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 A Kyoto Animation kezd ráállni arra, hogy 
egy vagy két szezon után a sorozatokat egy-egy 
mozifilmmel zárja. Hogy ez jó vagy rossz, arról 
megoszlanak a vélemények, de az tény, hogy így 
talán könnyebb egységesebb és látványosabb be-
fejezést adni az amúgy is izgalmas történeteknek.

 A Sound! Euphonium, mint a legtöbb Kyo-
Ani sorozat, egy híres regénysorozat adaptáció-
ja, ahol egy zeneiskola tanulóinak mindennapjait 
mutatják be, meglepően érdekes és szórakoztató 
módon. Természetesen, mivel a KyoAni stúdióról 
beszélünk, így nem csak egy szimpla feldolgozás-
ról van szó, hanem lényegében egy önálló produk-
tumról. Kicsit átírták a történetet, új karakterek 
kerültek be, mások lettek a fordulatok, de ami a 
legfontosabb, a zene szeretetét, a zenélés élveze-
tét, a koncertre készülés viszontagságait és a ze-
nekar belső problémáit olyan alapossággal és mű-
gonddal mutatták be, amire még nem nagyon volt 
példa. Mondjuk nem ez az első ilyen sorozatuk, hi-
szen a K-On!-nal 10 évvel ezelőtt már kitaposták 
az utat maguknak, és a Sound! Euphonium akár 
lehetne is annak a szellemi örököse, bár kevésbé 
humoros formában. A sorozat kellemes sikert ért 
el és bár a második szezonja elég megosztó lett, 
főleg a -szerintem- kicsit túltolt dráma miatt, de 

mind a közönség, mind a kritikusok lelkendeztek 
iránta. Bár a végén úgy tűnt, hogy a történetet le-
zárták (legalábbis egy részét), de nagyon gyorsan 
érkezett a bejelentés, hogy nemhogy egy, hanem 
mindjárt két filmmel is folytatják a sorozatot. Az 
elsőt, melynek a Liz to Aoi Tori (avagy Liz és a kék 
madár) címet adták, nem más, mint jelenleg az 
egyik legjobb japán női rendező vezényelhette le: 
Yamada Naoko.

Mese a két fiatal lányról

 Mizore egy nagyon csendes, magának való 
lány. Nagyon ritkán szólal meg és szinte senki tár-
saságát nem keresni. A szókincse is kimerül egy-
két szavas válaszokban és csak messziről figyeli 
a többi lányt, ahogy azok vidáman csacsognak az 
órák közti szünetben. Mizore életében mégis van 
egy nagyon fontos személy: Nozomi, az örökké 

vidám, mindig maximális energiával pörgő lány, 
aki egyben az egyetlen, akit a barátjának tekint. 
Sőt, az egyetlen és a legjobb barátja, aki Mizore 
számára az egyedüli kapcsolatot jelenti a szociális 
élettel. Nozomi volt az, aki rávette őt, hogy csat-
lakozzon a fúvósokhoz, ő fuvolán, Mizore pedig 
oboán játszva. De beüt a baj, Nozomi szó nélkül 
otthagyta a zenekart, magára hagyva ezzel Mi-
zorét, aki némán és értetlenül állt az egyetlen és 
legjobb barátja eltűnése előtt. Bár Nozomi ké-
sőbb visszatért és a két lány barátsága is látszólag 
visszatért az eredeti állapotába, lassan közeledik 
az iskola vége, amikor a diákok pályát választanak 
és mindenki más főiskolákra kerül. De mielőtt ez 
eljönne, még hátra van egy nagy feladat a zene-
kar számára, a Liz és a kék madár című mese alap-
ján íródott zeneművet kell bemutatniuk, ahol is 
az oboa és a fuvola párosa alkotja a darab egy na-
gyon fontos jelenetét. 

„...csak messziről figyeli a többi 
lányt, ahogy azok vidáman csa-

csognak az órák közti szünetben.”
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Ám Mizore és Nozomi párosa nincs igazán össz-
hangban, kettőjük között a felszín alatt hatalmas 
feszültségek dúlnak, melyet látszólag csak Mizore 
szeretne megoldani, míg Nozomi inkább távolo-
dik a másik lánytól. 

 Elvégre ennek a barátságnak nincs jövője. 
Hamarosan mind a ketten máshova kerülnek és 
talán soha többé nem is találkoznak. Mizore jövő-
je szinte biztosnak látszik, hiszen a tanárai szerint 
is kiváló zenei érzéke van, biztosan felveszik a ze-
nei főiskolára, de Nozomi számára a zene inkább 
csak játék… legalábbis ezt hazudja magának.
 
 Ezen a ponton a film rengeteg nagyon 
súlyos kérdést tesz fel, melyekben az a legször-
nyűbb, hogy szinte mindannyian szembesülünk 
velük életünk során. A Liz és a Kék Madár meséje 
nagyon szép metaforája a két lány széthulló kap-

csolatának. Liz az örökké magányos fiatal lány, 
akinek egyetlen barátja a kis kék madár, aki em-
berré változik, de ezzel elveszti a szabadságát és 
szárnyait. Melyik a jobb, ha magunkhoz láncolunk 
valakit, hogy megőrizzük őt magunknak, vagy ha 
igazán szeretjük, akkor elengedjük, hadd legyen 
szabad? Nem igazán egyszerű kérdések ezek. De 
ami a legnagyobb kérdés, Mizore az valójában Liz 
vagy éppen a Kék Madár? Ki az, aki maradni akar 
egy kapcsolatban és ki az, aki inkább szabadon re-
pülne?

