
Írta: DumetŐ és a cicája
A világom macskaszemmel
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 Vannak dolgok, amit mind megtapasztalunk 
egyszer az életünk során. Megszületünk, szép las-
san felcseperedünk, iskolába járunk, megéljük az 
első nagy szerelmet, az első nagy csalódást, hogy 
végül kilépve a nagybetűs élet ajtaján, a világban 
már magunknak kelljen boldogulnunk.

 Mindannyian átesünk ezeken a kezdeti dol-
gokon az életünk hajnalán, ki könnyebben, ki ne-
hezebben véve az akadályokat, melyeket az élet 
elénk gördít. Azonban akármennyire is hasonlóak 
ezek az események, mindenkinek megvan a saját 
maga története. Hiszen egytől-egyig máshonnan 
jövünk, még ha ugyanoda is tartunk végül, a bol-
dogulás felé. Ez Miyu története, egy lányé, aki 
ugyanolyan problémákkal küzd, mint bármelyi-
künk, és igazából semmi különleges nincs benne. 
Mint sajnos sokan, ő is csonka családban nőtt fel, 
ami rányomta bélyegét az életére, hiszen vissza-
húzódó, félénk fiatallá érett. A legjobb barátja, 
Daru nevű cicája, akit még gyermekkorában is-

mert meg. Tényleg teljesen átlagos a története. 
Akkor vajon mi olyan különleges mégis ebben az 
egészben? Nos, valójában semmi. Ha csak az nem, 
hogy mindazt, amit megtudhatunk róla, Daru 
szemszögéből, az ő macskaszemén keresztül lát-
va ismerhetjük meg.

 A Kanojo to Kanojo no Neko napjaink egyik 
legelismertebb animációs rendezője, Shinkai Ma-
koto egyik korai pályamunkájaként kezdte, erede-
tileg egy 1999-es fekete-fehér kisfilm formájában, 
ahol egy lánynak és az ő Chobi nevű kiscicájának 
hétköznapjait mutatta be, szintén a macsek sze-
mén keresztül.

 A rendező neve a későbbiekben olyan szá-
mos nemzetközi díjat nyert filmekkel vált ismert-
té, mint a Byousoku 5 Centimeter, a Kimi no na wa, 
vagy éppen a Tenki no Ko. Az Everything Flows al-
című 2016-os, eredetileg négy rövid epizódban 
vetített antológia tulajdonképpen ennek a korai 

műnek egy minden szempontból sokkal komple-
xebb módon megvalósított előzménytörténete, 
hiszen időben előbb játszódik.
 Itt Daru a főszereplő, aki a már nevet is ka-
pott lány, Miyu első cicája, és a történetünk kez-
detén már benne van a korban, hiszen őt a gaz-
dája még gyermekkorában kapta az anyukájától, 
hogy ne legyen annyira magányos.

 Magányos. Ez a szó nagyon fontos eleme 
lesz a négy epizódnak, amelyekben többek között 
megelevenednek a gyerekkori emlékek is. Meg-
tudhatjuk, miképpen is találkozott ő és a cicája, 
illetve hogyan jutottak el napjainkig, amikor Miyu 
erején felül igyekszik belépni a nagybetűs életbe, 
amit azonban a múlt démonai szüntelen megne-
hezítenek számára, magányban tartva és száműz-
ve őt. Igen, magányban.
 Shinkai Makoto többi nagy művéhez hason-
lóan csodálatosan szép képekkel, animációval és 
zenei aláfestéssel fogad minket ez az anime. 
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Sejtelmes, ám csakhamar nagyon ismerős jele-
netekkel indít, hogy aztán igen hamar mély ér-
zelmek viharában találjuk magunkat, ami talán a 
történetvezetés rovására is válhatna, ám itt ko-
rántsem ezen van a hangsúly. Ahogyan az 1999-
es kisfilmben, úgy itt is egy-egy pillanatnyi helyzet 
érzelmi oldalát vizsgáljuk meg, hogy aztán elka-
landozzunk azon, ahogy Daru a múltjába révedve 
próbál összefüggéseket találni saját és szeretett 
gazdája élete között.

 Az egész mű egy hosszas narráció, érteke-
zés és egyben okfejtés, amelyet aztán néha meg-
szakít egy-egy visszaugrás a jelenbe, vagy épp a 
múltba, hogy aztán újra elkalandozhasson szaba-
don.

 Megismerve családot, barátságot, szere-
tetet, örömteli pillanatokat, az élet legszebb és 
ugyanakkor legszo-
morúbb valóságait 
is, a magány, a düh és 
a végső elkesere-
dettség kínzó ér-
zését. Hiszen erről 
szól az élet.

 Arról viszont sosem szabad megfeledkez-
nünk, hogy mindig van hová tovább mennünk, elő-
re tartanunk, amíg csak élünk, még a legkilátásta-
lanabb helyzetben is. Talán lezáratlannak tűnhet 
a film vége, de valójában a fantáziánkra van bízva, 
hiszen annyi minden várhat ránk az életben, amit 
mindenki úgy alakít, ahogyan szeretne, ahogyan 
csak képes rá. Ki tudja, mit hoz a jövő? Mindenki-
nek van holnapja, még ha útközben el is veszünk 
a szürke hétköznapokban, vagy netalántán sajnos 
el is vesztünk olyanokat is, akik fontosak voltak a 
számunkra. Minden múlandó. Ugye, milyen igaz? 
Ám az emlékeinkben örökké élnek tovább, amíg 
csak képesek vagyunk emlékezni rájuk. Hát emlé-
kezzünk, hogy emlékezni tudjunk…

 Az Ő és a cicája egy indokolatlanul elhanya-
golt mestermű, amit sajnos sokkal kevesebben 

ismernek, mint kellene. A Dragon-
Hall+ csapata ezért döntött 

úgy nemrég, hogy egy méltó, profi szintű magyar 
szinkronos változatot készít hozzá, ezzel is előse-
gítve, hogy minél többen megismerjék. Nézd meg 
te is ezt a csodálatosan szép animét 2020. augusz-
tus 2-án este 20:00-tól, csak a DragonHall TV on-
line műsorán!

Cím: 
Kanojo to Kanojo no Neko: 

Everything Flows
(She and Her Cat: Everything Flows)

Hossz: 4 x 7 perc

Év: 2016
Műfaj: slice of life, pszichológiai,

romantika

Stúdió: Lidenfilms

A Kanojo to Kanojo no Neko
 magyar szinkronnal augusztus 

2-án 20:00-tól látható
a Dragon Hall TV műsorán!


