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Folytatás a következő oldalon!

Ezzel az enigmatikus imaszerű 
kijelentéssel kezdődik minden egyes 
Noir epizód, melyet esetenként más 
karakter hangján hallunk (ilyenkor a 
szöveg is némileg változik, méghozzá 
az adott karakter jelleméhez idomul).

A noir franciául feketét jelent, 
emellett egy bizonyos film műfajt is 
jelez. A film noir általában fekete-fe-
hér, sötét, nyomasztó, komor hangu-
latú bűnügyi történet. Az anime azon-
ban nem a film noir előtti tisztelgés, 
még ha a témájánál fogva lehetnek is 
átfedések. 

Talán egy angol irodalmi kife-
jezéssel lehetne a legegyszerűbben 
jellemezni ezt a művet. Ez a kifejezés 
a self-containing lenne, amit olyan 
regényekre, írásokra használnak, ame-
lyek önmagukban egy kerek egészt 
alkotnak. A Noir is ilyen. Ha esetleg 
többször is végignézzük a sorozatot, 
rájövünk, hogy minden egyes tárgy-
nak vagy akár szónak is megvan a 
jelentősége, még akkor is, ha erre csak 
akkor jövünk rá, amikor másodszor ü-
lünk le végigélvezni a történetet.

Maga az anime két fiatal bér-
gyilkoslány történetét mutatja be, 
ám nem kell attól tartani, hogy a jól 
megszokott klisék mentén teszi ezt. 
A főszereplőknek természetesen itt 
is megbízásokat kell teljesíteniük, akár 
veszélybe is kerül egyik vagy másik 
lány, de a történetnek sikerül

Cím: Noir

Megjelenés: 2001

Műfaj: akció, thriller, 
dráma, misztikum, 
alvilág

Hossz: 26 epizód; 24
perc/epizód

Rendezte:
Koichi Mashimo

MAL: 7,5
ANN: 7,6
AniDB: 7,6

Forrás:

http://en.wikipedia.org
/wiki/Noir_%28anime
%29

Az anime első perceiben az egyik 
főszereplőt, Mireille-t követjük nyo-
mon, amint gondtalan párizsi lányként 
kis piros robogójával a reggeli bevá-
sárlását végzi, elcseveg az eladókkal, 
majd hazatér. Ha odafigyelünk a lap-
topon folytatott levelezésére, ekkor 
érkezik az első meglepetés, mivel 
kiderül, hogy a lány bérgyilkosként 
dolgozik. Azonban mivel úgyis minden 
egyes ismertetőben elhangzik, hogy 
mivel foglalkozik a két lány, így talán 
megbocsátható bűn, hogy ez a kisebb 
spoiler szerepel ebben a cikkben.

Mireille éppen kikapcsolná a lapto-
pot, mikor újabb emailt kap, amelyben 
csupán egyetlen mondat áll: „Tegyél 
meg velem egy zarándokutat a múl-
tért.” A Kirika Yumuura aláírás alatt 
egy fiatal japán lány arcképe látszik. 
A párizsi fiatal nő gondolkodás nélkül 
ki is törölné a spamnek vélt üzenetet, 
de úgy tűnik, hogy az email még egy 
csatolmányt tartalmaz: felcsendül az a 
dallam, ami végigkíséri az egész 
sorozatot. Egyszerű dallamról van 
szó, pont olyan, amilyet a régi ze-
ne dobozok játszanak, ha felnyitják a 
fedelüket. 

Mireille-t 
mégis 
látha-
tóan 
megbabonázza a zene
és elfogadja a meghí-
vást.

A személyes találko-
záskor kiderül, hogy
Kirika amnéziában 
szenved, és hogy 
csupán két emlé-
ke maradt: Noir-
nak hívják és 
profin gyilkol.

egyszerre több szálat is végigkövet-
nie, amelyek végül egyetlen pontban 
találkoznak.

//  Strayer8NOIR
„Noir. Egy ősi végzet neve. Két lány, aki a halált uralja. Az újjászületett 

álmát az ő fekete kezük óvja.”

A múltba vezető zarándokút

http://anipalace.hu
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Arra kéri Mireille-t, hogy segítsen 
fényt deríteni a múltjára, cserébe azt 
sem bánja, ha a francia lány megöli, 
miután teljesítette a feladatot. 

A két lány így ezentúl Noir 
fedőnéven vállal megbízásokat, hogy 
kiderítsék ki is Kirika valójában és 
hogy minden részletet tisztázzanak 
Mireille emlékéről, amely a melanko-
likus dallamhoz kapcsolódik. Nem is 
kell sokáig várniuk, mert hamarosan 
megjelennek egy különleges csoport, 
a Les Soldats 
(Katonák) 
emberei.

