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vannak számlálva, ugyanis a telepet lerombolják. 
Ennek okát a korrupt politikusokkal összejátszó 
bűnbandák machinációiban láthatjuk, akik Gang-
nam régió felvásárlásával akarnak új földterületet 
szerezni és azokon ingatlanokat építeni. Mivel a 
srácoknak nem marad hol lakniuk, ezért úgy dön-
tenek, beállnak egy bűnbandába, azonban rög-
tön az első akciónál, ahol a Békepárt gyűlését kell 
szétverniük, elszakadnak egymástól, és – spoiler 
– két, egymás ellen küzdő szervezethez kerülnek, 
melyeket befolyásos politikusok pénzelnek töb-
bek között. 

A forgatókönyv nagyszerű, több fordulat is van 
a történetben, főleg a film vége felé, de persze 
ez sem nélkülözi a hibákat, ezek azonban annyi-
ra elenyészőek, hogy semmit sem ront az élvezeti 
értéken. A közönség nagyokat nevetett a poéno-
kon, melyek főleg a helyzetkomikumon alapultak, 
de az igazgató karaktere is egy humorbomba volt.

 Az idei filmfesztivál tehát tavalyhoz hason-
lóan ismét egy igen erős alkotással indított. Ösz-
szesen tizennyolc filmet élvezhettünk idén a Ko-
reai Kulturális Központ jóvoltából, melyek között 
a különböző szekciók más és más típusú filmekre 
helyezik a hangsúlyt. Az Arcok szekcióban ezúttal 
az Oscar-díjas Yoon Yuh-jung életművéből válo-
gattak, fókuszba a gengszter noir műfaja került, 
az Extra szekció ezúttal női sorsokat mutatott be 
dokumentumfilmek formájában. Zárófilmként pe-
dig az Exit című művet vetítették.
 A Koreai Filmfesztivál második napján két, 
egymástól nagyon különböző filmet láthatott a 
nagyérdemű, melyek közül először a Gangnam 
Blues-ról értekeznék. Ez az alkotás a Fókusz szek-
cióban szerepelt, ugyanis egy gengszter noir műfa-
jú film.

Kangnan Blues / 
Gangnam Blues / 강남1970

 A történet Jong-dae és Yong-gi barátságá-
ról, majd ellenfelekké válásáról szól. A két srác egy 
nyomornegyeden tengeti napjait, de azok meg 

férfi megpróbálja szeretteit megmenti, melyben 
feljebbvalói és egykori társa, Cheol is belekeve-
rednek. Az akciójelenetek sokszor azonban komi-
kus szituációkat eredményeznek, de hogy végül 
hogyan oldódik meg az egész Jun-ügy, ahhoz min-
denképpen nézzétek meg ezt a filmet!
 Az alkotás tehát egy igazi hamisítatlan ak-
ció-vígjáték, melyben inkább előbbi elemei do-
minálnak, de nagyon sokat nevethetünk a főhős 
és üldözőinek a szerencsétlenkedésén. A filmet 
Choi Won-sub rendezte, főbb szerepekben pe-
dig Kwon Sang-woot és Jang Jun-hot láthatjuk. 

 Végre eljött idén is a Koreai Filmfesztivál, 
mely szeptember 23-ától 29-éig elhozta számunk-
ra a koreai filmgyártás legjavát. A Corvin mozi 
nagyterme megtelt a nyitófilmre, mely a Szuper-
titkos ügynök volt. A fesztivált a szokott módon 
a Koreai Kulturális Központ igazgatója, In Suk-jin 
nyitotta meg.

Szupertitkos ügynök / 
Hitman: Agent Jun / 히트맨

 A történet szerint a főhős, Jun a Védőpajzs 
projekt mintaügynöke, aki árva gyermekként ke-
rült a szervezetbe, szülei ugyanis elhunytak egy 
autóbalesetben. A férfi azonban gyerekkora óta 
manhwa rajzolással szeretne foglalkozni. Utol-
só küldetése során Jason Leet kellene elkapnia, 
de helyette eljátssza saját halálát, hogy végre 
megszökhessen. Új életet kezd, de képregény-
rajzolóként nem túl sikeres, ezért felesége örök-
ké szapulja, lánya pedig rapszövegeiben család-
ja szegénységén kesereg. A szerkesztője már le 
akarja állítani a művét, de bánatában Jun berúg, 
és elkezdi megírni lánya tanácsára a saját életéről 
szóló történetet. Ez óriási siker lesz, de erre felfi-
gyel egykori kenyéradója, a hírszerzés, és el akar-
ják fogni államtitok kiszivárogtatásáért. Ha a baj 
jön, akkor viszont csőstül érkezik, így Jason Lee is 
felfedezi, hogy a manhwa róla is szól, így elrabolja 
Jun feleségét, és megzsarolja főhősünket. A hír-
szerzés igazgatója viszont gyorsabb, ő meg Jun 
lányát kapja el, így egyszerre két tűz közé kerül. A 
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nem drámai helyzetekben is, és megmutatja azt 
is, mennyire szörnyű az Alzheimer-kór. Természe-
tesen negatívumai is vannak az alkotásnak, mint 
például az egyetlen CGI jelenet, melyben a vad-
disznó inkább vicces kinézetű, mint realisztikus 
vagy ijesztő. A forgatókönyv eléggé lineáris, mi-
nimális csavar van a sztori végén, de az sem any-
nyira meglepő. A film hossza is lehetne rövidebb, 
a 109 perc néhol felesleges jeleneteket eredmé-
nyezett, például nem jöttem rá, miért fontos em-
legetni a Moon-hee és Doo-won közötti gyermek-
kori emlékeket. Ennek ellenére alapvetően egy jó 
filmet láttam, és elsősorban azoknak ajánlanám 
az alkotást, akik szeretik a lineáris forgatókönyv-
vel és kiváló színészi játékkal rendelkező vígjáték- 
drámákat.

