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„Ha a macskák egyszer csak eltűnnének a világ-
ból… vajon milyenné válna ez a világ?” 

 A Sekai Kara Neko ga Kieta Nara, vagy angol 
címén	If	Cats	Disappeared	from	the	World, Kawa-
mura	Genki	azonos	című	könyvének	az	adaptáció-
ja.	Ha	a	macskák	eltűnnének	a	világról	címmel	ma-
gyarul	is	megjelent.	A	könyv	hónapokig	szerepelt	
a legfontosabb sikerlistákon, világszerte több 
mint	egy	millió	példányban	kelt	el,	és	számos	or-
szágban jelent meg.

„Ha én eltűnnék erről a világról… 
vajon kinek hiányoznék?”

	 Történetünk	 névtelen,	 harmincas	 éveiben	
járó	 főhőse	 postásként	 dolgozva	 éli	 eseményte-
len	életét.	Édesanyja	elhunyt,	apjával	pedig	nem	
tartja	 a	 kapcsolatot.	 Egyetlen	 társa	 egy	 Kyubet-
su	–	Káposzta	–	névre	hallgató	macska.	Egy	nap	
azonban munka közben hirtelen elájul. Kivizsgál-
ják,	majd	az	orvos	felvilágosítja,	hogy	agydagana-
tot diagnosztizáltak nála, és legfeljebb egy hete 
van	hátra.	Főhősünk	teljesen	labilis	állapotba	ke-
rül,	ami	egyáltalán	nem	meglepő.	Végiggondolja,	
mi	mindent	szeretett	volna	még	csinálni	az	élet-
ben.	 Csupa	 apró,	 jelentéktelen	 tevékenységet,	
amelyek	hirtelen	mégis	fontosnak	tűnnek	számá-
ra. Amikor hazaér, már várja valaki a lakásában. A 
rejtélyes	alak	pontosan	úgy	néz	ki,	mint	főszerep-
lőnk,	azonban	a	viselkedése	teljesen	más.	Az	Ör-
dög	elmondja	neki,	hogy	valójában	már	csak	egy	

napja	van	hátra,	azonban	létezik	egy	másik	meg-
oldás…	 Egy-egy	 nappal	 tovább	 élhet,	 ha	 valami	
–	például	egy	 tárgy	–	 teljesen	eltűnik	a	világból,	
úgy, mintha soha nem is létezett volna. De azt, 
hogy	mi	tűnjön	el,	nem	a	fiú,	hanem	az	ördög	fog-
ja eldönteni. 
	 És	mi	történik	akkor,	ha	csupa	olyan	dolgo-
kat	 tűntet	 el,	 amelyek	 jelentősen	 befolyásolták	
főszereplőnk	életét?	Egy	ex-barátnő,	akit	egy	té-
ves	telefonhívás	miatt	 ismert	meg,	valamint	egy	
filmrajongó	 legjobb	 barát…	Mi	 történne,	 ha	 el-
tűnnének	azok	a	dolgok,	amelyek	összekötötték	
őket?	 A	 fiú	 rákényszerül,	 hogy	 végiggondolja	 az	
életét, és azt, hogy mi is fontos számára igazán. 
Mit	képes	feláldozni	azért,	hogy	még	egy	nappal	
tovább	élhessen?

Megvalósítás, színészek és zene

	 A	film	főszereplője	sokak	számára	ismerős	
lehet. Sato Takeru játszotta többek között Ta-

naka	Yukio	szerepét	a	Beck	című	filmben,	 illetve	
Kenshint, a Rurouni	 Kenshin	 trilógiában.	 A	 film	
elején	 számomra	 egy	 kicsit	 túljátszotta	 a	 szere-
pét,	 azonban	utána	egy	 rossz	 szavam	sem	 lehet	
az	alakítására.	Ráadásul	ebben	a	filmben	egyszer-
re	kétféle	 szerepben	 is	 láthatjuk,	a	visszafogott,	
csendes	postás,	illetve	a	nemtörődöm,	vidám	ör-
dög	szerepében,	és	mindkettőt	kiválóan	alakítja.	
Egy	 ismertebb	 színésznő	 is	 feltűnik	 a	filmben,	ő	
pedig	 nem	 más,	 mint	 Miyazaki	 Aoi,	 akit	 eddig	
például	 a	 Nana főszereplőjeként	 vagy	 szinkron-
színészként	 lehet	még	 ismerős.	És	 talán	nem	 itt	
kellene	megemlítenem,	de	a	főszereplő	macskája	
valami	elképesztően	aranyos.	Én	hatalmas	macs-
kabolond	 vagyok,	 ezért	 külön	 élveztem	 a	 fősze-
replő	és	a	cica	közötti	kapcsolatot.

