
Az AniMagazin 24. számának hasábjain Daisetsu tollából már olvashattatok Katsuhiro Otomo Akira című klasszikusáról. 
Az íróként és rendezőként is aktív mangaka egyéb munkáinak stílusjegyeit tagadhatatlanul magán viselő, 1995-ben megje-
lent Memories című animációs filmje –még ha nem is olyan korszakalkotó és stílusteremtő, mint az előbb említett mester-
mű- szintén egy itthon kevésbé ismert és kevésbé népszerű alkotás, amely eléggé megosztja a nézőközönségrt. A bemu-
tatásával, majd elemzésével egyfajta sorvezetőként szeretném bemutatni, miért is ajánlott legalább egyszer megtekinteni 
ezt a maga nemében különleges, idén húsz esztendős gyöngyszemet.

//  interlude
MEMORIES
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Cím:   
Memories (メモリーズ)

Epizódok:  
    Magnetic Rose 
    Stink Bomb
    Cannon Fodder

Kiadási év: 1995

Kategória: 
Tudományos-fantasz-
tikus, lélektani, dráma, 
akció, tragikomédia, 
disztópia, háború

Hossz: 113 perc

Eredeti mű: 
Katsuhiro Otomo

Rendező: 
Kouji Morimoto, Tensai 
Okamura, Katsuhiro 
Otomo

Forgatókönyv:    
Satoshi Kon, Katsuhiro 
Otomo

Zene: Yoko Kanno, 
Jun Miyake, Hiroyuki 
Nagashima, Takkyu 
Ishino

Animáció: Studio 4C, 
Madhouse

Díjak:    
Ofuji Noburo Díj (1995)
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Az animáció Katsuhiro Otomo több-
nyire tudományos-fantasztikus, rövid és 
egymástól független cselekményű man-
gáinak hangulatából, tartalmából merítve 
három történet képernyőre adaptálásá-
ból született. A forgatókönyvet Satoshi 
Konnal (Paprika, Perfect Blue) közösen 
írta. A három történet három rendező 
(Kouji Morimoto, Tensai Okamura, Katsu-
hiro Otomo) szemén keresztül mutatja be 
az egyén és a társadalom interakcióiban 
kialakult visszásságokat, félresiklásokat, 
amelyek visszahatnak az egyénre és a 
társadalomra, alapvetően befolyásolva a 
személyiséget, közösséget. Több szem-
pontból is különleges, torz tükörképek 
az emberi önzés, kicsinyesség, birtoklási 
vágy elhatalmasodásáról, az önmagunk-
kal való őszinte szembenézés hiányáról, s 
annak következményeiről. 

A mindösszesen közel kétórás rende-
zői antológia történetei epizodikus sor-
rendben a „Magnetic Rose”, „Stink Bomb” 
és „Cannon Fodder” alcímeket viselik. Az 
egy-egy történetért felelős három rende-
ző munkássága mindegyik rész számára 
egyedi audiovizuális élményt kölcsönöz. 
A rajzstílus, színvilág, a zenei- és hang alá-
festések kiválóan közvetítik a cselekmény 
pszichológiai, társadalomkritikai, olykor 
tragikomikus mondanivalóját.

Mivel az egyes részek egymástól tel-
jesen függetlenek, így senki ne számítson 
hosszú felvezetésre, összetett és fordu-
latokkal teli történetvezetésre. Az epizó-
dok cselekményei valószínűleg a „láttam 
vagy olvastam már hasonlót” érzést keltik 
a nézőben, de a megvalósítás módja még-
is egyedivé teszi azokat. De lássuk hát, 
miről is szól ez a különleges alkotás.

Az első történet a távoli jövőbe repíti a nézőt, egé-
szen pontosan 2092. október 12. napjára. A 103-as űrál-
lomás megbízásából a mélyűrben szolgálatot teljesítő 
Corona roncsgyűjtő teherhajó és négyfős legénysége 
küldetésének végéhez közeledik. A raktere már telje-
sen megtelt, egyetlen feladata maradt még hátra: egy 
űrhajózási útvonalra sodródott régi, működésképtelen 
műhold eltávolítása. A rutinmunka elvégzését követő-
en az állomás felajánl ugyan némi túlmunkát, de Ivanov 
kapitány a legénység fáradtságára és a hajó állapotára 
hivatkozva a visszatérést választja. Azonban indulás 
előtt egy különös vészjelzést vesznek a szenzorok a 
segélykérő csatornán. Aoishima, a fedélzeti tiszt sem 
a klasszikus SOS szignált, 
sem egyéb hangüzenetet 
nem tud beazonosítani a 
Pillangókisasszony opera 
dallamain és némi stati-
kus zajon kívül. Miguel, a 
csapat ügyeletes szívtipró 
űrtengerésze ezért inkább 
a hivatásos mentőcsapatra 
bízná a munkát. Asztro-
nauta kollégája, Heintz 
azonban figyelmezteti, 