 A Koreai Filmfesztivál harmadik napja ismét 
elég vegyes felhozatallal kényeztette el a közön-
séget a Corvin moziban. Az öt film között volt drá-
ma, gengszter noir, de romantikus vígjáték is.

megtalálni Bo-mi cserbenhagyásos gázolóját és 
tartogat-e még csavarokat a történet, az a filmből 
derül ki!
 Az alkotás elemzését kezdjük a pozitívu-
mokkal: a karakterek és az azokat megszemélye-
sítő színészek nagyszerűek, különösen a demens 
nagymamát játszó Na Moon-hee, aki közel nyolc-
van esztendősen is a legjobb koreai színésznők 
közé tartozik, Lee Hee-jun pedig már a The man 
standing next-ben is megmutatta, hogy van ben-
ne potenciál. A film a zsánernek megfelel, bár 
nemcsak komikus jelenetekben bővelkedik, ha-

maz indokolatlan szexjeleneteket, de 135 perces 
hossza ellenére egy nagyon pörgős akciófilmet 
kapunk, mely nem spórolja ki a drámai és véres 
jeleneteket egyaránt. Ugyan nem körözi le a nyi-
tófilmet, bár két teljesen különböző alkotás, en-
nek ellenére egy próbát mindenképpen megér 
a Gangnam Blues is, melynek címében szerepel 
a mai Szöul egyik városrészének neve, melyről 
2012-ben a méltán ismert PSY szám is szólt.

Ó, Mamám! / Oh! My Gran / 오! 문희

 Az esti film egy könnyedebb, mégis drámai 
elemekkel is felturbózott nyomozós vígjáték volt, 
melynek címe: Oh my gran!
 Moon-hee egy demens nagyi, aki felesle-
gesnek érzi magát, ezért megpróbál öngyilkos 
lenni, de ezt természetesen a kislányát egyedül 
nevelő fia megakadályozza. Doo-won egy estén 
egy bárba látogat, miközben Moon-hee a kislányt 
magával viszi egy kisboltba, de onnan kijőve elütik 
Bo-mit, majd ott hagyják a nyílt utcán, sőt, még 
a kutyájukat is megpróbálják elütni. Doo-won ele-
inte saját magát, majd demens anyját vádolja a 
baleset bekövetkeztével. Miután némileg lenyu-
godott, megesküszik, hogy a rendőrséggel együtt 
vagy anélkül, de megpróbálja kézre keríteni a bal-
esetet elkövető személyt. A nyomozás azonban 
nehezen indul be, ezen kívül Moon-hee se köny-
nyíti meg Doo-won dolgát, de ő az egyetlen szem-
tanúja az eseményeknek, így mindent bevetnek, 
hogy emlékezetét munkára fogják. Hogy sikerül-e 

Jong-dae és Yong-gi így kénytelen lesz megfe-
lelni az elvárásoknak, ez azonban a barátságuk 
megtartásával nem igazán lesz lehetséges, annak 
ellenére, hogy továbbra is rendszeresen találkoz-
nak egymással. A történet az 1970-es években 
játszódik, amikor Dél-Korea még aggódott a kom-
munista befolyás erősödésétől, valamint a politi-
kai korrupció olyan mértéket öltött, mely katonai 
diktatúrában testesült meg. Ilyen körülmények 
között küzd egymással a két főszereplő. Hogy mi 
lesz a sorsunk, az természetesen csak a filmből 
tudható meg, de gengszter noirhoz méltóan ne 
várjatok happy endet!
 Az alkotást Yoo Ha rendezte, aki Lee Min-
hot és Kim Rae-wont kérte fel főszereplőnek, bár 
előbbi inkább sorozatokban játszott korábban, és 
hát főleg a női nézők szívét dobogtatta, de most 
megpróbált kifejezetten keményfiú szerepben 
brillírozni. Eredetileg nem is ő lett volna az egyik 
főhős, azonban a rendező feleségének kérésére 
esett rá a választás. A forgatókönyv néhol tartal-
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nagy csodát ne várjunk. E negatívumok ellenére 
mégis egy rendkívül szórakoztató filmet kaptunk, 
melyben nem igazán vannak üresjáratok, abszolút 
élvezhető a száztíz perces alkotás.

A szalmaszálért marakodók / 
Beasts Clawing at Straws / 

지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들

 Következőnek egy thrillert hoztam nektek, 
mely epizodikus jelleggel mutatja be egy pénzzel 
megrakott Louis Vouitton táska útját, mely vérrel, 
adóssággal és árulással van övezve. 

eleinte számítanánk, emiatt egy pillanatra sem ül 
le a sztori.
 Az alkotás főszála a környezetvédelmi 
botránnyal foglalkozik, természetesen a válla-
lat próbálja minimális veszteséggel megoldani a 
problémát, lehetőleg alacsonyabb beosztottakra 
hárítani a felelősséget. Dávid és Góliát küzdelme, 
az egyszerű melósok és a céges nagykutyák harca. 
Nemcsak a vállalat áll szemben a lakók érdekeivel, 
hanem a női munkavállalók erőtlensége és tekin-
télynélkülisége is fontos, emiatt nagyon nehéz 
dolguk van, de a három barátnő nem adja fel. 
 Van néhány váratlan fordulat, de a sztori 
alapvetően kiszámítható. A jó és a rossz oldal a 
kezdetektől fogva egyértelmű, és persze a nőknek 
fog az egyszeri néző szurkolni. A film etikai-mo-
rális aspektusa elég naiv: a globalizáció rossz, ér-
tem?! A forgatókönyv tele van sztereotípiákkal, 
a karakterek egyszerű sémák mentén mozognak 
(meg nem értett zseni, naiv álmodozó, femme 
fatale, forrófejű apuci pici fia), szóval ilyen téren ellenére, hogy a tanfolyam sikeres elvégzéséért 

