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A The King’s Avatárról  
                             szakszerűenÍrta: Flash



Egy jó “gamer” anime Kínából?

Ezelőtt nem láttam még jó „gamer” 
animét. Láttam az összes ismertebb japán 
címet, ami a videojátékok világához köthe-
tő, sőt, rengeteg „no name” alkotást is fel 
tudnék mutatni a listámból „a bennragad-
tam a VR játékban, jaj de rossz nekem” té-
mától kezdve a sima játékadaptációkon ke-
resztül, a nyomokban videojáték elemeket 
tartalmazó művekig. De most szűkítsük a 
kört, maradjunk a tényleges videojátékok 
világában játszódó és ténylegesen játéko-
sokról szóló animéknél.

Ide tartozzanak azok a sorozatok, ahol 
a szereplők felugró menün keresztül vá-
lasztanak/használnak képességeket. A tel-
jesség igénye nélkül maradt két nagyobb 
címünk, a Sword Art Online és a Log Hori-
zon, ezek széles körben ismertek, képvisel-
jék most ők azt, amit eddig kaptunk ezzel 

Beszéljünk a sorozatról...

A történet egy alternatív jelenben ját-
szódik, ahol a „Glory”című pc-s játék vált a 
világ egyik legnépszerűbb sportjává. Ren-
geteg pénz, rengeteg szponzor, rengeteg 
játékos sorakozik mögötte.

Főszereplőnk “Ye Xiu” (igen... ez a 
neve, nem egy káromkodás cenzúrája) az 
aktuális bajnok és a legnépszerűbb csapat 
kapitánya... volt amíg az első rész legelső 
jelenetében a klub vezetősége rá nem 
kényszeríti, hogy hagyja el a csapatot és 
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a témával kapcsolatosan. A későbbiekben 
hivatkozni is fogok erre a két címre össze-
hasonlítási alapként.

Előszó... 

2017. április 7-én kezdődött el a The 
King’s Avatar című kínai animációs soro-
zat. Az anime egy kínai webes regényből 
készült és a G.CMay Animation&Film stú-
dió nevéhez köthető. Bevallom férfiasan, 
életemben nem hallottam ezelőtt róluk, 
rövid utánajárást követően kiderült, hogy 
volt már néhány más-más témával fog-
lalkozó művük az animációs iparban. Ha 
hihetünk a MAL statisztikáinak, az összes 
eddigi művük „népszerűsége” együtt éri 
el a The King’s Avatar jelenlegi népszerű-
ségének egyharmadát, szóval valamilyen 
szinten érthető, hogy eddig nem kerültek 
fel a térképre. 

vonuljon vissza. Miután átadta eddigi ka-
rakterét az utódjának, elhagyja az edző-
központot, ahol eddig élt, ahol szó szerint 
az elmúlt 10 évet evésen és alváson kívül 
a monitor előtt játszva töltötte. Nincs se 
lakása, se pénze és a játékon kívül sem-
mihez sem ért, valamint a visszavonulása 
bejelentésétől kezdődően egy teljes évig 
nem versenyezhet a profi ligában.

Ye Xiu céltalanul bolyong az utcákon 
a tél közepén, mígnem kénytelen behú-
zódni egy útjába eső internetkávézóba. 
Itt egy kicsit mást jelent ez a fogalom... 
egy hatalmas helyet kell elképzelni több 
blokkra felosztva és kb. 6-800 számítógép-
pel. Főhősünk is kér egy helyet, miközben 
körbenéz, belebotlik egy Glory játékosba, 
aki az újabb veresége után idegesen áll fel 
a gépe elől, majd káromkodva elviharzik, 
bejelentkezve hagyva a fiókját. Elindul az 
újabb meccs és újdonsült veteránunknak 
sem kell több, leül és másodpercek alatt 
elkeni a száját az aktuális ellenfélnek, aki 
az előző játékosnak oly sok bosszúságot 
okozott. Közben visszasiet a géphez az 
előbb még oly mérges hölgy, de már csak a 
„victory” feliratra ér oda. 