hogy a vészcsatornán vett üzenetek figyelmen kívül ha-
gyása a nemzetközi űrhajózási egyezmények megszegé-
sének minősül, s soha többet nem szolgálhatnak hajón.

A jól megérdemelt pihenőt elnapolva a jel forrásának 
felkutatására indulnak az RZ-3005 jelzésű szektorba, 
amely a Sargasso nevet viselő roncstemető. A roncsok 
jelentik a kisebb problémát, hiszen a törmelékek kö-
zötti lavírozásban nagy tapasztalattal rendelkeznek. Az 
viszont aggodalomra ad okot, hogy az elektromágneses 
sugárzás hatalmas a körzetben, a Corona központi számí-
tógépe pedig nem rendelkezik megfelelő védelemmel. 
A feltételezett jelforrás közelében Heintz és Miguel az 
anyahajót elhagyva a kisebb dokkoló egységgel közelíti 

meg a koordinátákat. A 
roncsok között rutinosan 
manőverezve egy mes-
terséges, látszólag hulla-
dékokból álló aszteroidát 
találnak. A tengelye körül 
szabályosan forgó objek-
tum belsejében centrifu-
gális gravitáció érzékel-
hető, így szinte biztosan 
az lesz a segélykérő jel 
forrása.

Magnetic Rose
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A létesítménybe vezető dokkon keresz-
tül belépve megállapítják, hogy a techno-
lógia már eléggé ódivatú, s egy felvonóval 
leereszkednek az állomás belsejébe, hogy 
alaposabban is átvizsgálják. Ekkor egy klasz-
szikus, európai építészeti stílusú és beren-
dezésű monumentális palota, operaház lát-
ványa tárul eléjük. A főcsarnok előterében 
a ház úrnőjének gyönyörű festménye láttán 
Miguel felbátorodik, s máris hősszerelmes 
megmentő lovagnak képzeli magát. Némi 
bolyongást követően kiderül, hogy a kör-
nyezet valósághű hologram és valószínűleg 
nanotechnológia alkotta tárgyak összessé-
géből áll. Az állomás a 21. század elején élt 
híres operaénekes dívának, Eva Friedelnek 
állít mementót, aki szakmai és személyes 
tragédiáját követően eltűnt a nyilvánosság 
szeme elől, majd magányosan töltötte el 
életét saját kis világában. Az utolsó feljegy-
zés 2031. július 3-án kelt, amely szerint Eva 
örökké énekelni fog. 

Innentől kezdve felgyorsulnak az ese-
mények, fokozatosan fény derül arra, hogy 
a látszólagos ragyogás mögött csupa üres-
ség rejlik (hamis ételek, italok, érintésre 
elporladó tárgyak, ruhák) és valami nagyon 
nincs rendben az állomással. Heintz és Mi-
guel hallucinációk hatása alatt megismerik 
Eva múltját, tragédiáját, s az őt lassan fel-

emésztő őrületet. Közben átélik saját vá-
gyaikat, múltbéli tragédiáikat, s az azt meg-
előző, már csak emlékként létező egykori 
életüket. A szép emlékek vonzása és a rossz 
emlékektől való szabadulni vágyás hatása 
alól azonban nem könnyű elszakadni. Vajon 
hőseinknek sikerül?

A történetről nem is írnék többet a 
továbbiakban, hiszen bőven tartogat még 
meglepetéseket. A főbb szereplők előéle-
téről éppen annyit tudunk meg, amennyi 
szükséges félelmeik, vágyaik, s emlékeik 
megértéséhez. A közel háromnegyed órás 
rész története nagy figyelmet igényel, 
mert az egyes párbeszédekből vagy a sze-
replők némaságából (Heintz nem válaszol 
egy kérdésre a történet elején, aminek az 
okát csak később tudjuk meg), valamint 
a váltakozó képi-zenei világból sok min-
denre lehet következtetni.  A cselekmény 
és a hangulat Stanislaw Lem Solaris című 
művére emlékeztetheti a nézőt. Azonban 
teljesen egyedi alkotással gazdagodhat, aki 
figyelmesen végignézi ezt a nem minden-
napi gyöngyszemet.

