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A cikk első része az AniMagazin előző számában 
olvasható.

Karakterek 
 
 A sorozat egyik nagy erőssége, hogy kiváló 
karaktereket tudott összegyűjteni. A kulcsfigurák 
dinamizmusa és a személyiségmodellek leosztása 
jóra sikerült. A szereplők a tinédzserkor majdnem 
egészét lefedik, a kis tiniktől egészen a nagyokig. 
Szintén ilyen pozitívum, hogy a hősök etnikai di-
verzitásról tesznek tanúbizonyságot.
A készítők aspirációja 
volt, hogy a főhősök 
ne legyenek tökélete-
sek. A jó karakterek hi-
bázzanak, de rájöjjenek a 
hibájukra és készek legye-
nek azt kijavítani. Akár több 
évtizedes késéssel (Iroh) 
vagy az életük odaadásával 
(Jet) is. Az Avatar világában 
ez jelenti az igazi vörösfonalat 
a jók és a rosszak közt. A jók 
tanulnak a hibáikból, a rosszak 
nem. Ezzel párhuzamosan a 
BryKe páros szerette volna el-
érni, hogy a gonosz karakte-
reknek is legyen mélységük, ne 
csak egydimenzióssá váljanak, 
amit sajnos nem tudtak mindig tel-
jesíteni.

 Aang a történet során finoman változott. 
Nincsenek nála olyan paradigmaváltó pontok, 
mint Zuko életében. Folyamatosan csiszolódik és 
formálódik, hagyja, hogy a chi folyjon benne és 
alakítsa őt. A sorozat kezdetén elszeretné titkol-
ni valódi kilétét, inkább játszana, semmint tanul-
na. Később fokozatosan elfogadja saját magát és 
a sorsot, amire determinálva lett. Szinte nem is 
vesszük észre, de a jégbe fagyott fiúból az utolsó 
részre egy avatar válik.
 
 Katara a történet anyafigurája, ami na-
gyon jól kidomborodik a „Sivatag” című 
részben. A sorozat kezdetén finom, 
mondhatni ártatlan kislányként tű-
nik fel. Kalandjaik során fizikálisan 
és szellemileg is felnő. Aangnak, 
Toph-nak és természetesen saját 
bátyjának is anyapótlékként vi-
selkedik. Mos, főz és varr a baj-
társaira, de nem marad meg eb-
ben a sztereotip szerepkörben. 
Harciasan szembeszáll a szexista 
Pakku mesterrel, amikor nem haj-
landó őt tanítani. Élvezi, hogy iga-
zi előkelő kisasszonyként bánnak 
vele Ba Sing Se-be, közben szerelmi 
élete is alakul. Eleinte gondos nő-
vérként tekint Aangra, de fokoza-
tosan megváltoznak az érzelmei. A 
„Szerelmesek barlangjában” már csó-
kot is vált(?) a kopasz szerzetes fiúval. 

Amikor Aang éktelen haragra gerjed a homokido-
márok miatt (akik ellopták a repülőbölényét), ő 
az, aki lenyugtatja a fiút. A II. évad végén pedig 
szerelmét úgy tartja a kezében, ahogyan Szűz Má-
ria Jézust Michelangelo híres szobrán, a Piétán. 
Az igazi változást a nézőnek a „A nyugati Levegő 
Temploma” rész hozza. Ebben Katara semmilyen 
gátlást és határt nem ismerő módon megfenye-
geti Zukót, hogy ha bántani meri Aangot, megöli. 
Döbbenetes szavak egy olyan karaktertől, aki ad-
dig mindig a kedvesség és szeretet megjelenítője 
volt. Személyisége tovább sötétül, amikor fejébe 
veszi, hogy leszámol anyja gyilkosával. Bosszúhad-
járata során nincs olyan technika, amit ne vetne 
be, még véridomítást is alkalmaz. Az erőszakos-
ság útját járva Katara érzelmei is megváltoznak. 
Aang közeledését elutasítja, a legfontosabb üt-
közet napján pedig Zukóval tart Azula ellen. Csak 
találgathatjuk, miért tesz így. Bosszút akar állni a 
hercegnőn, aki majdnem megölte Aangot? Vagy 
Zukót akarja megvédeni? 

https://animagazin.hu/magazin/41/
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Esetleg a dühét akarja kiengedni, 
amit sem Zukón, sem pedig Yhon 
Rán nem tudta? A harcok lezártával 
Katara lelke is megnyugszik, és 
végül élete szerelme mellett 
találja meg a boldogságot.
 