„...folyamatos az animáció, egy egyszerű szúrás előtt 
is ötször megpörgeti és megforgatja a lándzsáját egy 
karakter, teljesen feleslegesen. Szóval annyira színvo-

nalas, hogy már „pazarolják” az animációt...”



Nem sokra rá kiderül, hogy ő a kávézó 
tulajdonosa és rajong a játékért, valamint 
éjszakai kisegítőt keres a kávézóba, amire 
Ye Xiu örömmel vállalkozna. Közben egyre 
gyűlik a tömeg, mindenki a Glory legújabb 
szerverének indulását várja, az egykori baj-
nokkal az élen, egy kiöregedő játékossal, 
aki már mindent elért, amit lehetett, aki-
nek 10 évnyi munka kukázása után, ezen a 
napon elölről kell kezdenie mindent...

A „szakszerűen” rész... 

Na, hol is kezdjük... csináljuk úgy, hogy 
vizsgáljuk meg akkor pár szempontból 
részletesebben és próbáljuk higgadt fejjel 
összehasonlítani, miben más, mint a japán 
konkurencia ugyanebben a témában. A 
legvégén pedig eldöntheti mindenki, hogy 
érdemes-e rászánnia az idejét erre a műre.

A The King’s Avatar valami eszmé-
letlenül királyul néz ki, ilyen színvonalú 
animáció és CG kombót körülbelül a Fate/
Zeróban láttam, csak ez Fate/Zero × 2, 

erőd kipucolás, útvesztő kipucolás, rejtett 
főellenség vadászat, 1v1 párbajok, „sok 
vs. sok” párbajok, elmennek ide, leverik a 
főellenséget, elmennek oda, leverik ott 
is, ennek el kell kenni a száját, az megint 
kihívott párbajra, stb. Ezenkívül rengeteg 
játékost, klubcsapatot ismerhetünk meg, 
megtudjuk ki, mit lát a játékban, kit mi 
motivál arra, hogy 6-8 év után is élvezi a 
játékot és visszaül elé, ezenkívül semmi 
másról nem szól...

Szóval, aki erkölcsi, etikai vagy szellemi 
problémák felvetését és megoldását várja 
az sajnos csalódni fog.

A SAO és a Log Horizon - ha az epizód-
számot nem is vesszük figyelembe - ese-
mények és történés szempontjából elmé-
letileg vinnék ezt a kört, viszont én személy 
szerint még mindig szívesebben nézem 
Ye Xiu interakcióit a volt profiligás ellen-
feleivel, mint ahogy 
Kiritóék nyuggereket 
megszégyenítő mó-
don ücsörögnek a 
hintaszékeikben és a 
tűzbe bámulva idézik 
fel a régmúlt (2 he-
tes) idők kalandjait, 
vagy ahogy Shiroe 
bohóckodik azzal a 
csomó gyerek karak-
terrel… Szóval most 
egyezzünk meg dön-
tetlenben...
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egyszerűen nem spóroltak semmin. A 
harcok olyan színvonalúak, amiket még 
egy japán anime mozifilmben se láttam 
ezelőtt (tv-sorozatban meg még úgy sem). 
Nemhogy nincsenek állóképek benne, ha-
nem folyamatos az animáció, egy egyszerű 
szúrás előtt is ötször megpörgeti és meg-
forgatja a lándzsáját egy karakter, teljesen 
feleslegesen. Szóval annyira színvonalas, 
hogy már „pazarolják” az animációt, mert 
túl sok a mozgás egy-egy jelenetre (jó a 
háttér az mindig fix és mozdulatlan, meg a 
háttérben mozgó CG emberek itt is rondák 
és természetellenesen mozognak, mint 
mindenhol, de láttam azért bőven rosszab-
bat is ennél).

Az év végi „Top 10 anime fights in 
2017” videókat simán össze lehet majd 
ollózni csak ebből az egy animéből, AKÁR-
MELYIK véletlenszerűen kiválasztott harc-
jelenetből, úgy, hogy legnagyobb „shou-
nen fight” animéket megemlíteni sem 
érdemes mellette.