Mint említettem, a Noirban több 
cselekményszál fut egymás mellett. 
Láthatjuk hogyan alakul a két lány 
kapcsolata, emellett lassan csepeg-
nek az információk Kirika lehetséges 
múltjáról, Mirelle múltjáról, a dal-
lamhoz kötődő emlékről és a Les 
Soldatsról. Na és persze folyama-
tosan vannak kiiktatandó célpontok, 
legyőzendő ellenségek, riválisok.

Mindez számos akciót jelent, 
amiket ötletesen kivite-
leznek. Olvasni fa-
nyalgó kritikákat 
arról, hogy 
a                                                      gyilkossá-

gok magas 
száma ellenére alig 

csordogál egy kis vér az ani-
mében, azonban szerintem pontosan 
ez a megjelenítési mód illik a törté-
nethez. A harcok ugyanis általában 
nem mészárlást jelentenek, az alkotók 
inkább a kreativitásra, profizmusra 
helyezték a hangsúlyt és a szereplők 
érzéseire vagy az érzelmek hiányára.

A gyilkossági jelenetek és rajtaü-
tések mellett legalább ugyanolyan 
hangsúlyosak a szereplők érzelmei 
és a lassan csepegtetett információk, 
amelyek nagy része újabb kérdéseket 
vet fel. Nem minden kérdésünkre 
kapunk választ, de a legtöbbre igen. 
Egyes megbízatások talán hosszúnak 
és unalmasnak tűnhetnek, de aki ked-
veli a visszaemlékezéseket és szereti 
lassan kiismerni a karaktereket, az ta-
lán nem bánja a késlekedést.

Külön érdekesség, hogy a történet 
nagy része Európában játszódik. Egy-
egy epizód erejéig ugyan Japánba, 
a sivatagba, Dél-Kelet Ázsiába is el-
látogatunk, 

de a legtöbb rész Franciaországban 
(Korzikán is), Szicíliában és az Appen-
nin-hegységben játszódik.

Azért nehéz a szereplőkről írni, 
mert tulajdonképpen négy karaktert 
illene megemlíteni, ám a spoilerek 
elkerülésének érdekében most mégis 
inkább csak Kirikára és Mireille-re kon-
centrálnék.

Kirika Yumu(u)ra: Tizenéves japán 
lány, legalábbis a megjelenése erre 
enged következtetni. Semmit nem 
tud magáról azon kívül, hogy ő Noir 
és hogy kitűnően képes ölni. Még ab-
ban sem biztos, hogy valóban Kirika 
a neve. Ránézésre egy csendes, töré-
keny, félszeg iskoláslány, aki kettőig 
sem tud számolni, ennek azonban az 
az oka, hogy egyrészt nem túl járatos 
a mindennapi életben és az egyszerű 
szórakozásokban, élvezetekben, 
másrészt pedig látszólag teljesen ér-
zelemmentesnek tűnik, mint akinek 
minden teljesen mindegy. Később 
jobban megismerjük és könnyebben 
olvasunk az arckifejezésében. Minden 
jel arra mutat, hogy profi kiképzést 
kapott, látszólag semmilyen érzelmet 
nem vált ki belőle egy élet kioltása, 
csak egy megoldandó feladat, 

hogy elvégezze a küldetését és köz-
ben lehetőleg sértetlen maradjon ő 
is és társa is. Sosem hagyják el menő 
vagy laza szövegek a száját, de nincs is 
rá szüksége, hiszen vérprofi és amúgy 
sem tulajdonít túlzott jelentőséget 
különleges tudásának.

Mireille Bouquet: Eredetileg Kor-
zikáról származik, de már évek óta
Párizsban él. Idősebb Kirikánál 
és jóval nőiesebb is. Megvannak
 a maga kapcsolatai és ő is bér-
gyilkosként dolgozik, ám a ter-
mészete teljesen eltér a fiata-
labb lányétól. Számára a gyil-
kosság sokkal félelmetesebb, 
mint Kirika számára, főleg az 
információszerzésben és a 
tervek kidolgozásában jeles-
kedik, a harcban egyértelmű-
en a másik lány viszi el a pál-
mát. Egyértelműen ő a mű-
veltebb és járatosabb a vi-
lág haszontalannak tűnő 
mindennapos dolgaiban, 
amik egy normális élet ve-
lejárói. Sokkal nyíltabb, ha-
tározottabb személyiség 
társánál, ezért a harci hely-
zeteken kívül a legtöbbször
ő hozza meg a döntéseket. 
Mireille múltjáról tudunk 
meg a legtöbbet.

