11 eyes

Zérus kreativitás

// Dani

Szörnyen nehéz és fárasztó napon voltam túl, egy ilyen nap után
pedig az ember nem szeretné még az agyát is megdolgoztatni, így azt
gondoltam belevágok valami egyszerűbb, rövidebb animébe, hátha regenerálódom kissé. A kiválasztott a 2009-es 11eyes lett magyar vonatkozása okán. És hogy segített-e? Alant kiderül, de annyit elöljáróban elárulok, hogy a sorozat végére ifjúi lelkem önsajnálatba hullt, és
ha még egy rész lett volna hátra, azt hiszem már kerestem is volna
egy erős faágat a kötélnek…
Cím: 11eyes
Típus: TV sorozat
Terjedelem: 12 rész
Megjelenés: 2009
Rendező:
Mashami Shimoda
Műfaj: akció, fantasy,
ecchi, seinen
Néhány szinkron:
Satsuki Kakeru - Ono
Daisuke
Minase Yuka - Gotou
Mai
Kusakabe Misuzu Asakawa Yuu
Hirohara Yukiko Ichimura Oma
AniDB pontszám: 2.89
AnimeAddicts
pontszám: 7.78
MAL pontszám: 6.82
Rajzolás: 4
Animáció: 5
Történet: 3
Zene: 5
Én értékelésem: 2
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Kezdjük az elején: a 11eyes erotikus beütésű visual novelként kezdte
pályafutását a Lass gondozásában
2008 áprilisán PC-n, megközelítőleg
egy év elmúltával pedig az X360 tulajok is részesültek a jóból az 5pb.-nek
köszönhetően. Hogy a folyton utazó,
ingázó emberkék se maradjanak piros
éjszakák nélkül, 2010 első hónapjában
megjelent a PSP-s portolás is. Sajnos
egyik verzióhoz sem volt még szerencsém, nem is igazán izgat.
Ezt hamarosan egy manga is követte,
de erről nemigen tudok mit mesélni,
eredetileg terveztem elolvasni az
anime után, ám mostanra cseppnyi
kedvem sem maradt. Elég volt nekem
a Mashami Shimoda által rendezett
animált verzió, mely az úriember
összes többi művétől örökre elvette a
kedvem, pedig némelyik, mint mondjuk a Saber Marionette J, vagy az Ai
yori Aoshi egész jó kritikai visszhangot
kapott.