Mondanom sem kell, a cikk elején 
említett hasonló kategóriába tartozó két 
címmel, ha ebből a szempontból összeha-
sonlítanánk, a vizes vödröt sem cipelhet-
nék ezután.

A legnagyobb erőssége a sorozatnak 
egyben a legnagyobb gyenge pontja is...

A The King’s Avatar kis túlzással csak a 
videojáték összecsapásokról szól. Van itt 



A karakterek...

Eddig csak egyetlen nevet említettem, 
nos ez nem véletlen, A The King’s Avatár-
ban rengeteg karakter van és kivétel nél-
kül senkinek sincs „Európa barát” neve. A 
12 rész alatt teljesen esélytelen, hogy bár-
kinek is megragadjanak a szereplők nevei, 
aki nem járatos a kínai nevekben. Erre jön 
egy lapáttal, hogy ha nem is „klónok” más-
más hajjal, de maguk a karakterek arcai is 
hasonlóan sikerültek (főleg a játékbeli ava-
tárok), pár fontosabb szereplőről lesz egy 
kép kirakva a neveikkel ellátva. 

Igazából túl sok mindent nem lehet 
elmondani róluk, komolyabban egyedül a 
főszereplővel foglalkozik egyelőre ez az 
évad. A többiek alkalmi kisegítők, jövőbeli 
csapattársak, egy epizódos bajkeverők stb. 

ne. Ezzel együtt a jó fegyvereket és ritka 
tárgyakat sem azért kapja, mert ő a fősze-
replő és mindenki „láma” körülötte, hanem 
mert mindenkit lehúz ott, ahol tud... Mivel 
ő a legjobb, kívülről ismeri az összes típusú 
karaktert, támadásokat, varázslatokat, mi 
ellen mivel kell menni stb., ezért minden 
csapat sorban áll érte, felajánlja neki, amit 
csak tud, ő pedig eldönti, hogy mi kell neki 
és kinek segít, vagy éppen ki ellen száll 
szembe. Teszi mindezeket úgy, miközben a 
való életében halál laza, a játékban pedig 
az elsöprő tudás megtestesítője. 

Összehasonlítva a japán „kollégákkal” 
pl. Kiritóval, aki gyakorlatilag egy csapat 
waifu jelölttel meg egy inkább szánni való, 
mint komolyan vehető haverral kalandozik 
és győz le minden akadályt. Hogy hogyan, 
azt nem tudni... 

Vagy Shiroéval, aki hát konkrétan 
annyit csinál a harcban, hogy behozza a 
társak ikonjait egy nagy irányító panelbe 
és támogató varázslatokat meg „potiono-

kat” húzgál rájuk, és mindenki el van ájulva 
ettől... Jó azért az elég laza, hogy elirányít 
40-50 embert egyesével, de, hogy hármó-
juk közül ki az igazi játékmester, az nem 
kérdéses szerintem...

Játékbeli helyszínek...

Ugye virtuális fantasy világokról be-
szélünk, elengedhetetlen, hogy legyenek 
olyan helyek, amitől az ember eldobja az 
agyát, vagy éppen változatosság, hogy 
mindenféle kalandot átélhessenek benne. 
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Viszont  a főszereplőnk szerintem nagyon 
jóra sikerült, szimpatikus, van humora, az 
a tipikus „flegma zseni”, aki azt csinál amit 
akar, aki mindent elért már, így kinőtt min-
denféle bizonygatási vágyból, megfelelési 
kényszerből. Senkit sem aláz meg vagy néz 
le, igazi profi, aki folyamatosan érezteti a 
pályán, hogy ő az, aki most mindent kéz-
ben tart és ha azt csinálod, amit mond, 
akkor minden a legjobban fog alakulni. Na-
gyon tetszett az animében, hogy nem pró-
bál képmutató lenni. A társak nem azért 
tartanak vele, mert ő a főszereplő és csal-
hatatlan erkölcsi iránytű segítségével segít 
a rászoruló játékosokon, vagy a saját kárán 
segít minden jöttmentnek és megbocsájt 
minden rosszakarójának, hanem mert 
előtte számtalanszor megmutatta, hogy ő 
legjobb, érdemes követni őt és bízni ben-

„A legnagyobb erőssége a sorozatnak egyben a 
legnagyobb gyenge pontja is...

