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Egy lány, egy rák, és a lét elviselhetetlen könnyűsége
(A Bakemonogatari első két részének elemzése)

Senjougahara Hitagi súlya 5 kg. 
Egy súlyproblémákkal küszködő lány. 
Egy zárkózott lány barátok nélkül. 
Nem elveszett, csak zuhan. Problémái-
nak oka látszólag az, hogy találkozott 
egy rákkal, aki ellopta a súlyát. Ha csak 
ennyiről lenne szó, ez valamiféle 
misztikus horror lenne, szellemek-
kel, vámpírokkal meg miegymással. 
De itt a rák nem (csak) egy speciális 
effekt, a súly pedig nem (csak) egy 
fizikai tulajdonsága a testnek. Ahogy a 
zuhanás és az elkapás aktusa, ezek is 
motívumok, amiknek jelentése idővel 
bontakozik ki a néző számára a törté-
net során. Mikor először találkozunk 
ezekkel a dolgokkal, egyelőre csak 
önmagukban látjuk őket.

Elsődleges jelentés. A tapasztalt 
animefogyasztó persze rögtön ka-
tegorizál: hárem anime, tsundere, 
vámpírok stb., így minden nyer egy 
másodlagos jelentésréteget, ami 
piszkos üvegként simul az elsődleges 
jelentésrétegre. A srác elkapja a zu-
hanó lányt – valószínűtlen, giccses 
jelenet, tuti össze fognak jönni vagy 
valami. De rögtön érkezik a harmadik 
jelentésréteg, ahogy a történet 
előrehalad. A súlyról kiderül, hogy 
valójában teher, hogy valójában gond. 
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És nem önkényesen jött jelentés, 
belemagyarázás ez, már a nyelvi jel 
magában hordozza ezt az értelmezési 
lehetőséget (legalábbis a japán nyelv). 
Nekünk egy kis absztrakcióra van 
szükségünk hogy eljussunk a testet 
a Föld középpontja felé húzó erőtől 
az embert nyomasztó gondig. Eddig 
rendben van, de mit nyerünk ezzel a 
plusz jelentéssel?

Könnyű és nehéz. Az emberi gon-
dolkodás hajlamos ellentétpárokra 
hagyatkozni: jó-rossz, pozitív-negatív, 
igaz-hamis. A könnyűt rendszerint a 
pozitívval, a nehezet pedig a negatív-
val hozzuk összefüggésbe. Van a 
nehéz matek példa és a könnyű. Sőt 
van a nehéz élet és a könnyű élet. A 
könnyű élet hangzik jobbnak, nem? A 
súly az nehéz, tehát elvileg negatív, 
rossz.

A súly olyasmi, amit cipelni kell. De 
mi van az adott szóval, aminek nincs 
súlya? Mi van a könnyen megkapható 
lányokkal? A másik véglet, a súlytalan-
ság szintén negatív fényben tűnhet 
fel. Ezzel eljutunk az arisztotelészi 
bölcsességig, miszerint mindennek 
megvan a megfelelő mértéke, a 
szélsőségek kerülendők. Ne ugorjunk 
azonban ilyen nagyot. Mitől van súlya 
egy életnek? Nyilván a tapasztalattól, 
amit a döntéseink vezérelnek. 