értelmetlen szöveg szólal fel
Faragó András orgánumán.
Eltekintve attól, hogy ezen néhány mondat színvonala nagyjából olyan, mintha egy általános iskolás fogalmazta
volna direktből hatásvadászra, kellemes meglepetés,
hogy gyönyörű nyelvünk már a
kelet népénél is hódít.
Ezenfelül az epizódcímek is érthetőek a számunkra, már ha
beszéljük azt a módfelett
furcsa tájszólást, mely szerint az “egy lány -ban kristály”, vagy mondjuk a “szíbtép
fájdalom” nyelvtanilag helyes.
Komolyan, ha már képesek
voltak a bevezetőre felkérni
hazánk fiai közül egyet, igazán ott marasztalhatták volna még
arra a 49 másodpercre, amíg értelmes
formába önti ezeket. Persze Google
fordítót használni egyszerűbb, és a
pénztárcát is jobban kíméli, de ha már
mindenáron egy idegen nyelvvel szeSemmi sem szent
retnének próbálkozni, ne végezzenek
Az expozíció után rögvest szót kontár munkát!
kell ejteni a recenzióban a már említett magyar vonatkozásról. Ez körülbelül annyiból áll, hogy a második
résztől kezdve egy roppant gagyi és
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Ifjú párocska az iskola tetején,
a lány szoknyáját fellebbenti a lágy
szellő, a kivillanó alsóneműt azonban
a hím egyed egy sanda pillantásra
sem méltatja. Rövid csevejt folytatnak, mely nem merészkedik filozófiai
mélységekbe, de sebaj, a lényeg itt
úgyis az elfojtott érzelmek garmadája,
melyektől láthatóan izzik a levegő,
ám az is nyilvánvaló ebből a néhány percből, hogy a két fél közül egyik sem mert még komolyabb lépést tenni a másik irányába. Vágás, a fiú és a lány, név
szerint Kakeru és Yuka immáron
az utcán tartózkodik. Hamarosan hozzájuk csapódik néhány, cikkünk szempontjából teljességgel jelentéktelen karakter, akik egy bevásárlókörútra invitálják
őket. Hiába, inkább
hazafelé veszik az
utat, ám Yukáék otthonának kapujában Kakeru acélszíve meglágyul és beadja a
derekát a láthatóan
shoppingolni akaró
lánynak, lélekben
felkészülve az órákig
tartó szenvedésre, amíg
az belemerül a vásárlás
adta élvezetekbe.
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A következő jelenetben a pár egy hídon sétál, a dolgok már épp kezdené
nek romantikus fordulatot venni,
amikor is nem várt dolog történik: üvegtörés hangeffekt kíséretében az égbolt vörösbe burkolózik, a hold pedig fekete leplet
ölt, ezzel megidéződik a Piros éjszaka, melyet később a főszereplők nagyon meglepő módon, fantáziadúsan Piros éjszakának keresztelnek el.
Rengeteg kérdés vetődik fel
hirtelen – hová tűnt mindenki?;
miért csak ők vannak itt?; hogyan juthatnának vissza, és egyáltalán mi a franc ez az egész? Válaszokat keresni azonban
nem nagyon van idő, nagy,
ronda, amorf kreatúrák offenzívába kezdenek hőseinkkel szemben. Ezeket a lényeket leginkább hatalmas,
zselészerű pingvinekként (Emberi arc? Ugyan kérem, megtévesztés!) tudnám definiálni, kiknek hátán gomba nőtt, szárnyaikat pedig méretes kukacok
falták fel, amik azóta is ott himbálóznak a testükön. Nem csoda hát, hogy frusztráltak és túlteng bennük az agresszió, nyilván barátnőjük sem volt még, a
két fiatal tehát épp ideális célpont egy kis feszültséglevezetésre. Azaz ideális lenne, ha a kritikus pillanatban nem tűnnének
el mindenki bánatára.
Ők azonban a groteszk pingvinfajzatok érzéseivel mit sem törődve boldogan konstatálják, hogy
végre az általuk ismert világ talaján áll a lábuk, nagy örömük
okán pedig a másnapot
vidám csellengéssel

töltik, csakhogy véletlenül se legyen
semmi érdemleges esemény a fennmaradó Isten tudja hány percben.
Sebaj – gondoltam naivan –, kicsit
talán kidolgozatlan a felvezetés, de
a második résztől kezdve bizonyára
felpörögnek az események. Hát
nagyon nem! A készítők embertelen
lustaságáról tesz tanúbizonyságot,
hogy képesek voltak a következő 4-5
részben gyakorlatilag ugyanazt a sztorivonalat megalkotni, de még a karakterek szájába adott szöveg is csak
alig-alig tér el (na jó, ez picit túlzás,
de tényleg csak picit). Üdítő újdonság
a szereplők számának bővítése, de
lentebb,a karakterekre szánt bekezdésben kifejtem, ennek miért nem
örülünk. Ha már az imént leírtam a
Piros éjszaka jelenségét, megemlíteném azt a furcsaságot, hogy ebben
a dimenzióban az idő befagy, azonban
az idekerültek továbbra is kolbászolnak mindenfelé.

