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Punk cat in space, avagy a macskaszem mindent lát

http://tomyx20.wordpress.com


Nehéz helyzetben vagyok ezzel a film-
mel, mert az ember látja, és történik is va-
lami, de a végén nem biztos benne, hogy 
mit is látott. Ennek ellenére vagy talán 
éppen ezért jó a mostani alany, a 2002-
ben készült Tamala 2010: Punk macska 
az űrben, mely részben Thomas Pynchon 
A 49-es tétel kiáltása című regényének 
adaptációja, de azt nem ismerem, úgyhogy 
ettől függetlenül fogom elemezni. A film 
2003-ban megnyerte a nemzetközi Fan-
tasia Film Festivalon a legjobb animációs 
filmnek járó díjat.

Vannak főszereplőink, Tamala és 
Pamela. Az első egy macska, aki egyértel-
műen főszereplő, a második egy egér, aki 
kevésbé van főszerepben, de történetét 
párhuzamosan mutatják Tamaláéval. Vígjá-
ték is, ha vevő vagy az elborult poénokra. 
Ha konzervatívabb humorral rendelkezel, 
és kicsit sem szereted a szürrealitást, akkor 
ne is olvass tovább, ez a film nem neked 
való, mindenki másnak viszont kötelező 
egyszer megnézni. Néha ki fogok ragadni 
jeleneteket, párbeszédeket, és monológo-
kat a filmből, ezért előre is bocsánat.

Tamala egy egyéves antropomorf 
macska, (amúgy minden állat emberként él 
ebben a világban,) a helyszín a macska ga-
laxis, azon belül is a Macskaföld, nem sok-
kal később pedig a Q bolygó, az év 2010, 
mint arra a cím is utal. Tamala főhősnőnk 
egyik reggel egy szál cigivel a szájában el-
indul az űrhajójával felkutatni vér szerinti 

Pamela egy szexrabszol-
gaként tartott egér, nem biztos, 
hogy pontosan az, mert konk-
rétan nem mutatják, de ilyesmi 
szerepet tölt be. Vajon sikerül-e 
megszöknie Kentaurostól, a 
kutyától?

A világ

A Q bolygó: több, mint 37 
órás egy nap, kijárási tilalom 
van, és persze az alacsonyabb 

rendű kutyák a terroristák, illetve találha-
tunk macskajézusos(?) 
freskót is.
Tamala bár nem tűnik 
annak, halhatatlan rek-
lámarc, erre választot-
ták ki 200.000 kismacs-
ka közül 1869. április 
29-én Edessában a vö-
rös éjszakán. Csak egy 
rövid párbeszéd, hogy 
miért nem tűnik annak 
(Michelangelo: - Mi 
van azokkal a ruhákkal, 
megvetted őket? 
Tamala, mintha a világ 

legtermészetesebb dolga lenne: - Ellop-
tam.).

De ennél azért jóval összetettebb a 
világ, például lehet farmert rendelni egy 
másik bolygóról.

Minerva kultusz kicsit másként

Míg a mi világunkban Minerva a kéz-
művesség és ipar védőistene, addig a Q 
bolygón a pusztításé és újjászületésé, 
aminek többször is van jelentősége a film 
során. Ez alapján létrejött egy vallás. Arra 
is rájöttek, hogy az információ manipulálá-
sával lehet irányítani az embereket, majd 
később a Catty & Co. cég is ezért jött létre, 
(logójuk harmadik szem helyett stílusosan 
két macskaszem). Eleinte csak futárszolgá-
latként működtek, majd bekebelezték az 
összes riválisukat. 
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anyját, aki az Orionon tartózkodik. Közben 
lekurvázza emberi anyját, Space Invadersz-
szel játszik, és egy hajó alakú dologból 
ágyúval kilőtt hold eltéríti a Q bolygóra, 
ahol a szobrok is érző lények, (bár mozogni 
nem tudnak,) és visszafelé jár az óra. Nem 
kell félteni, hamar feltalálja magát, és ész-
reveszi a közelben járó Michelangelót, akit 
soha nem fog a rendes nevén szólítani, és 
le is stoppolja, (azt mondja, hogy füstöl a 
motor, álljon meg, majd beszáll, és meg-
kérdezi, van-e nála drog,) onnantól kezdve 
sorsuk összefonódik. Vajon sikerül eljutnia 
Tamalának az Orionra? Hatalmas spoiler: 
nem derül ki, ha megnézitek a filmet. Ha-
talmas spoiler vége.