ezt ígérik a hölgyeknek. Ja-young egy lojális alkal-
mazott, aki a cég növekedéséért és sikeréért dol-
gozik, egy napon azonban egy csatornánál súlyos 
környezetszennyezést fedez fel, Phenol kerül a 
helyi vizekbe, ami súlyos betegséget okoz a helyi-
ek körében. Ez a felfedezés azonban sokkal szer-
teágazóbb problémát és vizsgálatot eredményez 
a vállalatnál, melyben Ja-young segítségére siet 
barátnője, Bo-ram és Jung Yu-na. Több gyanúsí-
tottjuk van a szennyezés kapcsán, de sokkal több 
fordulat, csavar van a történetben, mint amire 

Céges angol nyelvtanfolyam / 
Samjin Company English Class / 

삼진그룹 영어토익반

 A mai világban nagyon fontos egy, de in-
kább több idegennyelv elsajátítása, hiszen minél 
több nyelvet beszél az ember, annál többet ér. 
A Samjin Company English Class is egy könnyed 
nyelvtanulós sztorinak indul, aztán egy nők érdek-
képviseletére és környezetvédelemre fókuszáló 
alkotássá válik, melynek tanulsága talán az lehet, 
hogy álljunk ki magunkért és az emberekért, aki-
kért dolgozunk, de hogy miért is érdemes meg-
nézni ezt a filmet, arról értekezek most nektek!
A történet az 1990-es években játszódik, a nagy 
gazdasági felfutás idején, egyre több nő áll mun-
kába Koreában, de nincs nagy lehetőségük elő-
relépésre. 1995-ben a Samjin Company is sok női 
munkavállalót alkalmaz, akik alacsony pozícióban 
ragadnak, szinte csak kávéfőzésre és takarításra 
van lehetőségük, pedig annál többre képesek, 
mint amilyen munkát végeznek. Mintha nem is 
léptek volna ki a háziasszony szerepből. A cég 
nem akar különösebben energiát és pénzt fektet-
ni a nők „fejlesztésére”, hiszen előbb vagy utóbb 
úgyis férjhez vagy gyesre mennek. Ezért ezek a 
nők véleményük szerint nem költséghatékonyak, 
nem baj, ha nem maradnak a cégnél.
 Három főhősünk egy cég által finanszíro-
zott angol nyelvtanfolyamon vesz részt, de ez is 
körülbelül alibi a vállalat részéről, hiszen továbbra 
sem terveznek nagyon nőket előléptetni, annak 
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Aztán jön egy új kolléganő, aki mindent megvál-
toztat. Elöljáróban ennyit a Crazy romance című 
2019-es romantikus filmről.
 Lee Jae-hoon az esküvője napján szakított 
jegyesével, mert rájött, hogy a nő megcsalta őt. 
Azóta minden este hullarészegre issza magát, 
hogy aztán másnapra kijózanodjon és bemenjen 
dolgozni. Éjjel azonban mindig ráír részegen hol 
a munkatársaira, hol exére, de sosem emlékszik 
az előző éjszakára. Seon-young ugyanehhez a rek-
lámügynökséghez kerül dolgozni, ahol Jae-hoon 
is próbál helytállni nap mint nap másnaposan. 

 Az alkotás inkább drámai, mint krimi jellegű, 
viszont egyfajta fekete humor is megjelenik ben-
ne. Megfigyelhető mindkét fél részéről a Stock-
holm-szindróma, de Cho-hee talpraesettebb, és 
próbál alkalmazkodni szorult helyzetéhez.

Bódult szerelem / 
Crazy Romance / 가장 보통의 연애

 Ha az embert harmincpluszosan is csak 
csalódások érik a szerelem terén, akkor hajlamos 
már lemondani az egészről, és inkább csak vedel. 

is bemutatták, ezeken kívül további három díjban 
részesült, nem teljesen érdemtelenül, és ez még 
csak a tavalyi fesztiválok eredménye. A forgató-
könyv nem tökéletes, azonban az epizodikusság 
jól ábrázolja a karakterek közötti kapcsolatot, és 
az egymás tetteiből fakadó következményeket.

A csönd hangja / 
Voice of Silence / 소리도 없이

 A csönd hangja egy krimi-dráma, melyet 
Hong Eui-jong rendezett, főbb szerepeiben Yoo 
Ah-in és Yu Jae-myeong brillírozott. A filmet a 
Velencei Biennálén is bemutatták, valamint idén 
Montréalban díjat is nyert. A történet szerint Tae-
in és Changbok a maffia takarító emberei, vagy-
is a hullákat tüntetik el egy-egy gyilkosság után. 
E munkát nagyon profin végzik annak ellenére, 
hogy egyikük sem bűnöző, sőt, Tae-in egyedül 
próbálja húgát ellátni, ráadásul néma, ami ennél 
a munkánál kifejezetten előnyös tulajdonság. Egy 
napon a „menedzser” arra kéri őket, hogy hozza-
nak el egy kislányt, akit meg kéne őrizniük, amíg 
az apja ki nem fizeti érte a váltságdíjat. A kislány, 
Cho-hee azonban egyre inkább belopja magát 
Tae-in és húgának szívébe, de közben folyton a 
szökésen agyal. Az ügy egyre bonyolódik, hiszen a 
„menedzsert” is elteszik láb alól, akit a két fősze-
replő tüntet el utána. A kislánytól azonban sze-
retnének megszabadulni, elvégre nem ők az em-
berrablók, még ha részesedést ígérnek is nekik a 
váltságdíjból.