A szereplők lelki és fizikai bolyongása 
közben visszatérő motívumként megjelenő 
vörös rózsa az anime központi elemét tölti 
be. A görög mitológiában a vörös rózsa Ap-
hrodité kedvesének véréből fakadt virág, 
amely a halálon túli szerelmet, szeretetet 
és az újjászületést jelképezi. A birtokló 
szerelemre is utal, az illető azt szeretné, ha 
kedvese kizárólag az ő „tulajdona” lenne. 
Emellett a hallgatás jelképe is, amely segít 
megőrizni titkainkat, s megóv a fájdalmas 
emlékek felidézésétől. 

A történet számtalan kimondott és 
kimondatlan kérdést szegez a nézőnek a 
szereplők tolmácsolásában. Megéri-e elvo-
nulni a világtól, hogy csak a jó emlékeinkkel 
éljünk együtt, s tagadni a valóságot? Vagy 
megéri-e elfutni emlékeink elől, feledni 
próbálva azokat? Vajon milyen szépséget 
tartogat még az élet, ha úgy érezzük min-
den értelmét vesztette? A veszteségérzet, 
szomorúság, magány gyötrő hármasa köze-
pette a szép emlékek vonzása olyan, akár 
egy gyönyörű vörös rózsa. Hívogató szépsé-
ge magával ragad, reményt nyújt a megúju-
lásra, folytatásra. Ugyanakkor az emlékek 
vonzása és taszítása nem jelenthet kibúvót, 
amellyel igazoljuk tetteink jogosságát, az 
önmagunkkal való őszinte szembenézés 
hiányát. Gyakran elfeledjük, hogy a rózsa 
nem lehet teljes tüskéi nélkül, s virágai sem 
örökkévalóak. A tüskék okozta sebek idővel 
begyógyulnak, az elhullott szirmok helyén 
újabb virág nyílik.

Nem élhetünk csak az emlékeinkben, de 
nem élhetünk azok nélkül sem. Ha eléggé 
figyelünk, megláthatjuk a szereplők tol-
mácsolásában a rózsa szimbolikus jelenté-
seit, s az emlékek erejét, fontosságát. Az 
animében Puccini Pillangókisasszonyából 
felcsendülő „Egy szép napon” („Un bel di 
vedremo”) ária a történet szerves része, 
Eva is a rövid ideig tartó boldogság vissza-
tértét várta éveken keresztül, mint az opera 
darabban Cso-Cso-Szán. 

„átélik saját vágyaikat, múltbéli tragédiáikat, s az azt megelőző, 
már csak emlékként létező egykori életüket.”
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A vonzó rózsa űrbéli helyszíne sem vé-
letlenül viseli a Sargasso nevet: a Sargas-
so-tenger a valóságban gyakran hónapokra 
foglyul ejtette a hajókat, s az arra tévedő-
ket olykor végleg elnyelő Bermuda-három-
szög közelsége révén is misztikus hely.

Az epizód rendezéséért Kouji Mori-
moto felelt, akinek neve hazánkban leg-
inkább az Animatrix című anime alapján 
ismert. A Magnetic Rose alapját Katsuhiro 
Otomo Kanojo no Omoide (Memories of 
Her) című, rövid tudományos-fantasztikus 
és történelmi témákat felölelő mangáiból 
álló gyűjtőkötetében megjelent Memories 
című munkája képezi. A képernyőre adap-
tált verzióban a történet központi témája 
változatlan, de láthatóan egy újragondolt, 
számos új jelenettel kibővített alkotás. A 
karakterek és a környezet kidolgozottsága 
nagyon részletes, az űrfizika modellezése 
is kitűnően sikerült. A képi és zenei elemek 
alkalmazásában megfigyelhető egyfajta 
kettősség, értve ezalatt a sci-fi hangulat 
és a neoreneszánsz stílus keveredését. Az 
opera és klasszikus elemeket ötvöző aláfes-
tő zenék, valamint a hanghatások fokozzák 
a drámai hangulatot, s teljes egészében 
illeszkednek a jelenetek képi, érzelmi vilá-
gához.