„A fiú rákényszerül, hogy 
végiggondolja az életét, és 

azt, hogy mi is fontos 
számára igazán.” 
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örültem, hogy ezzel nem tették tönkre a megható 
pillanatokat.	Kár,	hogy	állatszereplőket	nem	 iga-
zán	díjaznak,	mert	ez	a	filmbéli	cica	megérdemel-
te volna.
 A Sekai Kara Neko ga Kieta Nara egy meg-
ható	 alkotás,	 amely	 képes	 elgondolkodtatni	 az	
embert. Mi vajon mit tennénk egy ilyen helyzet-
ben?	Mi	is	az	igazán	fontos	számunkra?	Ha	a	fősze-
replő	helyében	lennénk,	az	Ördög	milyen	tárgya-
kat	akarna	eltüntetni?

 Ez egy olyan film, ami kortól és tapasztala-
toktól eltérően különböző élményt adhat az em-
ber számára. Önmagunk megismerését, illetve a 
családunkkal és a barátainkkal való kapcsolatunk 
fontosságát is hangsúlyozza, azonban egyáltalán 
nem szájbarágósan.  Lassú, de tartalommal és ko-
moly mondanivalóval bíró film, amelyben egyetlen 
mondat sem hangzik el véletlenül. Persze, vannak 
hozzá hasonló alkotások, de a maga nemében ez 
egy kiváló film, keserédes és megható hangulat-
tal, remek főszereplővel és egy cuki macskával. 
Kell ennél több?
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A	 történet	össze-vissza	ugrál	 az	 időben,	minden	
egyes	tárgy	elvesztése	előtt	betekintést	nyerünk	
főszereplőnk	múltjába,	 és	 abba,	 hogy	 az	milyen	
hatást	gyakorolt	rá,	milyen	eseményt,	kapcsolatot	
köszönhet	neki.	Főszereplőnk	a	balesete	miatt	–	
egy	teljesen	diszfunkcionális	–	ragtapaszt	visel	az	
arcán,	ami	segíthet	megkülönböztetni	a	 jelen	és	
a múlt eseményeit. Tehát amikor rajta van a rag-
tapasz,	akkor	a	 jelenben	vagyunk,	minden	más	a	
múltban történik.
	 A	 film	 zenéjét	 a	 Sony	 készítette,	 a	 főcím-
dalát	 pedig	 HARUHI	 énekli,	 aki	 ekkor	 még	 csak	
17	éves	volt.	A	szám	címe	Hizumi,	egy	gyönyörű,	
szomorkás	hangvételű	j-pop	szám,	amely	tökéle-
tesen	illeszkedik	a	film	hangulatához.

 A könyv, amiben van beszélő 
macska, és a film, ahol 

szerencsére nincs

	 Talán	annyira	nem	ide	kapcsolódik,	de	meg-
lepő	módon	 számomra	 a	 film	maradandóbb	 él-
ményt nyújtott, mint a könyv. Szerintem ebben a 
formában a történet sokkal drámaibb és érdeke-
sebb	volt.	Ez	persze	semmit	sem	von	 le	a	könyv	
értékéből,	de	én	így	éreztem.	
	 Ahogy	a	 fenti	 címben	 leírtam,	a	könyvben	
van	 olyan	 jelenet,	 ahol	 főszereplőnk	 konkrétan	
beszélget	a	macskájával,	ami	nekem	már	ott	sem	
tetszett.	 Ízlések	és	pofonok,	de	a	beszélő	macs-
káról	már	örökre	Yoruichi-san	 (Bleach)	 vagy	épp	
Happy	(Fairy Tail)	fog	az	eszembe	jutni,	így	külön	

„A történet össze-vissza ugrál 
az időben, minden egyes tárgy 

elvesztése előtt betekintést 
nyerünk főszereplőnk múlt-

jába, és abba, hogy az milyen 
hatást gyakorolt rá...”
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