Lássuk tehát a Beasts clawing at straws című 
alkotást!
 A történet tehát egy pénzzel teli táska kö-
rül forog, melyért három karakter is küzd, valaki 
véletlenül, mint Joong-man, aki egy közfürdőben 
dolgozik, de közben el kell látnia demens édesa-
nyját is, aki folyton attól fél, hogy a férfi felesé-
ge megöli őt. Tae-young egy rendőr, aki hatalmas 
adósságot halmozott fel Park felé, ezért egy bal-
ekot akar szerezni, akire rá tudja sózni az adósság 
kifizetését. Mi-ran pedig egy escort hölgy, akit 
férje rendszeresen ver, ezért egy ügyfelét, Jin-
tae-t kéri meg, hogy segítsen rajta, aki felajánlja, 
hogy megöli a férfit. Egyre bonyolódnak a szálak, 
a pénz is folyamatosan gazdát cserél, attól füg-
gően, kinek áll jobban a szénája. A három fősze-
replőnek mondható karakter útja természetesen 
keresztezni fogja egymást, de hogy végül ki jár 
jól a táska tartalmával, ahhoz meg kell néznetek 
a filmet!
 Az alkotás Kim Yong-hoon első rendezése, 
és meglepő módon hat epizódra fűzte fel törté-
netét. A kritikusok szerint sokat merített a Fargó-
ból, illetve Tarantino klasszikusaiból, mint például 
a Ponyvaregény. Az epizódok egyébként nem kro-
nologikusak, így sokszor kapkodtam a fejem, hogy 
épp hol is tartunk, miért annál van a táska, akinél. 
Szerencsére ez a film végére nem lesz zavaró, ösz-
szeállnak a kirakódarabkák. Az alkotás a járvány 
árnyékában némileg meglepő módon Rotterdam-
ban debütált 2020 februárjában és rögtön díjazták 
is. Aztán Udinében szintén, a Far East Fesztiválon 
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dig erősen tizennyolcpluszos volt. Műfajilag két 
dokumentumfilm, egy gengszter noir és két dráma 
is vetítésre került. Az első mű egy dokumentarista 
jellegű film volt, melynek címe Nagyik versklubja.

Nagyik versklubja / 
Granny Poetry Club / 칠곡 가시나들

 A sztori a címhez méltóan idős asszonyokat 
mutatott be, akik fiatalkorukban nem tanulhattak 
koreaiul, ugyanis a japán megszállás alatt 1938-ban 
betiltották a koreai nyelv oktatását az iskolában. 

A film nem véletlenül tizennyolcas karikás, ugyan-
is folyik a vér benne bőven, nagyszerűek az akció-
jelenetek, a zeneválasztás is tökéletes, bár nyilván 
ennek az alkotásnak is vannak hibái, mint például 
néhány forgatókönyvbeli hiányosság, de ezeken 
az átlagnéző könnyedén át fog siklani, nem feltű-
nőek. A film kellően megrázó, és igazi gengszter 
noiros lezárást kapott.

 A Koreai Filmfesztivál negyedik napján, va-
sárnap ismét öt filmmel találkozhatott a nagyér-
demű, melyből három korhatár nélküli, kettő pe-

elvárt viselkedés ne lenne fontos, így sok-sok ciki 
helyzetet fognak főszereplőink átélni. A jelenetek 
többsége vagy munkahely utáni italozáskor, vagy 
irodai munka közben ábrázolja főhőseinket. Emi-
att nagyon slice-of-life érzésünk lesz ettől a film-
től, de akit ez zavar, azt kárpótolja a kiváló színészi 
játék Kim Rae-wontól és Gong Hyo-jintől.

Könyörtelenek / 
 The Merciless / 불한당: 나쁜 놈들의 세상
 
 Az esti film ismét a Fókusz szekció egyik 
alkotása, a Könyörtelenek  volt, mely a gengszter 
noir műfajának egyik kiváló műve. Az alkotást a 
2017-es Cannes-i Filmfesztivál éjszakai szekciójá-
ban is bemutatták. A történet egy beépített ren-
dőrről, Hyeon-soo-ról szól, akinek az a feladata, 
hogy Han Jae-ho bandájába beépülve rács mögé 
juttassa a főnöki szerepre vágyó bűnözőt. Ehhez 
először a börtönbe küldik a férfi után, ahol meg-
próbál Jae-ho bizalmába férkőzni, majd belép 
a bandájába, eközben megölik azt a Kim Sung-
hant, akit Ko „elnök” küld Jae-ho vesztére. Eköz-
ben Hyeon-soo is megküzd kettős szerepének 
minden buktatójával, egyszerre kell jelentenie a 
főkapitánynak, de végezze el a piszkos munkát is 
Jae-honak. Ko elnök közben az oroszokkal üzletel, 
egy nagy drogbizniszt bonyolít le, melyet a ren-
dőrfőkapitány le akar fülelni, de nem sikerül neki, 
helyette a bandában megindul a leszámolás. Hye-
on-soo pedig lavírozik a rendőri kötelesség és a 
lojalitás között.