 Sokka karaktere kapta 
meg az átlag tinédzser szere-
pét. Könnyen együtt tudunk 
vele érezni, nincs semmilyen 
különleges képessége, nem 
tűnik túl eszesnek és fizikai ere-
je sem felülmúlhatatlan. Szeren-
csére a széria elég hosszú ahhoz, 
hogy mindezen változtasson. Bár 
különleges képességre továbbra 
sem tesz szert, megtanul térképet 
olvasni és a stratégia kezdetleges 
alapelemeit is elsajátítja. Tech-
nikai és mechanikai ismereteit el 
tudja mélyíten, személyiségé nem esik át draszti-
kus fordulatokon.
 
 Toph a csapat renitense, minden értelem-
ben. A lány bár a világ egyik leggazdagabb nemesi 
családjának egyetlen gyermeke, a szociális élet-
ben járatlan. Vakként született, így a szülei nem 
akarják, hogy mások bántsák vagy visszaéljenek 
a helyzetével, saját maga határoz az elszökése 
mellett. A legtöbb szériában nincsenek sérült női 
karakterek, ha mégis vannak, akkor ők cukik és se-

bezhetőek (lásd pl. Nunnally Lamperouge a Code 
Geassből). Egy aranykalitkában kénytelen élni 
(mondhatni ebben hasonlít Mayhez). Mivel soha 
nem voltak barátai, nehezen tud az avatar csapat-
tal zöldágra vergődni. Tapasztalatlan nem csak az 
élet dolgaiban, de az emberi kapcsolatok terén 
is. Hiányosságait durva, magabiztos, erős, akara-
tos, cinikus és botrányos viselkedésével palástol-
ja. Hajlítási tudománya nem szorul már csiszolás-
ra, mindent tud, amit egy földhajlító mesternek 
tudnia kell, sőt annál is többet. A lány nehezen 
tanít, ugyanis az ő mentorai nem emberek vol-
tak, hanem hatalmas borzvakondok. Amit tud, azt 
autodidakta módon sajátított el, a fémidomítás 
során addig ütötte a fémet, 
amíg meg nem értette azt; 

testi épségét figyelmen kí-
vül hagyta. Nincs benne tisz-
telet senki iránt, aki nem 

bizonyítja, hogy meg-
érdemli. A szabályo-

kat nem tartja sokra 
és ennek jó oka van, 
hiszen a földhajlítás egyik 
alapszabálya volt, hogy fé-
met nem lehet idomítani, 
de ő ezt megtette. Ha egy 
több évezredes megkö-
vült szabályt így meg 
lehet szegni, akkor más 
emberi törvény megtartá-
sa mi célt szolgálna? 

Fizikális ereje bárki elleni harcra alkalmassá teszi. 
Nem neki kell tartania a világtól, hanem a világ-
nak kell félnie tőle. Hiába látszik igazi tomboynak, 
legbelül hiányolja az emberi kapcsolatokat. Sokka 
iránti szerelmét (vagy legalábbis vonzalmát) pró-
bálja titkolni. Amikor a halászfiú nem közeledik 
hozzá, próbál Zuko felé nyitni, de az ő szemében 
még annyira sem tűnik lánynak, mint az előző ki-
szemeltjénél. Toph lelki fejlődésének egyértelmű 
mozzanata, amikor az „Avatár és a Tűz ura” rész-
ben félénken kérdezi meg, hogy vajon a többiek 
hisznek-e a barátság erejében? A választ Aang és 
Katara adják meg neki azzal, hogy megfogják a ke-
zeit. 
 
 Iroh a sorozat öreg bölcse, mentora és lelki 
vezetője egyszemélyben. Esetében a vezérmotí-
vum a pozitivista humanista szerep. Hitében a so-
rozat alatt soha nem inog meg, ő megengedheti 
magának ezt a luxust. Bízhat az emberekben. Mit 
tudnának tőle elvenni már? Apja, anyja, felesége 