A The King’s Avatar kis túlzással csak a videojáték 
összecsapásokról szól.”



A The King’s Avatar ebből a szempontból 
elég gyengén muzsikál. Elméletileg nyílt 
világú játék lenne, de ebből pl. semmi nem 
jött át, az egész olyan volt, mintha több ha-
talmas nyílt terület lenne, amiből nem le-
het másik helyszínre átjutni, csak ha kilépsz 
és másik pályára lépsz át. Van 3-4 helyszín 
ahová 2-3 alkalommal is visszatérünk majd, 
továbbá néhány aréna és... ennyi... 
Ebből a szempontból jobb a SAO „bezárt” 
világa, ahol annyi tere van a játékosoknak, 
hogy pár km x km-es kockákban voltak, az 
ég is festve volt a plafonra, de még így is 
változatosabb és érdekesebb helyek vol-
tak benne. A Log Horizon végtelen világá-
val pedig össze sem lehet hasonlítani, szó-
val ebben a körben csúfosan alul maradt...

Zenék...

Röviden: jók. Az opening képi világa 
például zseniálisan jó és színvonalas, az 
ending sima fanart képek stáblistával és 
szponzorlogókkal. Az alattuk futó zene is 

pok, akkor szerintem simán lehetne ennyit 
áldozni nekik...

Végszó...

Nagyon tudom ajánlani mindenkinek 
ezt a sorozatot, egyetlen egy dolgot néz-
zetek el neki... a kínai nyelvet... Távol álljon 
tőlem mindenféle rosszindulat, de valami 
hihetetlenül zavaró, ahogy folyamatosan, 
ilyen monoton hangon, szavakra nem 
is emlékeztető hangokat hallatnak be-
széd címszó alatt. Igazából 4-5 rész után 
megszokja az ember, és túl sokat nem is 
beszélnek benne, de mindenképpen szo-
katlan lesz elsőre. Aki kellően befogadó 
és érdekli ez a téma, amivel foglalkozik ez 
az anime, az egy kellemes élménnyel fog 
gazdagodni.
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hallgatható, én személy 
szerint nem dobtam el 
az agyam egyiktől se, de 
lehet valaki odáig lesz 
tőlük. 

A háttérzenék nem 
tolakodóak, de egy-egy 
epikusabbnak ható 
„Battle” témazenét el-
bírt volna. Ami van, az 
okés, nem rossz, de pl. a 
konkurencia zenéihez, a 
Sword Art Online, Swor-
dland című számához vagy a Log Horizon 
fő témazenéjéhez képest a kanyarban 
sincsen, szóval ezen a téren volna hová 
fejlődni. 

Még egy kis érdekesség... 

A The King’s Avatárban valódi szpon-
zorok vannak, igazi termékek és cégek is 
megjelennek benne. Azért nagyon, de na-
gyon meglátszik, hogy itt egy-egy epizód-
ba több pénzt öltek bele, mint jó pár japán 
animációs sorozat teljes költségvetésébe. 
Igazából nem tudom, hogy miért nincse-
nek a japánoknál is ilyenek komolyabb 
szponzoros témák, ha minden részben 
tolnak egy McDonald’s logót a képembe 
és cserébe ilyen színvonalú animációt ka-

„...nyílt világú játék lenne, de ebből pl. semmi nem 
jött át (...) A Log Horizon végtelen világával pedig 

össze sem lehet hasonlítani...”

Cím: The King’s Avatar 
(Quanzhi Gaoshou)

Hossz: 12 rész
Év: 2017

Műfaj: játék, akció, kaland, 
vígjáték

Stúdió: G.CMay Animation 
& Film

Értékelés:
MAL: 8,21

Anidb: 7,51


