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Laputa,
az égi
palota
Írta:  Sentry



A felhők közül ájultan alábukó Sheeta 
copfjait lágyan lengeti a szél. Zuhanását 
lelassítja a nyakában fityegő, zöldes fény-
nyel izzó apró kristály, mely generációk 
óta családja tagjai közt öröklődik. A re-
pülőt, melyben addig utazott, az ékkőre 
pályázó kalózbanda támadta meg, ám a 
lány már így is fogolyként sínylődött az őt 
otthonából elragadó katonaság karmai kö-
zött. A kínálkozó alkalomban jobbnak látta 
elslisszolni, viszont a több kilométeres ma-
gasság nem bővelkedik menekülési 
útvonalak sokaságában. Szeren-

csére nem egy 
piaci bizsuért 
hajlandó akár 
tűzharcot is vívni 
a kapzsi emberek 
hada, mert a kő 
varázserővel bír, 

amivel megmenti 
Sheetát a biztos 

haláltól 
és be-

pottyantja egyenesen Pazu 
karjai közé. Pazu egy nagyjából 
vele egykorú, árva fiú, aki a 
bányában segédkezve próbál 
egyedül megélni valahogy, 
azonban nehéz sorsa ellenére 
vidám és erős jellem, nem cso-
da hát, hogy Sheetával, aki fé-
lénk, de kedves és szeretnivaló, 
gyorsan barátságot kötnek. 
Csak hát sem a kalózok, sem a 
katonák nem arról híresek, hogy könnyen 
feladják…

A sztori a Gulliver utazásaiban feltűnő 
Laputa, az égen lebegő város körül bo-
nyolódik. Swift művét bután elblicceltem 
gimiben, ahogy a legtöbb kötelező olvas-
mányt, de mindenképp pótolom idővel. 
Kezdetben az a kérdés, létezik-e egyálta-
lán ez a hihetetlen technikai csoda. Persze 
a nézőnek nyilvánvaló, hogy hamarosan 
el fogunk jutni ide, illetve Pazunak is, aki 
erre tette fel az életét, miután a Laputát 
lefotózó apját sokan hazugnak titulálták. 
Mindkét főhősünk gyerek mivolta ellené-
re szerethető karakter, de az antagonisták 
közt talán náluk is kidolgozottabb szemé-
lyiségekre lelhetünk.

Elsősorban Dolára, a kalózok ve-
zetőjére gondolok, aki eleinte fé-

lelmetes és kegyetlen, de ahogy 
jobban megismerjük, kiderül, 

hogy korántsem olyan kőszívű 

banya, mint amilyennek kezdetben tűnik. 
Kora ellenére laza és vagány, soha sem 
tagadja meg kalóz mivoltát, mégis kedves, 
a kissé degenerált, ám anyjukat szakrális 
tisztelettel övező fiaival egyaránt. Az igazi 
gonosz nem is ő, hanem Muska, aki maga 
a megtestesült hataloméhség, egy immo-
rális szociopata, aki elvakultságánál fogva 
természetesen bukásra van ítélve, mégis 
az empátia és a lojalitás teljes hiányával 
ötvöződő kiemelkedő intelligenciája félel-
metes ellenféllé teszi, a mögötte felsora-
kozó hadseregről nem is beszélve.

A lassan 30 éves látványvilágnak még 
manapság sem kell szégyenkeznie. A kissé 
egyforma arcokat  ellensúlyozza Pazu lak-
helyének és később Laputának részletes és 
szép kidolgozottsága, öröm nézni. Viszont 
az anime fő erénye mégsem ez, hanem a 
Hishaishi Joe keze munkáját dicsérő, lé-
legzetelállító zene, ami valami elképesztő 
hangulatot társít a természet által birtok-
ba vett égi város melankolikus gyönyö-
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rűsége mellé, ezáltal jócskán emelve az 
önmagában talán nem annyira maradandó 
történet színvonalán.

A sztori kissé lassú, fél órával rövidebb 
játékidő is bőven elég lett volna, mert 
akad nem egy üresjárat és fölöslegesen 

hosszú, unalomba fúló harcjelenet, külö-
nösen az első másfél órában. Attól kezdve 
azonban, hogy a cselekmény kibontakozik 
és hőseink végre eljutnak Laputára, az iz-
galom fokozódik, minden perc élvezetes 
a kiszámítható egyszerűség ellenére is, 
vagy talán épp azért. Nem vagyok igazán 
Miyazaki (vagy mondhatnám, hogy en bloc 
Ghibli) rajongó, mert a fiatal gyerekeknek 

szánt filmjei többnyire gyengék (lásd: Po-
nyo), míg az idősebbeknek készült törté-
netekbe gyakran elcsépelt és fölöslegesen 
túleröltetett tanulságot sulykol bele. Ilyen 
mondjuk a borzasztóan giccses Mononoke 
Hime az émelyítően eltúlzott természet-

barát mondanivalóval. Ez a téma Miyazaki 
vesszőparipája, bizonyos szinten ebben 
a filmben is megjelenik, ám a tojásokat 
védelmező és virágokat gondozó robot 
karaktere még kedves és aranyos, nem 
próbálja tolakodóan az arcunkba tolni az 
„ember”, mint betegség világra káros mi-
voltának axiómáját. Erre a tézisre amúgy 
is tökéletesen elegendő a katonák arany 
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„Miyazaki műveit egyébként sem a társadalomkritika, vagy 
bármilyen filozofikus elmélkedés teszi naggyá, hanem az 

ifjonti kalandvágy tökéletesen átélhető ábrázolása...”

láttán kitörő bacchanáliája, és hogy a bor-
nírt tábornok parancsára képesek minden 
tétovázás és lelkifurdalás nélkül rálőni 
egy gyerekre pusztán anyagi javak remé-
nyében.

Az anime ügyesen lavírozik a két vég-
let között, tartalmas ugyan, 
de elsősorban szórakoztató. 
Bár tény, hogy tizenpár éve-
sen jelentheti a legnagyobb 
élményt, bármilyen kor-
osztálynak nyugodt szívvel 
ajánlanám. Miyazaki műveit 

egyébként sem a társadalomkritika, vagy 
bármilyen filozofikus elmélkedés teszi 
naggyá, hanem az ifjonti kalandvágy tö-
kéletesen átélhető ábrázolása, illetve a ki-
mondatlan, de érezhetően bimbózó, még 
ártatlanul szűzies és tiszta, barátságba 
oltott kamaszszerelem, ami majd’ minden 
művében jelen van, és amire a legtöbb fi-
atal nemtől függetlenül titkon vágyakozik. 

Alkotásai a gyermeki álom, fantázia, sőt 
akár úgy is mondhatnám, a lélek kivetülé-
sei, ennélfogva a sikerültebbek, mint jelen 
cikk tárgya is, a megfelelő korosztálynak 
kötelezően megézendők. Azon felül már 
észreveszi az ember az apróbb buktató-
kat, de még így is erősen javallott nyáresti 
szórakozás.
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