Főhősünk (Nobuo Tanaka) -az influen-
zás megfázásával dacolva- lázasan is mun-
kába indul azzal az apropóval, hogy miért 
is kellene otthon maradnia egy ilyen kis 
semmiséggel. Ráadásul otthon csak egye-
dül lenne, s barátnője sincs, aki gondját vi-
selné. Munkába menet az orvosnál felvett 
injekció ellenére továbbra is rosszul érzi 
magát. Ilyen állapotban nem valami haté-
kony munkaerő, s folyamatos tüsszögésé-
vel munkatársait is zavarja. Még szerencse, 
hogy egy gyógyszerészeti vállalatnál dolgo-

zik labortechnikusként. Kollégája azt java-
solja, hogy próbálja ki az összes vény nélküli 
megfázás elleni készítményüket. Ha jobban 
lesz, két legyet ütnek egy csapásra. Sőt, van 
egy újonnan kifejlesztett lázcsillapítójuk is, 
amit a főnök asztalán látott. Hígítás nélküli 
mintapéldányok, erős hatóanyaggal. No-
buo éppen leadni készül egyik jelentését a 
főnöknél, aki pont nincs az irodájában. Az 
asztalon meglátja a piros kapszulákat a kék 
üvegben, s próba szerencse alapon bevesz 
belőle. De fő a biztonság, ezért csak egyet.
Később érdekes illat kezd terjengeni az 

csoport vezetőjének adhatja át azokat sze-
mélyesen. Természetesen bizalmasan kell 
kezelnie az ügyet, senkinek nem fedheti 
fel, hogy a cégnek dolgozik. A gyógyszer 
egy titkos projekt eredménye, amely kor-
mányzati megrendelésre készült, ezért 
nem kerülhet nyilvánosságra az incidens. 
Innentől érdekes tragikomikus fordulatot 
vesz a történet. Hősünk kerékpárra, majd 
később motorra pattanva indul Tokió felé 
a szigorúan titkos kutatási anyaggal, útját 
pedig rejtélyes ködfelhő és pusztulás kísé-
ri. De Nobuo rendíthetetlen alkalmazott, a 
végsőkig elkötelezett a cég iránt. 

Stink Bomb
épületben. A főnök vérben forgó szemek-
kel és zihálva ront be a laborba az után 
kutatva, ki nyúlt a piros kapszulákhoz. Tájé-
koztatják, hogy Nobuo vett magához a láz-
csillapítókból. Csakhogy azok a kapszulák 
nem lázcsillapítók. Nobuot elő kell keríteni 
azonnal, nem hagyhatja el az épületet. A 
furcsa illat egyre erősebb. Hősünk eközben 
nyugodtan szunyókál a vendégszobában, s 
másnap reggel tér magához. Zsörtölődik, 
hogy miért nem ébresztette fel senki, las-
san kezdődik az újabb munkanap. Hama-

rosan választ kap kérdésére: az épületben 
mindenki életét vesztette, s a biológiai ve-
szélyjelző rendszert is kikapcsolták. Nobuo 
felelős alkalmazottként kezébe veszi az irá-
nyítást: felhívja a mentőket, hatóságokat, 
majd bekapcsolja a védelmet, ami azonnal 
izolálja az épületet és értesíti a vállalat köz-
ponti igazgatóságát.

Azonban a vezérkartól azt az utasítást 
kapja, hogy egy bizonyos gyógyszert és 
a kapcsolódó dokumentumokat minden-
képpen el kell juttatnia a cég tokiói köz-
pontjába, s kizárólag a kutatási-fejlesztési 
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Egy egész hadsereg sem állhatja útját, 
még az Egyesült Államok és a NASA csúcs-
technológiája sem képes megakadályozni 
abban, hogy teljesítse főnökei utasítását. 
Az epizódban választ kapunk minden fon-
tos kérdésre a „gyógyszerrel” és a titkos 
USA-Japán együttműködéssel kapcsolat-
ban, a felek egyéni érdekeiről és a rejtélyes 
illat forrásáról is. A végkifejlet pedig magá-
ért beszél…