//  Morwen

Tipikus hárem animébe illő kezdés, leplezetlen fanservice a fellibbenő szoknya alól 
elénk táruló dekoratív fehérnemű képében, még ha talán túlzásnak is tűnik a mátrixos be-
lassulás. Megszokott színtér: iskola, mégis inkább egy szürreális festménybe illő jelenet. Egy 
zuhanó lány, és egy fiú, aki elkapja, megállítva ezzel a zuhanását. Ez a mondat lényegében 
össze is foglalja az első két rész eseményeit, persze allegorikusan, de hogy miben is rejlett a 
lány zuhanása és mit jelentett a fiú részéről, hogy elkapta, csak később tudjuk meg.
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Döntéseinknek következményeik 
vannak, amiket meg kell tapasztal-
nunk, vagyis viselnünk kell őket. Ez 
jelenti a terhet, a súlyt az életben. 
Persze dönthetünk úgy is, hogy 
megszabadulunk a terheinktől. Úgy 
döntünk megházasodunk, de mikor 
szembesülünk a következmények 
súlyával, azt is választhatjuk, hogy 
megszabadulunk tőle. Elválunk, 
elköltözünk a városból, az országból, 
új életet kezdünk. Idővel a nehézség
érzete elmúlik, a múltat feledtetik 
az új élmények, és sokkal köny-
nyebbnek érezzük magunkat.
Mások nevezhetnek felelőt-
lennek, emlékeztetve minket
erre a teherre, amitől meg-
szabadultunk. Az ilyen 
embereket kerülni kell, 
ha meg akarjuk őriz-
ni viszonylagos súly-
talanságunkat; a 
teherre, a nehéz-
ségre gondolni
önmagában a 
nehézség ér-
zetét kelti. 
Eljutottunk
a lényeg-
hez. 
Maga 
a gondolat a teher. Ha felelőtlennek 
gondolom magam, gyávának, aki 
megfutamodik a nehézségek elől 
az életben, mindig a könnyebb utat 
választja, akkor ezek a gondolatok 
lehúznak súlyukkal. Ellenben ha ka-
landvágyónak vagy csak egyszerűen 
racionálisnak gondolom magam, 
aki ésszerűen mindig az egyszerűbb 
megoldást választja, akkor egy 
csapásra súlytalanná válok, sőt, még a 
testemtől is megszabadulhatok, 

ha pusztán szellemi lény-
ként gondolok magamra, le-

tagadva a nagyon is valós tes-
ti vágyaimat és gyarlósága-

imat. Viselni a terhet magasz-
tos, nézzünk csak Atlaszra. 

Viselni a terhet abszurd, 
nézzünk csak Sziszifusz-

ra. Nézőpont kérdése: 
ahogy én látom magam 

– ahogy én magyarázom
 magam és ahogy mások 
látnak – amit mások gon-

dolnak rólam. De a súlyt, a 
nehézséget mindenki a sa-
ját bőrén tapasztalja meg.

Ugyanezt látjuk az animében is. A 
lány meg akart szabadulni a terhétől. 
A terhet az anyjához fűződő érzelmei 
jelentették. A belső lelki folyamatok 
azonban itt külső fizikai következmé-
nyekkel jártak, ezért a súlya is lecsök-
kent. Nem arról van szó, hogy valami 
démonnal kötött üzletet, pusztán 
megváltozott a nézőpontja, ahogy 
Oshino is mondja.

A nézőpontja, vagyis a gon-
dolkodásmódja. Nem akarta 
tovább terhelni magát azzal,
hogy amiatt aggódik, mit 
gondol róla az anyja. Nem 
akart többé megfelelni az
anyjának, nem akart az ár-
nyékában élni, és szenvedni 
az ő döntéseinek következ-
ményeitől. Teljesen meg
akart szabadulni az any-
jától, pontosabban az ér-
zelmi kötődéstől, ami hoz-
zá fűzte. Ezt el is érte, és
képes lett objektív módon
tekinteni az anyjára, pusz-
tán mint biológiai szülő-
jére, aki rossz döntéseket 
hozott az életben. Már nem volt rá 
mérges, nem aggódott érte, de nem is 
szerette. Csak egy ember volt számára 
a sok közül. Senjougahara Hitagi ezál-
tal szinte súlytalanná vált, hiszen az 
anyjához fűződő érzelmei és gondola-
tai jelentették a legnagyobb terhet 
számára, ezt ő is beismeri. 

Megszabadult tőle, így lett a súlya 5 
kiló. Szinte súlytalan. De mint láttuk, 
a könnyű nem feltétlenül egyenlő a 
pozitívval.

A súly, bár sokszor negatív jelen-
téssel bír, olyasmi ami irányt, alapot 
ad. A gravitáció nélkül elég esetlen

 az ember, szükségünk van rá a nor-
mális élethez, biológiailag így 

vagyunk felépítve. Szüksé-
günk van a biztonságot adó, jól 

eső súlyra. Sőt az anyák hasában 
hónapról hónapra növekvő 

teher életük kiteljesedését je-
lenti sok esetben, és egy olyan terhet,
amit egész életükben hordozniuk kell 
– már ha nem gondolják meg magukat 
valamikor és akarnak megszabadulni 
tőle. De már a terhesség előtt, a női 
testre nehezedő férfi test súlya is a 
beteljesülés örömét rejti magában.