és fia már meghalt. Öccse kvázi kitagadta, uno-
kahúga mélységesen megveti. Egyetlen egy em-
berbe plántálja minden szeretetét, ez pedig Zuko 
herceg, éveken át tanítja és csiszolja, hogy meg-
találja a helyes utat. De ez nem jelenti azt, hogy 
másokkal ne lenne kedves vagy éppen megértő. 
Az első évadban a hajóján szolgálókkal beszélget 
el, és családi titkokba vezeti be őket. A Víz köny-
vének évadzáróján inkább szembe fordul a király-
ságával, csakhogy a természet harmóniája ne bo-
moljon fel. 
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 A második évad alatt előbb Toph-fal, majd 
Aanggal beszélget, és segít nekik túllépni aktuá-
lis lelki mélypontjukon. A Föld könyvének a végén 
megint szembeszáll hazájával, csak azért, hogy 
az avatar elmenekülhessen. A harmadik évadban 
még a börtönből is tovább segíti Zuko útkeresé-
sét, és amikor Sokka fordul felé tanácsért, neki is 
segítséget ad. Végül pedig a zárórészben felsza-
badítja azt a várost a Tűz uralma alól, amit régen ő 
maga is 500 napig ostromlott. 

 Azula és Zuko, a két inverz szemléletű test-
vér esetében a szellemi-lelki kálváriájukat követ-
hetjük nyomon.

 Zuko szinte minden évadban szekvencia 
szerűen több személyiségváltozási stációt él át. A 
kezdet kezdetén hübriszként viseltetik mindenki 
irányába. Zuko az első részben azzal akarja meg-
szégyeníteni Aangot, hogy szemére veti, nincs csa-
ládja és nem is tudhatja, mi az. Igazából itt csak a 
herceg frusztráltsága tör ki. Anyja már évekkel ez-
előtt elhagyta a királyi palotát, apja utálja őt, húga 
lenézi. Az egyetlen embert, aki szeretettel fordul 
hozzá (Iroh), pedig ő nem tartja sokra. Iroh-t több-
ször és nyilvánosan megalázza, legénységét nem 
tartja sokra, ellenségeit lebecsüli. Az első ráesz-
méléses alkalom számára az, amikor rádöbben, 
hogy aggódik az avatárért és az avatar sem tekinti 

eredendően gonosz-
nak őt. Eközben meg 
kell tapasztalnia, hogy 
a nemzete újfent cser-
ben hagyta. A máso-
dik évadban elsőként 
felismeri, hogy saját 
útját kell járnia, ezért 
elhagyja a nagybácsi-
káját, egyedül indul 
el, és próbálja megta-
lálni a helyes utat, ami 
visszavezeti Iroh-hoz. 
Második alkalommal a 
Laogai-tó mélyén kell 
megvilágosodnia, a 
„Ki vagy te? Mit akarsz 
magadtól?” kérdések-

re kell választ adnia, aminek az a vége, hogy kvázi 
elengedi addigi életét. A széria fináléjában ugyan-
akkor nem bír ellenállni a vágyának. Mindenkit el-
árul és megtámad, csakhogy megkapja azt, ami-
ért az elmúlt években harcolt. Zuko a harmadik 
évadban egyre gyorsabb lelki hullámvasúton vesz 
részt. 
 Miközben a múltja folyamatosan belülről 
marja, egy új, szép énképet akar magáról felé-
píteni. Csak sehogy sem jön össze ez az idealisz-
tikus kép számára. Iroh, aki az elmúlt években a 
lelkivezetője lett, el lett zárva. Apja továbbra sem 
törődik vele, Azula szemlátomást őrült idegeske-
désben tartja fivérét. Zuko mindenre egy hedo-
nisztikus élettel reagál a szürke aurájú Mayjel kar-
öltve, aki testiségen kívül Zuko számára nem tud 
mást nyújtani – ekkor még. Zuko egy Iroh-val foly-
tatott beszélgetése után fatalista állapotba kerül. 
Nem tudja, hogy ami egész életében történt vele, 
azt csupán valami nagyobb erőnek köszönheti 
vagy egyáltalán volt beleszólása. Tehet-e mást, 

mint hogy elfogadja a végzetét? Eddigi élete so-
rán a végzetét akarta beteljesíteni, de most, ami-
kor kristálytisztán kiderült, mi is az, vajon tényleg 
készen áll rá? Ott és akkor nagybátyja börtöncel-
lája előtt nem tudott rá választ adni. Az utolsó és 
egyben legnagyobb lelki fejlődése az volt, amikor 
szembeszállt apjával és beállt Aang csapatába.  

