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 Mondhatnánk azt is, hogy „A nyál hátán”. 
Ezzel szerintem meg is adtam az alaphangot, hogy 
mit gondolok erről a filmről.

	 Yuuasa	Masaaki	 rendezőt	 szerintem	 soka-
toknak	nem	kell	bemutatni.	Meglehetősen	híres	
alkotó, aki többek között a Tatami Galaxyt, a Ping	
Pongot és a Mind Game-et	is	rendezte.	Stílusjegye	
a	kissé	elvont	szürrealizmus,	történeteiben	pedig	
fiatal	 felnőtteket	 láthatunk,	 hogyan	 küzdenek	
meg	az	élet	reális	problémáival.	Kell	hozzájuk	egy	
hangulat,	ráadásul	rendkívül	mozgalmas,	rohanó	
tempót	 képesek	diktálni	 a	filmjei.	Mindenesetre	
nem	mondhatjuk	rá,	hogy	nem	egyedi	a	stílus.	
A Hullámok	hátán vagy Ride	Your	Waves (és akkor 
ellőttem	a	kötelező	nyelveket)	egy	kicsit	 viszont	
kilóg	 a	 nagyon	elvont	műveinek	 sorából,	 inkább	
tűnik	 egy	 kommersz	 munkának	 az	 eddig	 ismer-
tek	fényében.	Ez	egy	tömény	romantikus	dráma,	
de annyira, hogy minden elemét sikerült túl tolni 
azon	a	bizonyos	tűréshatáron.	És	bár	vannak	jó	öt-

letei,	nyálas	sablonosságba	fulladnak,	a	vége	pe-
dig teljesen túljátszott.
	 Miről	is	szól?	Adott	egy	fiatal	lány,	Hinako,	
aki imád szörfözni, így a tengerpartra költözik. 
Mivel	 lusta	 kipakolni,	 dobozokból	 álló	 felhőkar-
colók közt él, és mindig elrontja az omlettet. Egy 
nap	 egy	 illegális	 tűzijátékozás	 miatt	 kigyullad	 a	
ház,	ahol	lakik	és	egy	fiatal,	hős	lánglovag	érkezik	
a	megmentésére.	Innentől	fogva	pedig	Minato	a	
„herceg	fehér	lovon”,	aki	megmentőjeként	hivat-
kozik	a	tűzből	kimentett	lányra,	a	továbbiakat	pe-
dig	ki	tudjuk	találni.		
	 Ez	 eddig	 teljesen	 rendben	 van,	 a	 tűzoltók	
bemutatása	kimondottan	tetszetős	elem	és	emi-
att	az	első	cirka	10-15	perc	egész	jól	filmet	sejtet.	
De	a	jó	ötletekből	és	szórakozásból	itt	ki	is	fogy-
tunk.	A	két	fiatal	elkezd	randizgatni,	eljárnak	ká-
vézóba, étterembe, szörfözni, tengerpartra nap-
lementét nézni stb. Ezt a sok-sok kalandot pedig 
mi	is	látjuk,	sajnos.	Önmagában	ugyan	nem	lenne	
baj ezekkel a jelenetekkel, ha ezt normális me-

derben	hagyjuk,	 de,	mint	 a	 túláradt	 folyó,	 annyi	
nyál van ebben a néhány percben, hogy a társasá-
gunkban	 lévő	hölgyeknek	 is	 felfordult	a	gyomra	
tőle	 a	 moziban	 (merthogy	 Anilogue	 fesztiválon	
néztük).	És	erre	nincs	jobb	kifejezés,	annyira	csö-
pögnek,	hogy	mi	magunk	is	kifolyunk	a	fotelből	kí-
nunkban.	Ehhez	pedig	hozzáad	még	az	a	dal,	amit	
bejátszanak és Hinakóék is énekelnek. Háromszor 
is	 borzalmas,	 de	 50-szer	 az	 egész	 film	 alatt,	 és	
ráadásul	mindig	 ugyanazt	 a	 szakaszt.	 Komolyan,	
ki	 az,	 aki	 ne	 akarna	 kiugrani	 az	 ablakon.	 Az	 idilli	
képnek hamarosan vége szakad, egy tragédia pe-
csételi	meg	a	kapcsolatot,	és	onnantól	fogva	hős	
szerelmes	lovagunk	csak	Hinakónak	jelenik	meg	a	
vízben, legyen az pohár, kád vagy vízzel telt fel-
fújható	delfin...	 a	hölgy	ez	utóbbit	viszi	magával	
mindenhova, igen kávézni is. Tömény facepalm 
és WTF. A lezárás pedig tömény magic és túlzás. 
Talán még sajnálnánk is a karaktereket, hogy ez 
történt velük, mert ez tényleg rossz dolog, de any-
nyira	 sikerült	megutáltatni	 őket	 a	 nézővel,	 hogy	
egyszerűen	nem	tudtuk	beleképzelni	magunkat	a	
helyzetbe. 