„Ha konzervatívabb humorral rendelkezel, és 
kicsit sem szereted a szürrealitást, akkor ne is 

olvass tovább, ez a film nem neked való...”



Legalábbis valaki szerint ez a nagy ösz-
szeesküvés elmélet igaz. Már így is túl so-
kat írtam. Igazából a film üzenete, hogy ne 
add meg magad a reklámoknak és cégek-
nek, ne legyél azért érzelemmentes lény, 
(se macska, se ember,) hogy megkeresd 
a pénzt arra, amire elfogod költeni, hogy 
aztán még többet keresve még többet 
vásárolj, míg az egész életed a fogyasztói 
ipar/társadalom fogja (macska)szemekkel 
figyelni és meghatározni.

Ja igen, a grafika

A fő történetszál fekete-fehér (inkább 
talán fekete-szépia), régi rajzfilmszerű 
megoldást használ, (nem, 2002-es film 
még nem számít réginek,) de nem fur-
csa. Olyasmi, mint a Kaiba, elnagyolt, de 
mégis tökéletes. Vannak az álmok, amiről 

jellemzi Tamalát és a filmet is, úgyhogy 
aki az egyszerű történeteket kedveli, el se 
kezdje, vagy csak a közepéig nézze a filmet 
(mert addig egyszerű). Habár nem a törté-
net a lényeg, azért mégiscsak van. Felvet 
mai problémákat is, például tudsz/akarsz-e 
még levelet írni (mármint kézzel), vagy pél-
dául elhangzik, hogy „Összetöröm a hazug 
tükröt”, amiről megint lehetne még írni 
jelen kontextusban, illetve általánosság-
ban is, úgyhogy aki szereti az ilyesmiket, 
az ellesz vele. Illetve megmelítek még egy 
érdekes mozzanatot, amikor Michelangelo 
azt mondja Tamalának, hogy a tűzből ki-
mentené, és ehhez képest mit tesz, mikor 
Kentauros rájuk támad. A zenék tetsze-
tősek, és jól aláfestik a hangulatot, úgy-
hogy ha esetleg a film nem is érdekelne, az 
OST-be hallgass bele. Összegezve szerin-
tem ez méltatlanul elfeledett, (nincs hozzá 
magyar szinkron, se felirat, úgyhogy ismét 
a youtube-ot kellett segítségül hívnom,) 
mert valahol mégiscsak zseniális mű. És 
akkor még a kapcsolódó 2 OVÁról és egy 
ONÁról nem is esett szó.

Tamala on Parade

Ez a rész 24 perces, de sok pár perces 
zenés részből áll, 2007-ben készült. A ré-
szekben sok egyéb mellett Tamala leját-
szik egy videoklipet mecha mechán, majd 
a Catty & Co.-t követve bekerül a virtuális 
világba, űrhajóépítés közben találkozik egy 
űrlénnyel, de van Edgar Allan Poe paródia 
is, mind egy-egy Catty & Co. termék rek-
lámjának beállítva. Hivatalosan nem korha-
táros, de azért lehet, hogy a túl fiatalokra 
nem feltétlenül lesz jó hatással Tamala ká-
romkodása, lefejezése vagy hányása. Azért 
jó kicsit újra találkozni szinte az összes sze-
replővel. Innentől kezdve sajnos már angol 
felirat sincs hozzájuk.

Tamala’s Wild Party

Ez a rész 16 perces és három részből 
áll, ez is 2007-ben készült. Az elsőben 
Tamala felhívja a figyelmet a környezet-
védelemre a maga módján, a másodikban 
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a végén már nem is tudni, hogy álmok-e, 
ezek színesek 3D CGI-vel megtámogatva. 
A monitoron feltűnő piros képernyő és a 
különböző, fontosabb papírok, freskók az 
eredeti fekete-fehér környezetbe ültetett 
színekkel kapnak kiemelést, mint ahogy 
például a Sin City-ben a vérvörös. Ez is 
mutatja a színek jelentőségét, s talán a 
főtörténet éppen azért ilyen, hogy jobban 
passzoljon a mi szürke hétköznapjainkhoz.