Lássuk, hogy miről is szól valójában a 
történet. Megtekintést követően sokak 
számára valószínűleg életszerűtlen a cse-
lekményszál, s egyszerű, sablonos, közepes 
tragikomédiának titulálják. Hogyan lehet 
egy képzett labortechnikus ennyire fele-
lőtlen és nemtörődöm, aki nem veszi észre, 
mi is történik valójában vele és körülötte? 
A költői kérdésre csak részben ad választ, 
hogy ez az alapköve a komikum forrásának, 
hiszen nélküle nincs történet sem. Kézen-
fekvő magyarázatként értelmezhetjük a 
modern tudomány által alkotott fegyverek 

elleni tiltakozásként is a történetet. Kis-
sé elvonatkoztatva Nobuot tekinthetjük 
egyfajta edénynek, amibe az alkotók be-
letöltötték társadalmi-gazdasági rendsze-
rünk negatívumait, az egyénre gyakorolt 
pszichológiai hatását. A főhős karakterén 
keresztül ezen jellemvonásokat felnagyít-
va egy torz tükröt állít elénk. Ha jobban 
belegondolunk a többi szereplő is hasonló 
tulajdonságokkal rendelkezik, felelősségük 
legalább ugyanakkora.

Valójában egy igen komoly társada-
lomkritikát láthatunk, s Nobuo a szócső 
szerepét tölti be ennek közvetítésére. Az 
epizódban számtalan példát találhatunk 
ennek alátámasztására. Már a történet nyi-
tójelenete tartogat egy érdekességet: fő-
ként a japán társadalomra jellemző, de más 
nemzeteknél is megfigyelhető „munkamá-
nia” jelenséget. Nobuo betegen is bemegy 
dolgozni, pedig produktív munkára látha-
tóan alkalmatlan, s munkatársaira is rára-
gaszthatja az influenzáját. Japán esetében 

is súlyos problémák okozója lehet. Az epi-
zód közvetetten rávilágít a túlzott speci-
alizáció hátulütőire: a saját szakterületén 
ugyan mindenki professzionálisan teljesít, 
de esetlegesen képtelen kezelni a feladat-
körén kívül eső eseményeket, nem ismeri 
fel a másodlagos hatásokat, képtelen egy 
nagyobb egységben gondolkodni. Nem 
tud felülemelkedni az egyéni és szervezeti 
célkitűzéseken. Egyszóval nem látja a fától 
az erdőt. A cselekvési tervek, protokollok 
semmit sem érnek, ha végrehajtásuk során 
hiányzik a kooperáció, összehangolt cse-
lekvés a szervezetek és emberek között. 
A cégek gazdasági és az állam hatalmi, 
védelmi érdekei összemosódnak, felülírják 
a társadalmi normákat, törvényeket. Az 
alkalmazottak és polgárok élete, biztonsá-
ga, a természet védelme csak másodlagos 
szemponttá válik bizonyos esetekben.

Ha egyetlen mondatban kellene ösz-
szefoglalnom a rész tanulságát: Az emberi 
hülyeség ellen nincs orvosság, de kezelhető 
(lenne). A modern technológia és szabály-
rendszer csak akkor tölti be funkcióját, ha 
azokat megfelelően alkalmazzuk össztársa-
dalmi szinten is. A felelősség az alkalmazóé, 
azaz az embereké. 

össztársadalmi szinten ez az elvárás rend-
kívül erős meghatározó tényező. Annyira, 
hogy gyakorlatilag a társadalmi elvárás 
kényszerűen az egyéni értékrend részévé 
válik. Társadalmi és gazdasági hasznossága 
megkérdőjelezhető, amit a történet to-
vábbi alakulása –bár eléggé kiélezve- tény-
legesen alá is támaszt. Megjelenik a nők 
társadalmi szerepének sztereotipizálása: 
ha Nobuonak lenne barátnője, betegen 
inkább otthon maradt volna, hiszen lenne, 
aki ápolná őt. A recepción és adminisztratív 
részlegen láthatunk nőket, de a laborban 
csak férfiak dolgoznak.

A történet klasszikus példája, hogy a 
vállalaton belüli merev hierarchia, nem 
megfelelő információáramlás, a feljebb-
valók döntéseinek gondolkodás nélküli 
végrehajtása egyéni és társadalmi szinten 

„...Nobuót tekinthetjük egyfajta edénynek, amibe 
az alkotók beletöltötték társadalmi-gazdasági 

rendszerünk negatívumait, az egyénre gyakorolt 
pszichológiai hatását.„

http://anipalace.hu
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Enélkül a biztonság csak egy hamis illú-
zió. Nem lehet a végtelenségig egy szerve-
zet, egy hierarchia és a társadalmi elvárások 
mögé bújni. Az egyén felelős önmagáért és 
környezetéért is, nem csak fogaskerék a 
gépezetben. Szabályrendszereink és társa-
dalmunk nem hibátlanok, ahogyan maga 
az azokat alkotó ember sem. Viszont a 
hibákból okulva ezeken lehet változtatni. 
Tökéletes valószínűleg sosem lesz, de jobb 
talán igen.

