, ahogy 
nem hagyja el magát, erős, kitartó, 
odaadó anya, hibákkal és erények-
kel egyaránt. Végigkövethetjük, 
izgulhatjuk az útját, a boldogulását, 
a költözésüket, ahogy megtanul ker-
tészkedni... hogyan osztja be a pénzt 
vagy épp, hogyan ismerkedik meg 
más, segítő emberekkel. És persze 
a történet szempontjából a legfon-
tosabbat: hogyan neveli gyermekeit. 
Ame és Yuki jó testvérek, szerető, 
okos nevelést kapnak, szeleburdi, vi-
dám, érdeklődő gyerekek. Yuki hiper-
aktív, határozott, felfedező, míg öccse 
inkább a szelídebb, félős testvér.

“Úgy szép az élet, ha zajlik”
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Nagyon tetszetős és érdekes elkép-
zelés, ahogy a készítők elénk tárják 
az állandóan változó hol farkas, hol 
ember alakjukat, viselkedésüket, és 
ahogyan ennek problémáit, előnyeit 
együtt, anyjukkal és magukban is 
kihasználják és kezelik. Az idő során 
pedig végigkövethetjük a testvérpár 
változását, fejlődését, egyéniségük 
kialakulását, iskolai, tini problémáit is.

A mellékszereplők is remekül 
hozzátartoznak a történethez, színe-
sítik azt (kedvencem az öreg fazon 
volt). És természetesen Ookami alakja 
sem felejtődik el, végigköveti családja 
útját, a sok apró szeretetbe bújva.

A movie képi megvalósítása 
gyönyörű. Nagyon szépek a rajzok, 
a jól kidolgozott hátterek és a CGI is 
remekül passzol, néhol különösen 
kiemelkedő hatást nyújtva. Inkább a 
karakterek az egyszerűbb rajzolásúak, 
színezésűek, de ezt a készítőgárdától 
már megszokhattuk. Előszőr érez-
hetjük, hogy kissé elütnek a többi 
animációtól, de szerintem az egész 
remekül összeillik és nagyon szép ké-
pet kapunk. A zene kellemes lett és 
remekül passzol a jelenetekhez.

Összességében a film nagyon 
szép és szórakoztató, igazán aranyos-
ra sikeredett. 
Kiegyensúlyozott alkotás, így a dráma 
ellenére én jó érzéssel álltam fel a 
székből. A Hosoda művek rajongói-
nak, kedvelőinek kötelező darab, de 
másoknak is remek kikapcsolódást, 
élményekben gazdag movie-t, film-
nézős programot nyújt. Bátran aján-
lom!

Anilogue: 
Nemzetközi animációs filmfesztivál, melyet minden év novemberé-

ben tartanak. Ekkor a programban résztvevő budapesti és bécsi mozik várják 
az érdeklődőket az éves rövidfilm verseny és a válogatott animációs filmek 
megtekintésére. A kínálatban minden évben találhatók japán alkotások is, így a 
Hosoda filmek mellett volt már szerencsénk Evangelion és One Piece movie-hoz 
vagy a King of Thornhoz is. Érdemes tehát elmenni, 2008 óta a barátaimmal egy 
évet sem hagytunk ki.

Hosoda Mamoru filmek: 
A rendező mellett több más 

alkotó (pl. Sadamoto Yoshiyuki - karak-
ter dizájn),  és a Madhouse stúdió 
közös munkája még számos ismert 
anime film. Az Anilogue-on koráb-
ban két másik filmjüket a Summer 
Warst és a Toki wo Kakeru Shoujot is 
láthattuk.
A 2011-es Anilogue-on szereplő A 
Letter to Momo filmnek pedig ugyan 
mások a készítői, de az animáción 
Ookamis készítő, Inoue Toshiyuki is 
dolgozott, a dizájnban nem véletlenül 
érződnek a hasonló elemek.
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