 A történet tehát ilyesformán kb. élvezhe-
tetlen,	 egyedül	 Minato	 húga	 mutat	 némi	 értel-
met,	ő	kezeli	 legjobban	a	helyzetet	és	viselkedik	
felnőttként.	A	sztori	minden	eleme	előre	kitalál-
ható,	nem	fog	meglepni	semmi,	 főleg,	ha	 láttuk	
a	trailert.	Tud	ugyan	a	sablon	szórakoztató	lenni,	
ha jól van összerakva, de ez a fárasztó és semmit-
mondó kategória. 
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Ha	 valaki	 megkérdezné,	 kinek	 ajánlom,	 először	
azt mondanám, senkinek, másodjára talán a kez-
dő	szerelmeseknek	lesz	mókás,	de	a	dráma	miatt	
nekik	 is	 csak	 az	 első	 fél	 órát	 javaslom.	 Lehetett	
volna	ez	egy	elgondolkodtató	film	a	halál	feldol-
gozásáról, elfogadásáról, mert az tényleg nem 
könnyű	 dolog,	 valamint	 a	 szerelem	 mindennél	
erősebb	kötelékéről,	de	a	vizes	és	delfines	meg-
oldással szerintem inkább elvicceli és röhejesen 
gyerekessé teszi a dolgot.

	 A	 lezáró	 tűzijátékos	 rész	 -	 hogy	 keretbe	
zárják a sztorit és meglegyen a búcsú is, pont úgy 
ahogy a kezdet - túlfantáziált és kicsit talán súly-
talan	 is,	minden	 tekintetben.	Mintha	a	film	nem	
tudta	volna	eldönteni,	hogy	elgondolkodtató,	fia-
taloknak szóló legyen vagy gyerekmese.  

	 Hogy	a	technikai	oldalról	is	szóljak:	a	grafi-
kával amúgy semmi baj, szép, az animáció is kor-
rekt,	de	tudott	volna	jobb	lenni.	A	karakterdizájn	

is teljesen rendben van. Viszont több elemet Ma-
saaki	 egy	 korábbi	 filmjéből,	 a	 Yoake	 Tsugeruból	
hozott át, ezzel nem is lenne gond, kár, hogy nem 
jól	használta	fel.	A	zenét	inkább	hagyjuk,	az	az	egy	
szerelmes dal minden mást elfelejtetett, azt meg 
sikerült	megutálni.		
 A végén pedig néhány infó, hogy ne csak az 
én	véleményem	álljon	itt,	mint	homokkő	a	lávafo-
lyamban.

 A Shanghai fesztiválon, a Kanadai Fantasián 
és a spanyol Sitgesen megkapta a legjobb animá-
ció	díját,	az	Annecy	 International	filmfesztiválján	
pedig	jelölésben	részesült.	A	filmet	2019-ben	mu-
tatták be mindenhol, csak a hónap változott. Kíná-
ban	kemény	5	napig	volt	műsoron	augusztusban.

	 Japánban	a	film	a	9.	helyen	nyitott,	ami	vall-
juk	be,	nem	a	 legjobb.	Bár	Matt	Schley,	a	Japan	
Time	kritikusa	4/5-re	értékelte	a	filmet,	mert	ara-
nyosnak tartotta a karaktereket, de megjegyezte, 
hogy	túlságosan	átlagos	Yuasához	képest.

 Ez a film rosszul dolgoz fel egy komoly té-
mát, a legnagyobb baja, hogy ezzel a csöpögős, ir-
reális tálalással nem élvezhető, nem átérezhető… 
Aki hasonló témában szeretne jobb filmet nézni, 
annak javaslom a Hal című 2013-ban készült ani-
me movie-t, sorozatok közül pedig az AnoHanát.
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