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ban szeretne egy anya-lánya kapcsolatot közép-
pontba állító művet látni, az tegyen egy próbát a 
Bosszantó bentókkal!

Takacu folyó
(Írta: Iskariotes)

 Honshuu szigetének déli régiójában, Chuu-
goku régióban járunk (Hiroshima, Okayama, Shi-
mane, valamint Tottori és Yamaguchi prefektúrák 
tartoznak ide). Itt található Japán egyetlen olyan 
első osztályú folyója, a Takatsu, amelyre nincs gát 
telepítve.

 A Takatsu folyó mentén található Manabu 
szülőfaluja és farmja. 
 A gazda büszke az állataira, gondosan ügyel 
rájuk, szereti a közösséget, amelyben él, és hódo-
lattal adózik a tájnak, ahol gyerekkora óta éldegél.
 Manabu és a falu nagy eseménye az ősi kagura 
táncbemutató. A férfiak lázasan készülnek koruk-
nak és testalkatuknak megfelelően a bemutatóra.

jünk le a film elé, mert az ínycsiklandó ételektől ga-
rantáltan megéhezünk. Nagyszerű humorforrás, 
hogy az ötletek megszületése külön animációt ka-
pott. Az anya keményen dolgozik lányáért, akiről 
eleinte nem tudjuk, mi a fő gondja, de rájöhetünk, 
hogy céltalan, ráadásul szerelmes lesz gyermek-
kori barátjába. A film második fele viszont egyér-
telműen átmegy drámába, ahol megismerjük a 
főhősök érzelmi hullámvölgyeit, melyet alapve-
tően az apa halálára lehet visszavezetni. Az anya 
viszont a munkába temetkezik, és a bosszantás 
bentók által majdnem tragédiába torkollik (a szto-
ri szerint az egész felső középiskola alatt készíti 
ezeket). A lánynak az apja halála és a motiváció 
hiánya okozza a legnagyobb frusztrációt. Emiatt 
vannak a hullámvasutak a forgatókönyvben, mely 
így folyamatosan fenntartja a nézőben a feszült-
séget. A színészi játék nagyszerű, az anya szerepé-
ben rutinos művész, Shinohara Ryoko brillírozott. 
Ugyan nem tökéletes az alkotás, mégis az idei Ja-
pán Filmhét kezdésének nagyszerű választás volt, 
és van ehhez hasonló japán film több is, aki azon-

gikusan módon egyedül maradó apuka, aki Tokió-
ban neveli leendő első osztályos kisfiát, és segít-
séget kér tőle. A történet során több plot twisttel 
fogunk találkozni, Futabát megtalálja a diáksze-
relem, anyját is kikezdi a sok éjszakázás, azonban 
ezeket most nem kívánjuk részletezni, inkább néz-
zétek meg a filmet!
 A film két részre bontható, az első fele kife-
jezetten vidám, vicces, hiszen az anya-lánya kap-
csolat nem indul egyszerűen, az anya a lázadó ka-
masszal nem nagyon tud mit kezdeni, a bentókkal 
vél megoldást találni a problémára. Éhesen ne ül-

 A járvány sok élő eseménytől megfosztott 
minket, így hiába volt annyi online Japán Filmfesz-
tivál, az nem pótolta a Toldi mozi nagytermében 
eltöltött időt, idén azonban végre újra ott élvez-
hettük a Japán Filmhetet, melyen négy film került 
vetítésre június 21-24-e között.
 Négy nagyon különböző alkotást láthatott 
a nagyérdemű, melyekről a következő oldalakon 
fogunk nektek beszámolni. Volt utolsó pillanatban 
egy sorrendváltozás, melynek örültem, így ugyan-
is a Bosszantó bentók lett tulajdonképpen a nyi-
tófilm, mely a leginkább érdekelt, és nagyon örül-
tem, hogy ezzel kezdték a filmhetet, de miért is? 
Olvassatok tovább!

Bosszantó Bentók
(Írta: Dózsa Gergő)

 A történet főhősei egy csonka család tagjai, 
melyből az idősebb lány már elköltözött, így az 
egyedülálló anyuka ottmarad a kisebbik, felső kö-
zépiskolát éppen elkezdő lányával, aki épp a láza-
dó korszakát éli. Nem szól anyjához, nem hajlandó 
semmit se megcsinálni neki. Emiatt az anya igen-
csak dühös és elkeseredett, ezért úgy dönt, olyan 
bentókat készít neki, melyekkel csak még jobban 
változásra tudja sarkallni vadóc lányát. A bentók a 
legkülönfélébb formákat öltenek, legyen az rek-
lámfigura vagy Sadako A körből. Futaba termé-
szetesen csak még idegesebb lesz anyjára, mégis 
mindig elfogyasztja az ételt. A bentókkal ismertté 
váló anyukát megkeresi egy hozzá hasonlóan tra-



< Tartalomjegyzék AniMagazin / 054

live action film

folklór és élet – ezek azok, melyek meghatároz-
zák a szereplőket. Olyan emberek ők, akik meg-
próbálják megvédeni azt, ami fontos számukra, és 
közben keményen dolgoznak a hétköznapjaikban.