Oboa és fuvola

 Mint azt ezek után sejt-
hetitek, ez a film nem igazán a 
látványos akciókkal operál. Csen-
des, lassan történnek az ese-
mények, melyeket leginkább 

Mizore szemszögéből követhetünk. Mint minden 
Yamada rendezésnél, a kamera itt is sokszor hosz-
szasan fókuszál a szereplők arcára, kezére, lábára, 
bemutatva a legkisebb rezdüléseket is, mert azok 
néha többet mondanak minden szónál. Mizore 
és Nozomi nem is beszélnek sokat, hiszen néha a 
tekintetük többet mond, és bizony eljutnak oda, 
amikor már nem tudnak egymás szemébe nézni. 
Az animátorok pedig brillíroznak, olyan gyönyörű 

az egész film, hogy azt tanítani le-
hetne. Persze egy KyoAni produkció 
esetén könnyű dobálózni a magasz-
tos jelzőkkel, hiszen valahol ez is a 

céljuk, hogy ámulj azon, amit eléd 
raknak, hiszen minden egyes kép-
kocka egy önálló műalkotás is le-
hetne. De az igazi oroszlánkörme-
iket igazán akkor mutatják meg, 
amikor eljön a hangszerek ideje. 

„Mizore és Nozomi nem is be-
szélnek sokat, hiszen néha a te-
kintetük többet mond, és bizony 

eljutnak oda, amikor már nem 
tudnak egymás szemébe nézni.” 
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Mizore és Nozomi végső duettje valami olyan au-
diovizuális élmény, amit garantáltan mindenki 
egy pisszenés nélkül fog végigcsodálni. Szívszori-
tó és nagyon profi. Mint ahogy az egész film az, 
szinte minden téren. És ne feledkezzünk meg a 
történet a történetben részről sem, ugyanis Liz és 
a Kék Madár meséjét is láthatjuk, méghozzá egy 
teljesen más, leginkább erősen Ghibli stílusban 
megrajzolt jelenetekben. Ezek a részek is fantasz-
tikusan néznek ki, és remekül illenek bele a színes 
mesebeli pillanatok, az amúgy kissé fakó és szo-
morkás iskolai epizódok közé.

 Bár Yamada Naoko kisasszony munkás-
ságáról egy korábbi számban (AniMagazin 38.) 
már részletesen meséltem, fontos megemlíteni, 
hogy a Liz and the Blue Bird a negyedik egész es-
tés animációs film, amit eddig rendezett, a K-On! 
The movie, a Tamako Love Story és a Koe no Ka-
tachi után. Azért is fontos ezt felemlegetni, mert 

ez a film borzasztóan erős hasonlóságot mutat 
a korábbi műveivel. Yamada visszatérő témája a 
barátságok szétszakadása. Ha visszaemlékezünk 
a K-On!-ra vagy a Tamako Love Story-ra, mind a 
kettőnek hasonló konfliktusa volt: eljön a gyer-
mekkor vége, közeleg a felnőtté válás ideje, és ez 
egyben az a pillanat is, ahol azok az emberek, akik-
kel együtt voltunk szinte minden nap, éveken át, 
hirtelen eltűnnek. A ballagást követően bizony-
gatjuk a sulis barátoknak, hogy majd találkozunk 
és nem szakad meg a kapcsolat, de a valóság saj-
nos nem így működik. Szerintem Yamadában még 
élesen élhet ennek a traumája, ha ennyire sokszor 
dolgozza fel, de amíg ezt ilyen szinten teszi, ad-
dig panaszunk nem lehet rá. Bár ez a film a Sound! 
Euphonium folytatása, de inkább tekinthető amo-
lyan „spin-off”-nak, vagyis melléktörténetnek. A 
sorozat szereplői szinte csak cameo jeleneteket 
kaptak, de ha valaki esetleg nem is látta volna a 
korábbi részeket, akkor fel sem fog neki tűnni a 
dolog.
 
 És, hogy összegezzem, ez a film egy igazi 
mestermű, ami nagyon komoly és valós problémá-
kat feszeget. Ugyanakkor nem fog mindenkinek 
tetszeni, mert lassú és nagyon érzelmes. Ha erre 
nem tud valaki ráhangolódni, akkor számára akár 
még unalmas is lehet. Ezt egy sötét szobában, egy 
esős estén, némi forró kakaó társaságában érde-
mes megnézni. Talán még tanulni is lehet belőle, 
ha mást nem, akkor azt, hogy a komolyzene csodá-
latos tud lenni.

„Mizore és Nozomi végső 
duettje valami olyan audiovi-
zuális élmény, amit garantál-
tan mindenki egy pisszenés 

nélkül fog végigcsodálni. Szív-
szoritó és nagyon profi.” 
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