Neki is furcsán alakul az előző párkapcsolata, mely-
nek részben az új munkatársai is tanúi lesznek. Egy 
éjszaka Jae-hoon részegen két órás telefonbeszél-
getést folytat Seon-younggal, ami már gyanús lesz 
a kollégáiknak is. A munkahelyen kívül is elkezde-
nek találkozgatni, de eleinte ők maguk sem vall-
ják be egymásnak, mit is éreznek igazából a másik 
iránt. Hogy lesz-e happy end ebből a kapcsolat-
ból, illetve, hogy maradnak-e mindketten ennél az 
ügynökségnél, azt csak a filmből tudhatjátok meg!
 A Crazy romance attól igazán jó alkotás, 
hogy két harmincpluszos főszereplő egymásra 
találását mutatja be, de ők mégis gyerekesen vi-
selkednek, mint két tizenéves kamasz az első sze-
relemnél. A filmet Kim Han-gyul rendezte, akinek 
egyben a forgatókönyvet is köszönhetjük. Ezzel 
az alkotással azt akarta megmutatni, hogy a két 
főhős életkoránál fogva is tapasztalt már néhány 
dolgot szerelmi élete során, ezért óvatosabban 
állnak hozzá az új kapcsolathoz. Persze nem Ko-
reában lennénk, ha az életkornak megfelelő és 
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még tetézi is a bajt azzal, hogy Eun-yi terhességét 
is elárulja, mely mindkét nőnél rendesen kiveri a 
biztosítékot. El akarják vetetni a gyereket a szoba-
lánnyal, aki erre nem hajlandó, ezért mindenféle 
eszközt bevetnek, legyen az gyógynövényes or-
vosságnak álcázott dolog, vagy baleset. Eun-yi és 
Byeong-shik azonban ezt a békát már nem nyeli 
le olyan könnyedén, és megpróbál harcolni a saját 
érdekeiért.
 A negyedik nap tehát nem szűkölködött 
különböző érzelmeket ábrázoló alkotásokban, le-
gyen az bosszú vagy kitartás.

bandák célkeresztjébe is kerül, többek között Ba-
ekébe, akinek embereit egyszer szépen eltávolí-
totta a hotelből. Emiatt Kang elleni bosszújához 
át kell verekednie magát a többi banda embere-
in, ehhez pedig felkeres egy fegyverkereskedőt, 
és orosz automata pisztolyt próbál vásárolni, de 
hazudnia kell, hogy megszerezze a fegyvereket. 
Egyre jobban elmerül a leszámolásban, amelyhez 
tulajdonképpen saját pillanatnyi együttérzése, 
de úgy is mondhatnám, hogy hülyesége vezette. 
Nyilván ha csak simán lebuktatta volna a nőt, ak-
kor viszont ebből nem lett volna egy kőkemény, 
véres leszámolástörténet.
 Nem tökéletes alkotás, azonban Lee Byung-
hun nagyszerű játéka feledteti velünk a sztori 
végén lévő logikát és biológiát meghazudtoló 
dolgokat.

A cseléd / The Housemaid / 하녀

 A következő alkotás a The housemaid című 
thriller-dráma volt, mely az Arcok szekcióban ke-
rült vetítésre, ugyanis az Oscar-díjas Yoon Yuh-
jung játszott benne 2010-ben. Iszonyatos mennyi-
ségű díjat és jelölést zsebelt be ez a film, többek 
között Arany Pálmára is jelölték. A történet Eun-yi-
ről szól, aki elvált asszony, és veszítenivaló nélkül 
elszegődik egy gazdag családhoz szobalánynak, 
ahol a felesége, Hae-ra éppen ikrekkel várandós, 
a férj, Go Hoon nagy nőcsábász és meg is környé-
kezi Eun-yit. A háznál dolgozik régóta Cho Bye-
ong-shik, aki jelenti Hae-ra anyjának az esetet, és 

Jee-won alkotása, A Bittersweet life több díjat is 
bezsebelt 2005-2006 folyamán különböző kate-
góriákban, nem érdemtelenül. A történet főhőse, 
Son-woo, aki egy határozott, már-már fellengzős 
stílusú szállodaigazgató, és szoros kapcsolatban 
áll a maffiával, Kang főnökkel. Utóbbi megbízza 
azzal a feladattal, hogy figyelje meg három napon 
keresztül fiatal barátnőjét, Hee-soot, amíg ő el-
utazik Sanghajba. Son-woo engedelmesen eleget 
tesz a feladatnak, és le is buktatja a nőt, azonban 
nem hívja fel Kangot, aki éktelen haragra gerjed 
emiatt. De hogy ne legyen egyszerű dolga, más 

Ezek a nők így nem tudtak akkor megtanulni 
anyanyelvükön írni-olvasni, így nyolcvanpluszos 
fejjel merültek el a koreai nyelv szépségeiben, és 
igencsak megküzdöttek az írással, a hangeullel. 
A versek, melyek a filmben megjelennek, ezért 
sokszor helyesírási hibákkal vannak teletűzdel-
ve, és ezt megtartotta a magyar felirat is, ami 
kifejezetten ötletes megoldás. A nagyik minden 
alkalmat megragadtak arra, hogy gyakorolják az 
írást és olvasást, ha kell feliratokat olvastak fel 
hangosan a városban, de persze rossz gyerekek-
hez méltóan dolgozatírásnál megpróbáltak pus-
kázni. Sokszor az unokájukkal együtt igyekeztek 
elsajátítani a betűvetés csodás tudományát, és 
rácsodálkoztak, ha az unokájuk kinevette őket, 
mert folyton hibákat vétettek. Emellett bemu-
tatta a hölgyek mindennapjait is, az orvosi vizs-
gálattól elkezdve a piacra menésen át egészen 
egy-egy osztálykirándulásig. Sőt, a legidősebb 
asszony még egy énekversenyre is benevezett.
 Miért érdemes ezt az alkotást megnézni? 
Talán azért, mert ezeknek az idős nőknek a kitar-
tását, életigenlését elképesztően realisztikus mó-
don ábrázolta a rendező, Kim Jae-hwan.