A környezet és a karakterek megjele-
nítése, rajzolása részletes, a szereplők arc-
vonásai jellemrajzok is egyben. A színvilág 
élénknek mondható, nem korlátozódik egy 
színpalettára. A zenei aláfestés a komikus 
jelleget erősíti jazz és funk stílusú szólamok 
keverékével. A rendezői feladatokat Tensai 
Okamura látta el (egyéb ismertebb rende-
zői munkái: Wolf’s Rain, Darker than Black).

Sorrendben a harmadik és utolsó 
történet egy elképzelt disztópikus világ 
dokumentum-realista megjelenítése. Egy 
átlagos család egy átlagos napját mutatja 
be egy átlagosnak 
egyáltalán nem ne-
vezhető világban. 
Reggel hét órakor 
a kisfiú álmosan ká-
szálódik ki ágyából 
anyukája unszolá-
sára. A szobája szin-
tén átlagos gye-
rekszobának tűnik: 
tankönyvek az asz-
talon, erődítményt 
idéző mechanikus 
óra, amelynek tornyában makett katona 
strázsál makett ágyú társaságában. A szigo-
rú anya zsörtölődése beszűrődik, hogy mi-
ért nem kelt még fel a gyerek, pedig meg 
lett mondva, hogy fél órával reggeli előtt 
legyen talpon. A történet eddig a pontig 
akár az általunk ismert valóságban is ját-
szódhatna, azonban a fokozatosan táguló 
világkép ezt az illúziót gyorsan el is oszlatja.

célzást, s az elsütés előkészítését. A lövés 
leadásának kétes dicsősége a 17-es ágyú 
parancsnokára hárul, amelyet gépiesen 
minden alkalommal el is végez. Közben 
a gyárak tonnaszám ontják magukból a 
lőszert. Az ágyúdörgés pillanatában az 
egész városban megáll az élet, s minden 
ember felemelt, ökölbe szorított jobb kéz-
zel éljenez. Az iskolában a gyerekek mate-

matika órán a célpont 
elméleti helyzetének 
meghatározásához 
szükséges trigono-
metriát sajátítják el, 
valamint a célzás pon-
tosságának növelését 
javító korrekciós té-
nyezők számbavételé-
nek fontosságát (szél 
iránya, sebessége). 
A társtudományok is 

fontosak ám, emlékezteti a nebulókat ta-
náruk a kémia órán tanultakra. A puskapor 
hatásfokát befolyásolja a hőmérséklet és a 
páratartalom is, amire a célzásnál szintén 
tekintettel kell lenni.

Cannon Fodder
A kisfiú pillanatok alatt felveszi iskolai 

egyenruháját, ami színeiben és formater-
vezésében is katonai stílusú. A konyha felé 
tartva egy tisztelgés erejéig még megáll a 
folyosó falát teljes magasságban elfoglaló, 
hősies pózban megörökített hadvezér fest-
ménye előtt. Édesanyja ismételt sürgetésé-
re egy pillanatra ismét átlagos gyermekké 
válik, karjait repülőgép szárnyként széttár-
va fut tovább. Azután hirtelen megtorpan, 
mint aki egy láthatatlan falnak ütközött. 
Haptákba (vigyázzállás) vágja magát, majd 
díszlépésben bevonul a konyhába és apu-
kájának is szalutál.  A kisfiú iskolába, az apu-
ka munkába indul. Közben egy nyomasztó 

város látképe tárul elénk: minden ház te-
tején kupolaszerű ágyúk állnak, az egész 
város egy hatalmas erőd. Az apa a 17-es 
központi ágyúnál dolgozik, mint egyszerű 
ágyútöltő, az anya pedig a lőszergyárban.
Az emberek mint ha maguk is a hatalmas 
fegyverzet fogaskerekei lennének, me-
chanikus pontossággal végzik a töltést, a 
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Ebédszünetben láthatjuk, ahogy a 
dolgozók az utcákon szórólapokat oszto-
gatnak. Biztonságosabb, egészségesebb 
munkavégzési feltételek megteremtését 
követelik a mérgező lőpor és gázok hasz-
nálatának csökkentésével. A rövid pihenőt 
követően a város ismét támadásba lendül. 
Este a család minden tagja hazatér ottho-
nába. Lefekvés előtt az anyuka a konyhá-
ban tüsténkedik, apuka italozva nézi az esti 
híreket, a kisfiú pedig nagy álmát veti pa-
pírra: felnőve nem egyszerű ágyútöltőként 
akarja tengetni életét, hanem ő lesz az, aki 
elsüti az ágyút.