Mentai piriri 
- A tőkehalrúd receptje (Írta: Iskariotes)

 A Mentai Piriri japán tévédrámaként indult 
még 2013-ban. Majd ezt követte egy 2015-ös foly-
tatás, később egy színpadi mű és végül 2019-ben 
egy film. A sorozatot azért indították 2013-ban, 
mert a Fukuya cég alapítója – egyben a film fősze-
replője – Kawahara Toshio épp 100 esztendeje 
született. Az általa alapított vállalat úgy érezte, így 
tudná a legjobb képes emléket állítani hajdani igaz-
gatójáról. Értelemszerűen a sorozat és a film is a 
Fukuya finanszírozásának köszönhetően jött létre.
 Mind a sorozat, mind pedig a film nagy 
hangsúlyt fektetett arra, hogy olyan színészekkel 
dolgozzon, akik Fukuokában vagy környékén szü-
lettek, így biztosítva, hogy a helyi dialektust lehes-
sen majd viszonthallani. 

Ponyo a tengerparti sziklán című Miyazaki-filmben 
is helyet kapott. 
 A film ősbemutatójára 2019. november 29-
én került sor, de csak Chuugoku régióban mutat-
ták be. Azonban olyan sikeres lett, hogy az orszá-
gos terjesztés mellett döntöttek. Sajnos azonban 
berobbant a Covid19, így a premier elmaradt, 
egészen 2022 tavaszáig.
 Ez a mű nem egy különleges, egyedi törté-
netet mesél el nekünk. A mozi cselekménye min-
denkivel és mindenhol megtörténhet. Egyszerű 
embereket mutat be egyszerű helyen. Büszkeség, 

a Takatsu folyó völgyében nőtt fel. A főszerepet 
Koumoto Masahiro játszotta, aki több live acti-
onban is szerepelt, így a 20th Century Boys-ban 
vagy a GTO tévés doramában is. A női főszerepet 
Toda Naho kapta meg; ő többek közt az Omoi, 
Omoware, Furi, Furare és a Watashi ga Motete 
Dousunda mangák élőszereplős filmjeiben dolgo-
zott. A fiatal naivát Oono Ito alakította, aki az olyan 
tini romkom mangák megfilmesítésén jelent meg, 
mint a Yamada-kun to 7-nin no Majo, a Dame na 
Watashi ni Koishite Kudasai, vagy a többször fel-
dolgozott Ai to Makoto, de a Berlinárén bemutott 
komédiában, a Tokió felett az ég-ben is szerepelt. 
A tokiói nagymenő ügyvédet, aki csak nagy nehe-
zen vesz tudomást apjáról és a falu sorsáról, Ta-
guchi Hiromasa alakítja. Taguchi szintén szerepelt 
a Tokió felett az ég-ben, de olyan animékben is 
játszott, mint a Hunter×Hunter. A nagymama sze-
repében Naraoka Tomoko remekelt, akinek mozis 
pályafutása 1948-ban kezdődött. Olyan legendás 
sorozatokban játszott, mint az Oshin, vagy a Ma-
gyarországon is bemutatott Atsu hercegnő, de a 

Büszkék magukra, mert úgy tartják: a ka-
buki is az ő táncukból fejlődött ki. 
Manabu szívfájdalmára fia ellógja a próbákat, pe-
dig édesanyja már születésétől kezdve elkezdte 
varrni a fellépőruháját.
 De nem csak fia léha hozzáállása nyomaszt-
ja Manabu lelkét. A fiatalok egyre nagyobb arány-
ban költöznek el a városba. A helyzet odáig fajult, 
hogy a helyi általános iskolát is be kell zárni. Ha 
meg nincsenek fiatalok, akkor nem lesz senki, aki-
nek át lehetne adni a kagura hagyományait. Rá-
adásul ingatlancápák is megjelentek a térségben, 
akik fejleszteni szeretnének, leginkább úgy, hogy 
a folyó fizesse ki a cechet.
 A filmet Nishikoori Yoshinari rendezte; őt a 
magyar közönség talán a „RAILWAYS - Történet a 
férfiról, aki 49 évesen lett mozdonyvezető” filmről 
ismerheti, hiszen a tavalyi online Japán Filmfeszti-
válon látható volt a mozija. A rendező egyébként 