Keserédes élet /
 A Bittersweet Life / 달콤한 인생

 Ez a film az előzőtől nem is lehetne eltérőbb, 
hiszen egy korhatár nélküli dokumentumfilmről 
hirtelen egy tizennyolcas karikás, véres leszá-
molást megjelenítő akciófilmre váltottunk. Kim 
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mekként, és rögtön száműzeti Csong Jakcsont és 
testvéreit. A tudós a korábbi uralkodó udvari em-
bere volt, de megkeresztelkedett, ez pedig szúrta 
a hatalom szemét, ezért az egyik testvérét kivé-
gezték, míg a másikat vele együtt eltávolították a 
királyi udvarból. Egy kis szigetre, Hukszanra kerül, 
mely háromszázötven kilométerre van a száraz-
földtől, így esélye sincs könnyen visszajutni oda. A 
szigeten egy kis faluközösség él, ahol a kormányzó 
nem egy túl tanult ember, viszont van egy halász, 
Cshangte, aki viszont annál inkább éhezik a tudás-
ra, de eleinte ellenségesen viszonyul Jakcsonhoz. 

 A Lucky Chan-sil egy szenvedélyes nő tör-
ténete, aki a hozzá közel állókkal együtt küzd az 
élet mindennapi gondjaival. A Busani Nemzetközi 
Filmfesztiválon már 2019 őszén debütált és több 
díjat is elhozott, majd Szöulban közönségdíjjal is 
jutalmazták, de még idén is elnyerte a legjobb új 
színésznő díját Kang Mal-geum révén, aki negy-
venegy évesen kapta ennek az alkotásnak a fősze-
repét. Youn Yuh-jung most is zseniálisan hozza 
az idős nő karakterét, akit a címszereplő tanít ír-
ni-olvasni. Sophie-t Yoon Seung-ah alakítja, Bae 
Yu-ram Yeong rövidfilmes rendezőt játssza, aki-
be szerelmes lesz Chan-sil, Kim Young-min pedig 
a mindig alulöltözött szellemet jeleníti meg. Kim 
Cho-hee filmje elsősorban az álmok követéséért, 
a kitartásról és az újrakezdésről szól. Az már csak 
ráadás, hogy teszi mindezt sallangmentesen, alig 
bő másfél órában.

 A Koreai Filmfesztivál hétfői napján két 
nagyon különböző alkotást tekinthetett meg a 
nagyérdemű. Az első A mester és a halász (Book of 
fish) című történelmi dráma, míg a második az Egy 
jóravaló ügyvéd felesége (A Good Lawyer’s Wife) 
című dráma volt. A két történet teljesen más mo-
rális probléma mentén fűzte fel mondanivalóját.

A mester és a halász / 
The Book of Fish / 자산어보

 A mester és a halász 1801-ben indítja tör-
ténetét, amikor új király ül Korea trónjára gyer-

sével szembesül, álmától elszakítva otthontalan-
nak és magányosnak érzi magát, de az élet megy 
tovább, és Chan-silnek is ki kell találnia, mit kezd 
magával. Egy nyugdíjas hölgynél él albérletben, 
akivel már-már családias viszonyban van, de köz-
ben elkezd bejárónőként dolgozni Sophie-nál, a 
tehetségtelen, de pörgős életmódot folytató szí-
nésznőnél. A lányhoz rendszeresen jár Kim Yeong, 
aki franciát tanít neki, de eredetileg rövidfilmren-
dező volt. Ehhez a férfihoz végül gyengéd érzel-
mek fűzik majd, de nem egyértelmű, hogy való-
ban azt sajnálja, hogy negyvenéves korára nem 
alapított családot, vagy csak kell neki valaki, hogy 
vigasztalja a munkája elvesztése miatt. Meglepő 
karakterként feltűnik még Leslie Cheung egykori 
hongkongi színész szelleme, aki az idős főbérlőnő 
fiatalon elhunyt lányának szobájában él, és örökké 
egy szál atlétában és bokszeralsóban flangál a hi-
deg téli idő ellenére. Hogy végül visszatér-e Chan-
sil a producerkedéshez, lesz-e valami Yeonggal, 
ahhoz nézzétek meg a filmet!

A mázlista producer / 
Lucky Chan-Sil / 찬실이는 복도 많지

 
 Aki kicsit is követte tavasszal az idei Oscar-díj 
átadó ünnepségét, az tudja, hogy a legjobb mel-
lékszereplő díját egy idős koreai színésznő, Youn 
Yuh-jung zsebelte be. Két évvel korábban azon-
ban egy szintén többszörösen díjazott független 
filmben is szerepelt, melynek címe Lucky Chan-sil.
 A címszereplő, Chan-sil egy negyvenéves 
producer, aki hirtelen elveszíti állását, ugyanis Ji 
rendező meghal. Emiatt élete legnagyobb krízi-
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Egy új világ / New World / 신세계

 Az Egy új világ (New world) címe egy ren-
dőrségi művelet fedőneve, melynek célja az volt, 
hogy a saját szájízüknek megfelelő személy ke-
rüljön a legnagyobb bűnszervezet, a Goldmoon 
élére, ugyanis Szok elnök autóbalesetben meg-
hal. Többen is pályáznak a cég élére, mely tulaj-
donképpen egy közepes méretű vállalatnak felel, 
és nyolc leánycéggel is rendelkezik. Egy ilyen ha-
talmas konglomerátum vezetése sokak számá-
ra csábító lehet. Igazán három személy esélyes 
erre a pozícióra, Dzsunggu, Dzsaszong és Csang. 

ikra, hanem mindenki homokba dugja a fejét, és 
csak azzal törődik, hogy neki jó legyen. A film nem 
véletlenül ajánlott csak felnőtt nézőknek, ugyanis 
rendkívül sok szexjelenetet tartalmaz, ami a tör-
ténet szempontjából érthető, de nem feltétlenül 
indokolt. A közönség vegyes érzelmekkel fogadta 
ezt az alkotást, mellettem is panaszkodtak töb-
ben, hogy ez rendkívül rossz film, én személy sze-
rint ezzel nem értek egyet, ugyanis ha meglátjuk 
a sok-sok erotikus jelenet mögött a család tragé-
diáját morális szempontból, akkor ez egy igenis 
élvezhető mű.