A történet és audiovizuális megjele-
nése által keltett atmoszféra Orwell 1984 
című regényét idézi, valamint az emberi-
ség történelméből jól ismert totalitárius, 
nacionalista, militarista rendszerek min-
dennapjait mutatja be. Ebben a rendszer-
ben az egyéniség teljesen elsorvad, apró 
láncszemmé, végrehajtóvá válik. Az egész 
város egy nagy ha-
diüzem, amelyben 
mindenki katona, 
s minden a háború 
szolgálatában áll, 
még a gyerekszoba 
berendezési tárgyai 
is. A média ontja ma-
gából a háborús pro-
pagandát: „Lőjetek 
és pusztítsatok teljes 
erőtökkel nemzetün-
kért!”, a nap végén közlik az egyes tornyok-
ból leadott lövések számát, a találati és 
pusztítási arányt, no és persze azt is, hogy 
közel a győzelem, ma is hatalmas vesztesé-
geket szenvedett az ellenség. De ki is az el-
lenség, ki ellen harcolnak? „Majd megérted, 
ha nagyobb leszel.”- hangzik el a válasz.

Ebben az epizódban is globális, az 

egész világ számára szóló emlékeztetőt, 
társadalomkritikát láthatunk egy háborús 
pszichológiai-szociológiai kórkép kere-
tében. A plakátokon szereplő fess kato-
nákkal szemben csak megtört, görnyedt 
testtartású emberek masíroznak katonás 
rendben, s a festményeken karizmatikusan 
pózoló generalisszimusz is csupán önmaga 
paródiája a valósághoz képest. Az élettelen 
arcok, üres tekintetek mögött egyedüli 
érzelemként a félelem sejlik fel olykor. A 

felnőttek már bele-
törődtek abba, hogy 
egy hadigépezet 
részei. A tüntetések 
sem a háború ellen 
szólnak, csupán jobb 
munkakörülménye-
ket követelnek a 
hadiüzemekben. A 
lőporhoz és a fegy-
verekhez használt 
vegyi anyagokkal 

képeket. A városon kívüli világ madártávlat-
ból jelenik meg, a külső környezet teljesen 
lepusztult, bombakráterekkel és gomolygó 
füsttel tarkított.

Most pedig nézzünk a színfalak mögé 
egy pillanatra. Felfigyelhetünk egy érdekes 
párhuzamra. A háborúellenesség mellett 
érezhető benne a békés demokratikus 
társadalmakkal szembeni kritika is. Ez a 
rész képletesen szólva fordított tükröt tart 
elénk: az elvileg szabad berendezkedésű 

társadalmakban is 
megtalálhatjuk a kriti-
zált jelenségeket, csak 
a mottók változtak 
meg. „Termelj többet 
és fogyassz hazádért!” 
lehetne az új jelszó. 
A globalizáció miatt a 
piaci verseny is egyfaj-
ta gazdasági háború. 
Csak az eredményeket 
nem találati arányban, 

hanem hatékonyságban, különféle gaz-
dasági mutatókban mérik (GDP, GNI, GNP, 
export, import stb...).

szemben a gázálarcok és a védőfelszerelés 
nem nyújt elegendő védelmet, az emberek 
bőre sápadt, arcukon mérgezéses tünetek 
látszanak. Olyan régóta harcolnak már, 
hogy maguk sem tudják ki az ellenség, de 
nem is érdekli őket.