 Mi az az első osztályú folyó? Japánban 
két fajta folyót különböztetnek meg jogilag: 
az első és a másodosztályúakat. Az első osz-
tályú folyók és azok mellékágai a nemzeti kor-
mány hatósága alatt állnak, úgymond nem-
zetérdek-védelem miatt. A másodosztályú 
folyók felett – amelyekből kevesebb van, mint 
első osztályúból – a prefektúrák felügyelnek. 
Első osztályú folyókból közel 14 ezer van, és 
a Takatsu azért olyan egyedi, mert sem raj-
ta, sem az őt tápláló folyóvízeken sincs gát.

 Mi az a kagura tánc? A sintó vallás rituá-
lis tánca. A kagura közel 1000 éve létezik, elég 
sok fajtája alakult ki. Sok animében látható, 
ahogyan mikók táncokat lejtenek, na az is a ka-
gura tánc egyik variánsa. A filmben a hayachi-
ne kagurát láthatjuk, ez a legnépibb táncfajta. 
Sok mozgással, harcokkal, látványos masz-
kokkal. A tánc a szellemi világörökség része.
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Ueno hite szerint a város magasabb pontjaiból 
még látni lehet Busant. Ueno egy életvidám sze-
replő, szívesen segít bárkinek, aki csak elébe kerül. 
A családi boltját teljes szívvel vezeti, az alkalma-
zottakat pedig családtagként kezeli. Egy komoly 
szenvedélye van, hogy a mentait tökéletesítse és 
megszerettesse az emberekkel. Útja nem mindig 
könnyű, de ő nem adja fel álmát. Ez egy kedves 
és őszinte film arról, hogy ha folyamatosan, szív-
ből és odaadással dolgozol, akkor a munkád előbb 
vagy utóbb, de beérik.
 Bár a film alapvetően egy pozitív érzést su-
gároz, nem akarja eltitkolni azt sem, hogy tíz év-
vel a háború után Japánban komoly problémák 
voltak. Az öreg bábfaragó inkább öngyilkos lesz, 
mert nem bírja elviselni, hogy másokra kell tá-
maszkodnia. Eiko egy háborús árva, akit a nagybá-
tyjával együtt a viskójukból is kilakoltatnak. Uenót 
pedig folyvást kísérik azok a rémképek, amiket ka-
tonaként kellett megtapasztalnia.
 Szerencsére ott a másik oldal is a filmben. 
Bár a híres fukuokai fesztivál, a Hakata Gion Ya-
makasa megrendezése veszélybe kerül anyagi 
okok miatt, Ueno inkább odaadja a karácsonyi bó-
nuszpénzt a szervezőknek, mondván: már oly sok 
mindent adott neki ez a város. De láthatjuk azt 
is, hogy a yakuza emberei gyávák, és egy erélyes 
házasszony is képes őket megfutamítani. Külön ki 
kell emelni Hakata Daikichit, a jelenkor egyik leg-
felkapottabb japán komikusát, aki mint anyahal, 
mindig nevetésre készteti a nézőt. A stáblista utá-
ni jelenete pedig fergeteges.

live action sorozatban. A komika Inoue Yoshiko 
is szerepel mind a sorozatban, mind a moziban, 
mind pedig a színházi produkcióban. Inoue dolgo-
zott többek közt a Mushishi live action filmen és a 
Nodame Cantabile élőszereplős sorozaton is.
 A történet alapja, hogy a koreai Busanban 
felnőtt Ueno Toshiyuki és felesége, Chiyoko a II. 
világháború után kénytelenek elhagyni addigi ott-
honukat, és Fukuokában új életet kezdeni. Ueno 
egy kis boltot nyit pár alkalmazottal, de az igazi 
szenvedélye, hogy az emberekkel megismertesse 
a mentait, azaz a pirospaprikával ízesített tőkehal 
ikrát. A receptjét az évek során sokakkal megosz-
totta, csak a mentai szeretete miatt. Aki kérte, azt 
szívesen megtanította rá, hogyan is kell elkészíteni 
a finom étket. Bár többször rossz nyomon jár a tö-
kéletesítés során, optimizmusa már-már gyermeki.
 A sorozat több évtized eseményeit karolja 
fel, a film pedig egyetlen esztendőt, az 1955-ös 
évet mutatja be. A mozi zöme Ueno Toshiyuki és 
Chiyoko, a felesége által üzemeltetett kis boltban 
zajlik, Fukuoka egyik szegényebb kerületében. 

