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 A Sonic, a sündisznó egy újabb 100 perces 
kellemes amerikai családi kalandfilm, mely inspi-
rációját Japánból merítette, és a Bébi Groot - Bébi 
Yoda tengelyt kiegészítette Bébi Sonic-kal.

 Vicces, hogy a végén kezdik a filmet, a vég-
ső nagy harcnál, ahonnan visszatekerve ismerjük 
meg, mi vezetett odáig. Nem forradalmi újítás, de 
a főszereplőhöz illett ez a megoldás.
 Egy távoli világban született egy különösen 
gyors sündisznó, akit egy madár, Hosszú Karom 
nevelt. Kiderül, hogy a fejlett civilizációk gyűrűk 
segítségével utaznak a világok között. Ilyen gyű-
rűvel menekült a kék kis állat a Földre 10 évvel ez-
előtt azok elől, akik az erejét akarták megszerez-
ni. Ezt nem bonyolítja ettől tovább a film, pedig 
igazán megtehetné.

 Green Hillsben bujkál magányosan egy ren-
dőr, Wachowski (James Marsden) közelében. A 
férfi több akar lenni a helyi kisváros seriffjénél, 
ezért San Franciscóba jelentkezik, ahol több a ki-
hívás. Azonban még aznap este címszereplőnk vé-
letlenül egy nagy kék robbanást okoz, ami miatt 
áramszünet sújtja Amerika nagy részét. A Penta-
gon az ügy felderítésére az 5 PhD-s őrült tudóst, 
a dróntechnika mesterét, Dr. Robotnikot (Jim Car-
rey) küldi.
 Sonic (Ben Schwartz) Wachowskihoz mene-
kül, aki véletlenül lábon lövi nyugtatópisztollyal, 
így a gyűrűk San Franciscóba kerülnek, ahova el 
kell kísérnie a türkiz kisállatot, miközben Robotnik 

el akarja fogni. Ez elég ironikus, hiszen a címsze-
replő pillanatok alatt elszaladhatna a városba, ha 
tudná hol van.
 Robotnik egy elég durva felsőbbrendűségi 
komplexussal küzdő egyén, aki árva volt, az iskolá-
ban pedig piszkálták a nála erősebbek. Ez így még 
nem is rossz, de Jim Carrey erre a szerepre túl sok. 
Azt hagyjuk, hogy kicsit sem hasonlít a játékban 
szereplő főellenségre, mert igazából a film végén 
válik Eggmanné. Egyedül a szemüvege utal arra, 
ki is ő. Azonban nagyon túlzásba viszi az eszement 
zseni szerepét. A gyerekeknek még lehet, hogy 
éppen elmegy, de a 10 év felettieket már idege-
síteni fogja. Talán azért is írták rá a karaktert kí-
vül-belül, mert ő a legnagyobb név a filmben, de 
nem kellett volna. Egy fokkal komolyabb (értsd: 
nem komikus) színész valószínűleg jobban illett 
volna főellenségnek.
 Ez egy videojáték adaptáció, hasonlóan a 
tavaly bemutatott Pikachu, a detektívhez. 1991 

óta a Sega egyik zász-
lóshajója a Sonic the 
Hedgehog franchise. 
Ennek megfelelően 
2018-ig évente lega-
lább egy játék készült 
belőle. Eleinte Sega 
Mega Drive-ra, de az-
tán bejárta szinte a 
Sega és a Nintendo 
összes konzolját, vala-
mint a PC-t és mobilo-
kat is. 2018-ban 800 millió eladott példánynál járt, 
jelenleg a 16. leggazdagabb videojáték franchise.

 Sonic egy hiperaktív tinédzser sün, aki 300 
mérföld per órával tud futni. Emberibb szerep-
lő, mint Robotnik. 10 évig egyedül él, ezért ma-
gányos. Egy kedves kis lény, akinek a kinézetét 
majdnem Robotnikéhoz hasonlóan elrontották. 

„Jim Carrey erre a szerepre 
túl sok. (...) nagyon túlzásba 
viszi az eszement zseni sze-

repét. A gyerekeknek még le-
het, hogy éppen elmegy, de a 

10 év felettieket már 
idegesíteni fogja.” 
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Az első előzetesben ugyanis teljesen máshogy 
nézett ki, mint most, aminek a fogadtatása világ-
szerte annyira negatív volt, hogy meg kellett azt 
változtatni. Emiatt halasztották a 2018-ban már 
leforgatott film bemutatóját 2020 februárra. 
Meg is érte, mert most már nem lehet panaszunk 
a látványra.

 A film amellett, hogy vígjáték és nyomok-
ban akciót is tartalmaz, még buddy comedy és 
road movie is. Nyilván a film java a San Franciscóig 
tartó utazásukról szól, és a film végén is a megtett 
út válik lényegessé. A főszereplők meg elég gyor-
san összehaverkodnak, nem mintha Sonic bármit 
is lassan csinálna. De vigyázat, rengeteg szóvicc 
van benne.
 A költözés és annak nehézsége, a honvágy 
is fontos eleme a filmnek. Sonic szeret a Földön, 
egészen pontosan Green Hillsben lakni, de a me-
nekülés miatt muszáj lenne a gombabolygóra 
utaznia. Ezzel szemben Wachowski önként mon-

dana le saját otthonáról, ahol nevelkedett, a jobb 
munkahelyért. Ez némi konfliktust visz a műbe.
 A film, hogy a 10 éven felülieknek is érdekes 
legyen, elég sok popkulturális utalást tartalmaz. 
Kezdve olyan klasszikusokkal, mint a Star Wars, 
olyan kevésbé klasszikusokig, mint a Halálos Iram-
ban. Kevéssé előnyös, hogy több a filmes utalás, 
mint a videojátékos. De persze Flash képregény is 
megjelenik. Sőt, még a „rosszul megrajzolt Sonic” 
meme is helyet kap a filmben, kattant Carl (Frank 
C. Turner) rajzaként a kék ördögről, akit 10 éven 
keresztül csak ő vett észre.
 Az is tetszett, hogy kihasználták a Sonic 
sebességében rejlő lehetőségeket, kezdve azzal, 
hogy önmagával baseballozik vagy pingpongozik, 
azon keresztül, hogy gyorsan tanul, egészen odá-
ig, hogy lassított felvételen szívatja a környezetét, 
akár kocsmai verekedés, akár végső harcjelenet 
közben. Azonban ez utóbbi képesség sem újdon-
ság már, ezt csinálta az X-Men filmekben Higany-
szál is, de attól még rettenetesen jól néz ki.

 Kaptunk egy újabb nagy költségvetésű féla-
nimációs filmet. Ez egyre divatosabb manapság, 
ilyen a Nyúl Péter filmek vagy a Dolittle is. Igaz, 
hogy volt már rosszabb videojátékos adaptáció 
(Pixel, Super Mario Brothers), de attól még egy át-
lagos amerikai film egy japán videojáték promóci-
ójára. Nem feltétlenül igényel folytatást, habár a 
vége és a midcredit jelenet is erre utal. Pihentető 
kikapcsolódás inkább kicsiknek, mint nagyoknak.
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