 Senjougahara Hitagi megszaba-
dult a terhétől, legna-

gyobb gondjától, 
így elvesztet-

te a súlyát. 
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Ez mégsem vezetett a boldog-
ságához. Talán az egyik életveze-
tési útmutató könyvecskében is írják, 
hogy a gondtalanság nem egyenlő 
a boldogsággal. Valójában ez is csak 
egy döntés volt, aminek következmé-
nyei lettek, főleg a szociális életét 
illetően. Ez csak egy tünete volt egy 
függőben hagyott belső konflik-
tusnak. A lány azt választotta, hogy 
megszabadul a problémától, ahelyett 
hogy megoldaná azt. Viszont azzal, 
hogy visszanyerte a súlyát, semmi 
nem oldódott meg. A kapcsolata az 
anyjával nem változott semmit. Csak 
egyszerűen újra fontos lett számára. 
Újra nyomasztotta, újra aggódott, 
újra félt, újra fájt neki mindaz, ami 
történt. Azt választotta, hogy meg-
küzd ezzel a problémával, még úgy 
is, hogy fogalma sincs, lehetséges-
e megoldást találni rá. A nehezet 
választotta a könnyűvel szemben. 
Hogy miért? Nyilván nem azért, mert 
ettől olyasmit várt, hogy majd megint 
lesznek barátai - hisz egyet már szer-
zett. Araragi Koyomi személyében. Az 
identitása megőrzése miatt döntött 
így. A múltban hozott egy döntést, 
ami több dologtól fosztotta meg, 
mint amennyire számított, és ezt sze-
rette volna visszakapni, hogy újra az 
lehessen, aki lenni akar.

Ezzel teljes lesz a történet, ez az 
epizód legalábbis lezárul. Mi pedig 
valami többet kaptunk egy giccses 
romantikus történetnél a bajba jutott 
lányról és az őt megmentő hősről. 
De ennek az elemei azért ott vannak. 
Többet kaptunk egy iskolás animénél, 
amiben a fiatalok természetfeletti 
rejtélyeket oldanak meg. De ennek is 
felismerhettük az elemeit. Egziszten-
cialista regénynél azonban keveseb-
bet kapunk.

Ám mint rámutattam, ebből is kapunk 
egy kis ízelítőt a párbeszédekben. 
Mindezek mellett a Bakemonogatari 
igencsak bőkezűen bánik a vizuális 
effektekkel, sőt, kifejezetten hatás-
vadász. A kameramozgást imitáló 
képsorok, a geometrikus absztrakt 
épületelemek, az erős fény-árnyék 
kontraszt nem feltétlenül és nem 
mindig cél nélküli rendezői eszközök, 
képesek gazdagítani a párbeszédek 
jelentéstartamát, rejtett nüanszokra 
utalva, természetesen amellett, 
hogy fokozzák a befogadói élményt. 
A giccs rengeteg elemét, eszközét 
fel lehet fedezni a sorozatban, de 
giccsesnek nevezni a sorozatot any-
nyi, mint Quentin Tarantino filmjeit 
fölöslegesen erőszakos vérfürdőknek. 
Van benne igazság, de sokkal többről 
van szó. Valahogy úgy van ez, mint 
azokkal a kortárs installációkkal, amik 
hulladéktárgyak felhasználásával 
készülnek, mint pl. Várnai Gyula lírikus 
barkácsmunkái; mind egy-egy meta-
fora önmagában, az egyes tárgyak 
elsődleges jelentését megváltoztatja 
a kompozícióba rendezésük, és egy 
új jelentésréteg jön létre. De még ha 
figyelmen kívül is hagyjuk a rendezői 
intenciókat és eszköztárat, akkor is ott 
van a minőség. A szereplők egyedi-
sége és részletes ábrázolása dialógus 
útján,valamint az interakcióik nyo-
mán kibontakozó történet. A többi 
igazából csak külsőség, fokozás, ami 
azonban nem öntörvényű, hanem il-
leszkedik a szöveghez, elvégre adap-
tációról van szó. Ebben az esetben pe-
dig egy eleve jól felépített, tartalmas 
szöveget adaptáltak, amit aztán nem 
rontott el a rendező. Így kapunk egy 
történetet két középiskolásról. Egy 
történetet a döntéseink súlyáról. Tör-
ténetet egy lányról, egy rákról, és a lét 
elviselhetetlen könnyűségéről.
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