 A Koreai Filmfesztivál utolsó előtti napján a 
leghosszabb és a legrövidebb film került vetítésre. 
Az első egy gengszter noir, az Egy új világ, a máso-
dik egy dokumentumfilm, A tenger asszonyai volt. 
Előbbi röpke százharmincnégypercben próbált el-
mesélni egy bűnszervezet vezető pozíciójáért való 
hatalmi harcot, míg utóbbi a palack nélkül merülő 
búvárnők történetét ábrázolta.

férje nem tudja rendesen kielégíteni, ezért a szom-
széd középiskolás sráccal próbál vigasztalódni. A 
férj szeretőt tart, míg apósa éppen haldoklik, az al-
koholizmus viszi el, míg anyósa utána azonnal sze-
rez magának új férfit. Magyarán mindenki csak a 
saját élvezetével törődik, és ez a sztori végére több 
szempontból is tragédiába torkollik. A család leg-
nagyobb vesztese az örökbefogadott kisfiú lesz.
 Ha egy szóval kellene jellemeznem ezt a fil-
met, akkor a beteg szó jutott eszembe, illetve ta-
lán még az immorális, mert a szereplők többségét 
teljesen hidegen hagyja a családtagok helyzete, 
meg sem próbálnak megoldást keresni a gondja-

Ahogy azonban fokozatosan megismerik egy-
mást, egyre inkább közelebb kerülnek egymás-
hoz, Jakcson tanítványává fogadja a halászt, aki 
cserébe halászati ismeretekkel és a tengeri élő-
világgal látja el mesterét. Mindkét férfi párt is 
talál a faluban, valamint Jakcson közben folya-
matosan levelezik testvérével. Emellett megtud-
ja, hogy Cshangte igazából egy nemes balkézről 
született gyermeke. A fiú rendkívül tehetséges, 
olyannyira, hogy még iskolát is nyit a települé-
sen. A száműzetés végül egy közelebbi szigeten 
folytatódik Jakcson számára, míg végül eléri hőn 
áhított nemesi címét, és átmegy a szárazföldre, 
ahol azonban nem pont azt látja, amit szeretne.
Érdekesség, hogy a filmet rendező Lee Joon-ik 
fekete-fehér művet készített 2021-ben, azonban 
semmit sem von le az élvezeti értékén a filmnek. 
A Csoszon-dinasztia hanyatlását csak filozófiai ér-
telemben ábrázolja ez a film, azonban a barátság 
és az elvhűség is megjelenik benne.

Egy jóravaló ügyvéd felesége / 
A Good Lawyer’s Wife / 바람난 가족

 Az Egy jóravaló ügyvéd felesége a Filmfesz-
tivál legrégibb alkotása, melyet 2003-ban készí-
tett Im Sang-soo, és főszerepeiben az Oscar-díjas 
Yoon Yuh-jung, a tavalyi filmfesztivál díszvendége, 
Moon So-ri (aki végül a járvány miatt nem tudott 
sajnos eljönni), valamint Hwang Jung-min brillíro-
zik. A történet egy diszfunkcionális családot ábrá-
zol, ahol a feleségnek a legfőbb problémája, hogy 
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 Minden jónak vége szakad egyszer, véget 
ért a Koreai Filmfesztivál, melynek zárófilmje a 
Mondo hasábjain is már részletezett Exit című 
akcióvígjáték volt. A Corvin mozi közel teltházzal 
búcsúzott a koreai filmgyártás legjavától, de hogy 
érdemes volt-e ez az alkotás a figyelmünkre, vala-
mint hogy milyen szájízzel is zártam az egész film-
fesztivált, az rögtön kiderül!

Kiút / Exit / 엑시트

 A történet Jongnamról szól, aki az egye-
temen kiváló sziklamászó volt, de most egy sze-
rencsétlen munkanélküli lúzer, aki nem képes 
magának munkát találni, és a szülei tartják el, a 
családtagjai pedig lenézik. Anyja hetvenedik szü-
letésnapját jó messze, a Dream Garden nevű he-
lyen tartják, mert ott dolgozik Jongnam egyetemi 
szerelme, Idzsu. Váratlan fordulattal történik egy 
gáztámadás a városban, mely miatt mindenki-
nek menekülnie kell, de a légimentés során a két 
főszereplő nem fér fel a mentőjárműre, így kény-
telenek minden ügyességüket és készségüket be-
vetni, hogy minél magasabbra jussanak, nehogy 
belélegezzék a halálos gázt. Eközben persze van-
nak vicces és felemelő pillanatok egyaránt.
 Miért gondolom mégis úgy a sok-sok pozi-
tív értékelés és visszajelzés ellenére, hogy ez nem 
egy túl kiemelkedő film? Sok-sok sebből vérzik 
ugyanis ez az alkotás. Kezdjük rögtön a műfaji jel-
lemzőkkel!

hogy egy tengeri fűcsomóba gabalyodnak, vagy 
egy polip tapad az arcukra és megfojtja őket.
 A dokumentumfilm felemelő módon áb-
rázolta ezeknek a nőknek az áldozatos tevékeny-
ségét, melyet a családjukért tesznek a megél-
hetésért, de látszott rajtuk, mennyire szeretik a 
tengert és élvezik a munkájukat. A legkülönbö-
zőbb korosztályú hölgyeket mutatta be a rende-
ző, Ko Hee-young, a legidősebb aktív nő 88 éves 
volt!

 A New World-öt a 2016-os Koreai Filmfesz-
tiválon is láthattuk már, akkor készült róla egy 
hosszabb cikk is a magazinban (AniMagazin 29.).