A sorozat és a film színészei gyakorlatilag ugyan-
azok voltak, kivéve a gyerekeket, akik időközben 
felnőttek. De a rendező is környékbeli, így került 
a képbe Eguchi Kan, aki több kisebb-nagyobb fil-
met, sorozatot rendezett. De Cannes-ból is ho-
zott már el díjat, igaz, reklám kategóriában. 

 A címszerepet Hakata Hanamaru kapta 
meg. Hanamaru egy komédiás páros egyik fele 
(társa, Hakata Daikichi szintén szerepel). Hanama-
ru leginkább varietéműsorokban szerepel, de ját-
szott már live actionban is (Kamen Raiden Ex-Aid) 
és animében is hangszínészkedett (Yo-kai Watch: 
Enma Daiō to Itsutsu no Monogatari da Nyan!). 
A női főszerepet Tomita Yasuko kapta meg, aki 
1997-ben játszott a Wo Ai Chu Fang kínai drámá-
ban, amit a Berlináréra is neveztek. A Kimi ni Todo-
ke live action mozijában is feltűnt, míg a Yamada 
családban a hangját adta. De a magyar tévékben 
adott Fukushima 50-ben is szerepelt.
 Mellékszerepekben feltűnt Fukuba Shun-
saku, aki játszott többek közt a Soko o Nantoka 
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solyra fakasztó jelenet is van, mint például amikor 
főhősünk még egy póznára is felmászik, mert azt 
hiszi, Miit látta, és letartóztatják. Negatívumként 
talán a rendkívüli lassúságot és a hosszú beveze-
tést írnám, de összességében véve ez a film ar-
ról szól, miért olyan fontos, hogy az emlékeinket 
megtartsuk, és hogy egy kisállat is lehet annyira 
fontos, hogy akkor is megérje magunk mellett tar-
tani, ha már az a személy, aki a legjobban szerette, 
nincs az élők sorában. Macskabolondoknak pedig 
kötelező Az igazgató és az eltűnt macska!

a rendkívül aranyos kóbor cicát, kivéve persze az 
iskolaigazgatót, a bonyodalmat így az fogja okoz-
ni, amikor elkergeti az állatot. Az alkotás második 
fele pedig a keresésről szól, amibe óhatatlanul is 
mindenki bekapcsolódik, még azok is, akik egyéb-
ként egyáltalán nem macskabolondok, mint a ve-
gyesbolt vezetője vagy az igazgató fényképeit di-
gitalizáló srác, aki allergiás a macskaszőrre, mégis 
szeretne egyet. Iskolaigazgatónk fokozatosan rá-
jön, mennyit is jelent neki igazából ez az állat, és 
hogy elhunyt felesége emléke ezzel sosem fog el-
halványulni. A film rendkívül felemelő, de sok mo-

Az igazgató és az eltűnt macska
(Írta: Dózsa Gergő)

 Szerettünk elvesztése mindig nagyon fáj-
dalmas, hát ha arra mindig emlékeztet valami 
vagy valaki, jelen esetben egy kisállat, egy macs-
ka. Azonban nemcsak egy személy számára lehet 
fontos ez a kóbor macska, hiszen a területét járva 
több embernek is örömöt, vigaszt vagy pillanatnyi 
boldogságot hozhat. Az idei Japán Filmhét utolsó 
alkotása Az igazgató és az eltűnt macska című fel-
emelő dráma volt, lássuk, érdemes-e figyelmünk-
re, vagy csak macskabolondok nézzék-e meg!

 Történetünk főszereplője egy nyugalma-
zott iskolaigazgató, aki egy igazi karót nyelt alak, 
nem igazán barátkozik senkivel sem. Elhunyt fele-
sége éveken keresztül etetett egy kóbor trikolor 
macskát, akit Miinek nevezett el. Az állat azonban 
folyton az asszony elvesztésére emlékeztette, 
ezért elzavarta a háztól. De nemcsak számára je-
lentett rendkívül sokat a macska, hanem mások-
nak is, mint például az egyik vegyesbolti dolgozó-
nak, aki Sorának hívta. A fodrászszalon vendégei 
is szívesen látták Tamakót, sőt még egy csengety-
tyűvel is ellátták. Egy középiskolás lány számára 
pedig az életet adta vissza Chihiro, ugyanis iskolai 
zaklatás miatt majdnem öngyilkos lett.

 A film alapvetően két részre bontható, az 
első fele egy nagyon hosszú expozíciónak tekint-
hető, ahol a felsorolt szereplők babusgatják ezt 
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