Az élet egész területére kiterjedő, una-
lomig ismételt lózungokra már senki sem 
figyel. A tömegpszichózis önfenntartóvá 
vált, a csordaszellem és a félelem vissza-
húzza az egyént. A változásra egyedüli 
reményt jelentő 
gyermekeket is 
elveszejti a társa-
dalom az oktatási 
rendszeren és szi-
gorú fegyelmezé-
sen keresztül. Nem 
látnak más mintát 
csak a háborút, a 
feltétlen engedel-
mességet, hamis 
követendő példa-

„A háborúellenesség mellett érezhető benne a 
békés demokratikus társadalmakkal szembeni 

kritika is.”
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Ennek megfelelően mindent ennek ren-
deltek alá az országok. A média is fogyasz-
tás-centrikus, gyakran hamis példaképeket 
idealizál. Az ágyútöltők a hétköznapi em-
berek, a generálisok pedig politikusok, s a 
gazdasági élet meghatározó személyei. Ha 
megtorpan a gazdasági növekedés, akkor 
a jólét illúzióját keltik vagy ellenségképet 
keresnek. Ha utóbbit nem találnak, akkor 
kreálnak. Végső esetben pedig valódi há-
borút indítanak a gazdasági problémáik 
megoldására. De kitartás, jobbak vagyunk 
az ellenségnél, s közel a győzelem.

Az epizód rendezője maga Katsuhiro 
Otomo volt, aki véleményem szerint nem 
könnyű feladatot vállalt magára. A külön-
féle diktatúrák jellemrajzát számtalan mó-
don feldolgozták már, ezért nem egyszerű 
újat és maradandót alkotni a témakörben. 
Az épületek, az egyenruhák, jelképek és 
a haditechnika megjelenítése egy 19-20. 
századbeli iparosodott társadalomra em-
lékeztet némi steampunk jelleggel kiegé-
szítve. Bár sok szimbólum ismerős lehet a 
néző számára, ennek ellenére nem köthető 
konkrét időponthoz, országhoz a cselek-
mény. 

Az egyedi rajzstílus, kameramozgás és 
a színek kombinálása a dokumentumfilm 
jellegű megvalósítással karöltve teljesen 
egyedi hatást ér el. A helyszínek közötti vál-
tás svenkeléssel történik, a kamera mozgá-
sa folytonos, nincsenek nézőpont váltások, 
vágások A zenei aláfestések tekintetében 
katonai jellegű rézfúvós, dobos és hagyo-

mányos fúvós-, vonós zenekari elemeket 
fedezhetünk fel, valamint ezek kombiná-
cióját egyéb irányzatokkal, hangszerekkel. 

Az alkotóknak a rendelkezésre álló idő-
keret által megszabott korlátok közé kellett 
belesűríteniük a cselekmény megértéséhez 
szükséges valamennyi szükséges összete-
vőt. Az így létrejött három egymástól füg-
getlen történeten alapuló esszencia egy 

gazin 24. szám). Az epizódok a magyar for-
dításban  „A bűvös rózsa”, „A  bűzbomba”, 
„Ágyútöltelékek” címet kapták. A magyar 
szinkron egészen jól sikerült, visszaadja az 
alapmű hangulatát, s ismerős hangokkal is 
találkozhatunk benne.

igen összetett, szimbólumokban gazdag 
antológiát eredményezett mind stílusában, 
mind tartalmában. Valószínűleg ennek 
köszönhető az is, hogy a nézőket és a kriti-
kusokat egyaránt megosztja Katsuhiro Oto-
mo Memories című gyöngyszeme.
Sorrendben egymás után megtekintve 
az epizódokat „hullámvasúton” érezheti 
magát a néző. Egy erős pszichológiai és 
érzelmi szálakkal átszőtt sci-fi thrillert kö-
vetően figyelmeztető  társadalomkritikát 
láthatunk egy komoly tragikomédián, majd 
egy dokumentumfilm jellegű életképen 
keresztül.

Az epizódok megítélése erősen függ 
a néző élettapasztalatától, életkorától, 
pillanatnyi hangulatától. Nem könnyű 
„olvasmány” egyik rész sem, mind aktív 
figyelmet igényel. De aki kedveli a komo-
lyabb hangvételű műveket, annak ajánlom 
megtekintését, akár egyszerre, akár epizó-
donként. Együttesen és külön-külön is tel-
jesen egyedi élményt nyújtanak. Remélem, 
néhányan Ti is kedvet kaptatok a három 
történet megtekintéséhez és adtok egy 
esélyt számukra.

Zárszóként

Érdekességként
Az anime még a premier évében (1995) 

kiadásra került a Warner Home Video gon-
dozásában magyar szinkronnal (videokazet-
tán) Emlékek címen, amit a Magyar Anime 
kiadások története cikksorozatának első 
részében Iskariotes is megemlített (AniMa-

„...három egymástól füg-
getlen történeten alapuló 

esszencia egy igen összetett, 
szimbólumokban gazdag 

antológiát eredményezett...”
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