A tenger asszonyai / 
Breathing Underwater / 물숨

 A tenger asszonyai (Breathing underwater) 
olyan nőkről szólt, akik bármilyen légzést segítő 
eszköz nélkül végzik munkájukat a tengerben. 
Mindig évszaknak megfelelően gyűjtenek be élel-
met, legyen az kagyló, agaragar vagy különböző 
halfajta. Ezt a szakmát koreaiul haenyeonak ne-
vezik, és egyre inkább eltűnőben lévő mesterség, 
melyet főleg Csedzsu szigetén és annak környé-
kén végeznek. Három csoportba sorolják a nőket, 
az Első csoport dolgozik a legmesszebb a száraz-
földtől (kb. 700 méterre, és 15-20 méterre me-
rülnek), cserébe ők vihetik haza a legértékesebb 
zsákmányt, a Középső csoport 5-9 méter mé-
lyen dolgozik, például polipokat gyűjtenek be, az 
Üledékes csoport tagjai pedig maximum három 
méter mélyre mennek, és a part mentén tevé-
kenykednek. Nagyon fontos szerepe van a tüdő-
kapacitásnak, hiszen pontosan kell tudniuk, hány 
percig bírják ki a víz alatt egy levegővétellel. Saj-
nos történnek tragédiák, évente néhányan életü-
ket vesztik e munka során. Viszont viszonylag jól 
lehet keresni ezzel, évente akár 20-40 millió vont 
is hazavihetnek (ez kb. 5-10 millió forint), cseré-
be kockára teszik mindennap az életüket. Vannak 
különböző nehezítő körülmények is, mint például 

Előbbit azonban a rendőrség letartóztatja a Dzsa-
szong által összeállított iratok alapján, ugyanis ő 
egy beépített ember a cégben, de rajta kívül töb-
ben is részt vesznek ebben az akcióban. Csong is 
szeretne nagyfőnök lenni, de hiába vannak kínai 
kapcsolatai, és utazik tárgyalásra Sanghajba, vé-
gül nem tudja érdemben befolyásolni az elnökvá-
lasztás eredményét. Az elnökjelöltek véres leszá-
molásba kezdenek egymás ellen, miközben Kang 
nyomozó próbálja a saját jelöltjét hatalomra segí-
teni, illetve Dzsaszongot irányítgatni.
 Természetesen nem árulom el, ki szerzi 
meg az elnökséget, helyette inkább azt emelném 
ki a film kapcsán, hogy nagyszerű a színészi játék, 
Lee Jung-jae, Choi Min-shik és Hwang Jung-min is 
szerepel az alkotásban. Ha egy kifejezett karaktert 
keresnénk főszereplőnek, akkor egyértelműen 
Dzsaszong az, akinek a sorsa válik fókusztémává. 
Némi negatívum, hogy sokszor vontatottnak tűnik 
a film, valamint kiszámítható a forgatókönyv, en-
nek ellenére egy élvezhető krimi-akciót kaptunk.

https://animagazin.hu/magazin/29/
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tumfilmek érdekes és különleges női szerepeket 
mutattak be, melyek egy új oldalukról ábrázolták a 
koreai hölgyeket. A nyitó- és a zárófilm pedig olyan 
akcióvígjátékok voltak, melyek világszerte sikere-
sen futottak a mozikban. Összességében véve a 
2021-es Koreai Filmfesztivált sikeresnek ítélem, és 
ha pontozni kéne tízes skálán, akkor minimum 7,5 
pontot adnék rá, de ez csak az én kritikus és sző-
rösszívű hozzáállásomnak köszönhető. Aki teheti, 
tartson velünk jövőre is, a 15. Koreai Filmfesztivá-
lon, ahol reményeim szerint ismételten jómagam 
fogok tudósítani, addig is nézzetek sok-sok koreai 
filmet!        

Vígjátéknak túlságosan erőltetett, poénjai a hely-
zetkomikumra épülnek főleg, de azok túl gyengék, 
és hát sokan meghalnak a gáztámadás során. A két 
főhős karaktere már-már eltúlzott képességekkel 
rendelkezik, pedig csak hobbiból lettek sziklamá-
szók, nem ez a fő szakmájuk, és még csak nem is 
szuperhősök. A forgatókönyv hemzseg a logikai 
bakiktól, főleg az egyik épületről a másikra való 
átjutások esetén. Egyszer éjszakába burkolózik a 
szó szerint gázos terület, egyszer a már kimentett 
emberek nappali felvételeit láthatjuk. A legfőbb 
problémát azonban az jelenti, hogy a főszerep-
lő nem megy át igazán karakterfejlődésen, nem 
tűnik úgy, hogy előrelépne a történet folyamán, 
bár az látható, hogy felelősséget vállal másokért, 
és segíteni is hajlandó nekik, hogy túléljék ezt a 
katasztrófát. Az akciójelenetek ugyan izgalmasak, 
de kiszámíthatóak, mint ahogy az egész történet 
is. Hogy pontosan milyen tanulságot akart levonni 
a rendező, azt mindenki döntse el magának.

 Végezetül engedjetek meg egy összegzést a 
filmfesztiválról. A közönségdíjat idén a nyitófilm, 
a Szupertitkos ügynök vitte el, mely abszolút meg-
érdemelten kapta meg ezt az elismerést. Az idei 
felhozatal véleményem szerint erősebb volt, mint 
a tavalyi, nagyszerű filmeket láthatott a közönség 
ismételten. A különböző szekciók nagyon eltérő 
témájú és műfajú alkotásokat tartalmaztak, ta-
lán némileg meglepő módon sok felnőtt nézőknek 
ajánlott film szerepelt a kínálatban. A dokumen-

Koreai film és dorama ajánlók 
az AniMagazin korábbi számaiban. 

Kattints a film címére és 
töltsd le az adott számot!
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