Ebben az az érdekes, hogy ezt a való
világban rekedt embereknek teleportációként kéne érzékelni, azonban
ők mégsem mutatnak semmiféle
reakciót még akkor sem, ha az eltűnés
a város legforgalmasabb pontján
következik be egy lágy “pukk” kíséretében, amit a levegő ad ki, miközben
betölti az üresen maradt teret, és
ugyanúgy nem problémáznak azon,
ha a fiatalok mondjuk egy kereszteződés kellős közepén materializálódnak ismét. Tudom, hogy Japán
technikailag úgy 27 kört ránk ver,
de az még nekem is új, hogy ott már
ennyire megszokott a jaunt (alias teleportáció, Alfred Bester: Tigris! Tigris!,
valaki?).
Na de térjünk vissza az animére!
Amikor úgy a hatodik rész környékén
azzal szórakoztam, hogy legyeket
engedtem be a szobába, majd egy
cérnadarabbal megpróbáltam őket
meglasszózni, csodálatos dolgot fedeztem fel: a cselekmény beindult!
Bizony, a történet tovább gördült,
és bár a dramaturgia úgy, ahogy van
borzalmas, az egész értelmetlen és
gagyi, én mégis boldogan ugráltam
örömömben! Innentől fogva még akár
érdekesnek is mondható a folytatás,
amely ugyan tele van blőd fordulatokkal, nevetésre késztető magyarázatokkal, mégis megkapó. A kellemetesség a 11. epizódban kulminálódik,
mely melankolikus és depresszív befejezése ellenére a legszerethetőbb karakterek pillanatnyi boldogsága okán
kellemes szájízt hagy, ám az ezen történéseket teljességgel ignoráló utolsó rész szörnyűsége rögvest fanyar
fintorrá torzítja a mosolyogni készülő
arcokat.
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Még a szokásosan szomorú múlt is megvan: nem elég, hogy árva, illetve hogy
nővére enyhén bekattant, még heterokrómiás is – magyarán eltérő színűek a szemei –, ami miatt sokat aljaskodtak vele kiskorában. Később elkezdett szemkötőt
hordani, ami szerintem az életben csak még több szekálást vonna maga után, de
úgy néz ki, Japánban nem ciki kalóznak öltözni. Az a mániája, hogy bármi áron
megvédi Yukát, emiatt pedig legfőbb célja, hogy valamiféle erőt szerezzen.
Ha már megemlítettem Yukát, elmondom azt is, hogy ő az egyik legundorítóbb, legidegesítőbb karakter, akit valaha volt “szerencsém” látni. Minden pillanat, amikor megjelenik, körülbelül annyira élvezetes, mint a heresatu, márpedig főszereplő lévén ilyenben gyakran lesz részünk.
Már kezdetben is fárasztó az állandó nyávogása, a későbbiekben azonban előtör belőle a yandere, egy féltékeny perszóna, a néző pedig csak fohászkodik, hogy üssék már
meg egy szívlapáttal! Hiába, ez nem az a sztori.
Sajnos. Szintén “üss meg” feje van Hirohara Yukikonak. Az ő képessége a regenerálódás, emellett profin
bánik a kiskésekkel. De lenyelném, le én, amekkora
sablonokat az arcomba tol ez az anime, már
semmi sem lep meg, viszont ez a két személyiség olyan szinten idegesítő, hogy az
ujjam olykor görcsbe rándult és minden feszültséget egy ártatlan kólásüvegen kényszerültem
levezetni. Alapjában véve egy jámbor lány, aki
túlzottan is hiperaktív és folyton vinnyog.

Kár volt, nagy kár. A történet egyébként próbál mélynek látszani a különböző dimenziókkal, a Pokol eljövetelének lehetőségével, a szerelem és a féltékenység ábrázolásával, vagy
a szexualitás – nagyon visszafogott – megjelenítésével, de ezeket olyan szinten amatőr
módon csinálja, hogy azt a Jóban Rosszban készítői megirigyelhetnék. Ott vannak mindjárt a “gonosz” Fekete Lovagok nevei, amik a hét főbűnre utalnak (Superbia – kevélység, Avaritia – fösvénység, Invidia – irigység, stb.), és amikről süt,hogy csupán azért
lettek így kitalálva, hogy legalább valami minimálisat bele lehessen magyarázni a
sztoriba, ami egyébként, ha minden igaz, a visual novelben nem ér véget ott, ahol
az anime, így a teljes képhez azt is illene kipróbálni… De nem fogom.