Miért és kinek ajánlom?

Tamala karaktere azért jó, mert senkit 
nem hallottál még ennyire aranyosan és 
természetesen káromkodni, (például a 
bowling pályán taroláskor a „A fucking stri-
ke”,) csináltat magának egy polipos tetová-
lást (Minerván látta), ami a bonyolultság, 
rejtélyesség megtestesítője is, mely jól 



megbeszél Michelangelóval egy randit, 
amire elfelejt elmenni (itt találtam bakit, 
ebben a műben Tamala és Michelangelo 
egy olyan bolygón élnek, ami mindkettejü-
kére hasonlít), a harmadikban pedig okkult 
bulit tart. A stáblistán, gondolom, hogy az 
volt, egy pár női láb körül forogtak a betűk. 
Ahogy már írtam, ezeknél az OVÁknál már 
angol felirat se volt, és felidézte bennem 
az angol nyelvű Cartoon Networkos kor-
szakot, amikor semmit nem értettem, de 
tetszett, amit láttam. Tamala angolul ká-
romkodott még mindig, de az édes kevés 
volt a részletek megértéséhez.

Wake up!! Tamala

Ez a rész 17 perces és egy történetet 
mesél el. Az élet körforgását és annak 
tönkretételét mutatja be az ember (itt 
macska) által a film egy-két jelenetét is 
felidézve. Az előző részekből csak Tamalát 
és a grafikát tartották meg, nincs károm-
kodás vagy humor, és ez a rész már inkább 
tényleg a kicsiknek is szól. A WWF (World 
Wide Fund for Nature, magyarul Termé-
szetvédelmi Világalap) Japan logója alatt 
készült figyelemfelkeltésnek, hogy mit is 
teszünk a minket körülölelő világgal (rövi-
den: „Ébredj vagy halj meg!”). Érdekesség, 
hogy 2010-ben készült, abban az évben, 
melyben az eredeti film játszódik, továb-
bá ez az egyetlen rész, ahol Tamala nem 
cigizik. A zenéjét kiemelném, mert szép, 
illik ide, bár a többi Tamala zenétől eltér, 
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de nem tudom a szám címét (lévén, hogy 
ehhez se készült még angol felirat).

A rövidekről

Ezeket a részeket azoknak ajánlom, akik-
nek nem volt elég a film, és akiket nem 
zavar az angol felirat hiánya, habár a film 
történetét egyik se folytatja. A készítésben 
részt vett a t.o.L (trees of Life, magyarul az 
élet fái) 2 fős csapata, az OVÁkat pedig 
már a Studio 4°C animálta. Az egész érde-
kessége még a járás meganimálása, ami a 
flash játékokat idézi, mind hangban, mind 
animációban. Mindenképp a filmmel vagy 
a Wake up!!-pal kezdjétek a megtekintésü-
ket. Azoknak, akiket sikerült meggyőznöm, 
jó szórakozást!

Figyelem: 
Várom ajánlásra az ehhez és a elő-

zőekhez (Nekojiru, Gyo, Shoujo Tsu-
baki) hasonló animéket, ha találtok, 
mert ha érdemes, valószínűleg azok-
ról is fogok tudni írni. 

Két kikötés:
- ne legyenek hosszabbak 100 rész-

nél, bár az ilyen réteganimék, amikről 
nem szoktak írni, nem is hosszúak

- legalább angol felirat legyen hoz-
zájuk

Az e-mail cím, amire küldhetitek az 
alanyokat: tk107805@gmail.com, és 
akár már a következő számban olvas-
hattok az általatok küldött animéről.

források:
youtube.com

myanimelist.net
animeaddicts.hu

wikipedia.com 

http://www.tetovalas.biz/polip-tetova-
lasok/polip-tetovalasok-jelentese-relyte-

lyek-a-melyben.html

Cím: Tamala 2010: A Punk Cat in Space, 
Tamala on Parade, Tamala’s Wild Party, 

Wake up!! Tamala

Hossz: 1 film, 2 OVA, 1 ONA

Év: 2002, 2007, 2010

Műfaj: pszichológiai sci-fi vígjáték

Értékelés: MAL: 6,79, 6,38 és 6,33
ANN: 6,667

AniDB: 4,44, 3,96
IMDb: 6,6