Történetvezetés és 
történetmesélés

Szereplők

Folytatás a következő oldalon!
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Bevallom, sokáig eszembe sem 
jutott, hogy a két főszereplő között 
bármilyen szerelmi kapcsolat állna. 
Sőt, mikor először találkoztam yuri 
fanfictionnel, nem értettem, miért 
magyaráztak bele yuri vonásokat a 
történetbe. Mint később kiderült, az 
alkotóknak éppen ez volt a célja: olyan 
animét akartak készíteni, amiben nem 
lehet egyértelműen eldönteni, hogy 
a két főszereplő között lány-lány sze-
relem alakul-e ki vagy csak a külön-
leges kapcsolat köti őket össze. 

Való igaz, a történetben szinte 
csak nők töltik be a legfontosabb sze-
repeket és nincs igazi romantikus szál. 
Két csók is elcsattan két nő között, de 
az egyik „funkcionális” csók, a második 
pedig olyan lánytól származik, akinél 
még ez sem meglepő. Ám ha minden 
szempontot figyelembe veszünk, ak-
kor akár egy elfojtott vagy csak uta-
lásokkal bemutatott yuri történetnek 
is vehetjük az animét..

Ennek megítélése tehát a minden-
kori nézőn múlik, de szerencsére a 
Noir nem erre a kérdésre épít, hanem 
ezen kívül is éppen elég kérdés és tör-
ténés köti le a figyelmünket.

Külön kiemelném a sorozat ze-
néjét, amelyet ugyanaz a Yuki Ka-
jiura jegyzi, aki a Tsubasa Chronicles, 
a Fate/Zero vagy a Sword Art Online 
soundtrackjeinek készítésében is 
részt vett.

Remek számok hangzanak el 
a sorozatban, amivel nagyon erős 
hangulatokat, sőt atmoszférát terem-
tenek az egyes jeleneteknek. Ter-
mészetesen itt is vannak gyengébb 
zeneszámok, amelyek csak aláfestő 
zeneként működnek, de még így is 
több kifejezetten jól sikerült darabot 
hallhatunk.

A főbb szereplőknek saját 
visszatérő témáik is vannak, de az 
egyes helyszínek is saját hangulatkeltő 
számot kaptak. A zene mellett az 
énekes számok szövegeire is ér-
demes rákeresni. A gyorsabb ritmusú 
opening (Coppelia no Hitsugi) és a 
lassú ending (Kirei na Kanjou) japán 
nyelvűek, a két legfontosabb téma, 
amely az élet-halál harcok közben 
csendül fel viszont latin nyelvű. Már 
a címük is beszédes. Mireille harcai 
alatt a Salva Nos (Ments meg minket) 
hangzik el, ami egy Istenhez intézett 
latin nyelvű ima, hogy az imádkozó 
megmeneküljön az ellenségeitől. 

Kirikához a Canta Per Me (Énekelj 
értem) tartozik, aminek szövege 
azt kéri, hogy imádkozzanak bűnös 
lelkéért. Talán ennyiből is látszik, 
hogy átgondolt, gondosan válogatott 
számokról és szövegekről van szó. Az 
a bizonyos zenélő dobozokra jellemző 
dallam pedig ugyancsak végigkíséri a 
sorozatot.

A Noir egy „girls with guns” (lányok 
fegyverekkel) trilógia első darabja. 
Később érkezett a Madlax és az El 
Cazador de la Bruja. Egy élő-
szereplős sorozat készí-
tését is tervezték, de 
ez a projekt, úgy tűnik, 
megakadt.

Több magazinban
és internetes oldalon is
bekerült a 2001-es év top 
10 animéje közé.

Összességében úgy vélem, hogy 
a Noir egy nagyon jól sikerült mű, 
megérdemli, hogy tegyünk vele egy 
próbát. A 26 részből egész a 24. részig 
sikerült teljesen lekötnie a figyelmem 
és fenntartania a feszültséget. Ez nem 
vígjáték, inkább a dráma és a thriller 
keveréke, de képes erős nyomot 
hagyni a nézőben. Ez az egyik legjobb 
„girls with guns” témájú anime, amit 
eddig láttam. Talán éppen azért, mert 
a mesterien kidolgozott harcjelene-
tek mellett magát a történetet 
is remekül megírták és működ-
nek a karakterek.

Maga a grafika nem tartozik 
a legszebbek közé, cserébe a készítők 
úgy ábrázolják a történéseket, mintha 
egy kamerát használnának. 

Érdemes megfigyelni, hogy sok esetben egy-egy párbeszédben 
mintha  felváltva bújnánk a szereplők bőrébe, így az alacso-
nyabb karakterre például lenézünk, míg a magasabb karakter 
mintha kissé magasabb lenne nálunk. A történet mellett az 
ügyes karakterábrázolásért, a sikeres hangulatteremtésért, a 
jó zenéért, a lassan csepegtetett információkért és az előbb 
említett apró finomságokért mindenképpen dicséret illeti az 
alkotókat.  

Média és fogadtatás

Összegzés

ZeneYuri. Vagy nem yuri…?
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