Arcátlanul összegányolt arcok
Úgy vélem, ideje végigzongorázni a főbb karaktereken, csak hogy mindenkinek világos legyen, miattuk sem érdemes belekezdeni az animébe, kitalálójuk nem épp emberfeletti fantáziáját és kreativitását bizonyította velük. Eleinte úgy gondoltam, egyenként veszem őket sorra, de aztán
rájöttem, hogy abszolút felesleges, mert egyrészt nem érdemlik meg, másrészt nemigen lehet komoly jellemrajzot
alkotni egy faék egyszerűségű személyiségről. Már rögvest
a főhős, Satsuki Kakeru olyan szinten sablonos és tucat,
hogy a legkisebb pozitív érzelmet sem képes kiváltani, sőt
még negatívat is alig-alig, és ami igazán röhej, hogy ezzel a
teljesítménnyel ott van az anime legszerethetőbb
karakterei között!
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Sosem értem meg, miért számít
kawaiinak a nyávogás, az én idegpályáim belerengenek. Pápaszemét
levéve érzéketlen gyilkológéppé változik, ami meg csak szimplán óvodás
szintű klisé.
Legszerethetőbb karakterként Kusakabe Misuzut említeném, akiben
ugyan szintén nincs szemernyi egyediség sem, de legalább normális,
emberi hangon beszél, nem pedig
dobhártyaszaggatóan vernyákol. Az
ő képességei leginkább a Fairy Tail
Erzájára hajaznak, a személyisége is
körülbelül ugyanolyan komor, de érző.
Még a hajszínük is egyforma, csak az
övé fakóbb… Így belegondolva szinte
abszolút ugyanaz a kettő, csak Misuzu
közel sem olyan kemény.
A többieknek már nemhogy a nevére,
de az arcára sem emlékszem. Van itt
tüzeskedő utcagyerek, boszorkány
a jó és a rossz oldalon is, és még a
mellékszereplők is bénák egytől
egyig, a két humorosnak szánt karakter hülyéskedése például kifejezetten
szánalmas. Az embereknek nemhogy
értékelhető személyiségük nincs, de
még kinézetre sem mutatnak semmi
csak rájuk jellemzőt, én Shiori és Lisette között konkrétan egészen addig
képtelen voltam különbséget tenni,
míg egy jelenetben nem szerepeltek.
Talán a sorozat antagonistái azok,
akikben a kreativitás szikráját felfedezni vélem, habár a roppant hatásvadász neveikről már ejtettem szót.
A Fekete Lovagok legalább kinézetre
komolyak, mondjuk kissé illúzióromboló, hogy többségük igen könnyen
elhullik.
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Reményemet kemény pofon oltotta ki végleg
Sok, talán túl sok volt már a szereplők
és az anime hülyeségeiről, így hát a
halmozott szóismétlések elkerülése
végett a továbbiakban rátérek a sorozat egyéb tulajdonságaira, röviden.
Zene: Itt kivételesen pozitív a hangnem, ugyanis az opening kifejezetten
tetszetősre sikeredett, olykor magában is meghallgattam. Nem úgy az
endinget, ami viszont gyengécske,
egyszer sem volt erőm megvárni, míg
végigmegy.
Animáció terén sincs okom panaszra,
bár azért egy átlagos jelzőnél nem
érdemel többet. A harcok viszont
úgyszólván röhejesek, a pingvinek
egy szimpla suhintástól köddé válnak,
és a Fekete Lovagok sem nyújtanak
élvezetes csatát.
Van egyébként egy 13. rész is, egy
OVA, a Rózsaszín éjszaka (rö zsaszí n é
jszaka). Egyszerű önparódia az egész,
egy fél órás ecchi, ami leginkább
humorral szeretné a nézők szíveit
elhódítani, kevés sikerrel. A legjobb
poénok is maximum megmosolyogtatóak, de többségében megrekednek az Amerikai pite-féle hulladékok
színvonalán.

Végszóként azt kell mondjam, szerethetőbb karakterekkel, normális dramaturgiával, a logikai buktatókat kifésülve ez lehetett volna
akár egy jó sorozat is, így, ebben a formában viszont kizárólag mazochistáknak ajánlanám, vagy mondjuk akkor, ha ötösöd van a lottón, de elhagytad a szelvényt, és ezért büntetésből kínozni akarod
magad, arra tökéletesen megfelel. Persze csak ha nem zavar a
magyar nyelv kegyetlen megerőszakolása. Minden egyéb esetben nézd inkább egy kereskedelmi csatorna reklámblokkját, ennél még az is élvezetesebb. Ha az én véleményem nem lenne elég
a számodra, ajánlom, hogy olvasd el az alcímek legelső betűit, a
végeredmény haverom első szava volt, miután megnézett vagy
három percet.
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