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Egy akvárium is lehet az élet dzsungelje, ha 
éppen hal vagy egy halászétteremben. A film 
egy fiatal makréla bizonyos Padak végnapjait 
mutatja be. A halacskát a tengerből fogták ki 
és onnan egy a tengerparthoz nagyon közeli 
kis vendéglőbe szállítják, ahol egy akváriumba 
kerül több más halfajjal egyetemben. 

Az akváriumban hamar megtanítják neki a 
legfontosabb három szabályt: 

1. Ha ember jön, tettesse magát halottnak: 
így nem lesz annyira kívánatos, ergo túlél.

2. Az átlátszó falak áthatolhatatlanok.
3. Az öreg lepény hallal ne vitatkozzon. 
Nos, úgy gondolom, nem árulok el nagy 

titkot akkor, ha azt mondom, hogy Padak egyik 
szabályt sem szereti betartani, ugyanis az ő cél-
ja nem a túlvegetálás az akváriumban, hanem 
az élet a tengeren. De mást sem tart be a hal, 
így nem eszik olyan halat, amelyet fogva tartói 
dobnak be nekik táplálékként, illetve kanniba-
lizmusban sem vesz részt, hiszen az étel cse-
kély, ezért különféle találós kérdéseket tesznek 
fel egymásnak, aki veszít, annak az uszonyából 
haraphat a győztes. 
Ellentétben egy Pixar/Disney filmmel itt nincs 
menekvés a kegyetlen végzet elöl és Padak 
sem tudja azt elkerülni, de azért a lepényhal 
formájában kapunk egy kis vigasztalást. Pedig a 
rendező kegyetlen sorsvezetőként többször el-
játszik azzal, hogy Padak megússza a kalandot, 
sőt a nézőt szinte az utolsó pillanatig csábítja a 
menekülés reményével, hogy aztán kegyetlen 
húsbárdként hulljon a nyakunkba a könyörtelen 
valóság.

A film jól használja ki az antropomorf karak-
terek adta lehetőséget, bár az emberi vonáso-

kat nem terjeszti ki minden állatra (pl.: rákok 
esetében sem). Az animáció kimondottan a 
halak esetében Dreamworksösre sikeredett, 
míg az emberek ábrázolás inkább valami rossz 
Cubix háttér karakterre emlékeztet. A film to-
vábbi jó pontokat tudott szerezni az expresszi-
onista hatást keltő zenésbetétekkel, amiket jó 
volt nézni és hallgatni. 

A filmet nyugodtan ajánlom az összes ke-
ményvonalas vegának, mert újabb adalékot 
kapnak ahhoz, hogy miért ne egyenek halat. 
Akik eszegetik a halakat, azok biztos egy dara-
big nem fognak ilyet enni, vérbeli halászoknak 
meg aztán végképp nem ajánlom a filmet. 

Padak  Akvariumban az elet
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