 Azula a Tűz hercegnőjének személyében az 
egyetemes animáció történetének legnagyobb 
és legkiforrottabb női gonosza. Aszociális viselke-
dését legjobban Zuko foglalja össze, amikor saját 
magának mondogatja, hogy „Azula mindig ha-
zudik”. Ezt a gyermekkori mantrát még álmából 
felkelve is mondja. Azula az első megjelenésétől 
kezdve tökéletes. Mind lelkileg, mind pedig fizi-
kálisa is erős, tudatos, valamint precíz és higgadt. 
Olyan szinten manipulatív, mint Light és Lelouch. 
Empátia képessége szinte a nullával azonos. Talán 
nem túlzás kijelenteni, hogy az egyik, ha nem a 
legerősebb tűzhajlító az ATLA-ban. 
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 Azula végig célorientáltan viselkedik, cél-
jától senki és semmi nem tudja elvonni a figyel-
mét. Kisgyerekkora óta háború, árulás és szülői 
háborúskodás zajlott körülötte. Apja megvetette 
Zukót, anyja pedig Azulát. Rettegett attól, hogy 
egyedül hagyják, ezért mindenki felett manipula-
tív technikákat vetett be. Ha kellett, hízelgéssel, 
árulással vagy éppen erővel érte el céljait. Jel-
lemét mi sem bizonyítja jobban, hogy egy ten-
gerparti röplabda játékot is képes volt élet-halál 
harcnak beállítani. Belső bizonytalansága folya-
matosan felemésztette a végére, az egész lényét 
eluralta a paranoia. 
 A sorozat elején megismert tökéletes her-
ceg kisasszonyból egy skizofrén, lelkileg össze-
tört, megtört szívű lány lett.

 Ty Lee bár nemesi családból származik, sza-
badságát és boldogságát egy cirkuszi egyesület-
ben találta meg. A lány folyamatosan mosolyog, 
és bájaival a fiúkat is könnyen megszerzi magának 

(persze egy fiút szeretne csak, de ő más valakire 
vár). A legnagyobb fegyverténye, hogy képes az 
ember chi pontjait blokkolni.
 
 May szintén nemesi családból származik. Ő 
Ty Lee szöges ellentéte. Nem mosolyog, ő nem 
szeret semmit, csak utálni szeret. Az életet már 
fájdalmasan sztoikus nyugalommal szemléli, sem-
mi és senki nem tudja felizgatni (látszólag). Ő sem 
idomár, de kunaijal könnyedén tud bánni.

 Zhao tengernagy kellemetlenül üres karak-
ter lett. Semmilyen ethosz nincs a szerepében. 
Célja is végtelenül primitív, valahogyan legendá-
vá akar válni, és ezért képes bármilyen áldozatot 
meghozni, akár az ismert természeti törvényeket 
is áthágni. Katonáit és tanácsadóit mélyen lekeze-
li, ellenfeleit nem tartja sokra. Utolsó jelenetében 
nem hajlandó elfogadni Zuko segítségét, inkább 
meghal, semmint bukott tábornokként kelljen él-
nie.

 A másik semmit mondó figura ezen a té-
ren Ozai, a Tűz Királya lett. Ritkán tűnik fel, és a 
legtöbbszőr csak flashbackben láthatjuk őt, ar-
cát csak a harmadik évadban ismerjük meg kris-
tálytisztán. Zhaóval hasonlatosan nincsen nagy 
fantáziája, nem egy karizmatikus vezető. Életé-
nek legnagyobb győzelmét akkor aratta, amikor 
Iroh-t meg tudta fosztani az elsőszülöttséggel 
járó trónöröklési jogától. Utána mindenkit elvesz-
tett maga körül. Feleségét száműzetésbe küldte, 
a trónörökös fiát, Zukót és bátyját, Iroh-t az ava-
tar felkutatásával megbízva szintén elkergette a 
központból. Az utolsó nagy csatája elött Azulát 

is ellökte magától. Élete legfontosabb ütközeté-
re tehát úgy ment el, hogy a királyságát egy lelki 
összeomlás szélén tántorgó kamaszra bízta. A fia 
elárulta, a bátyja pedig ellene fordult. Sokat el-
mond róla, hogy míg a nagyapja egy optimista vi-
lágképpel nyitotta meg a háborút, ő egy destruk-
tív vízióval akarta azt lezárni. 

 Rengeteg mód és lehetőség lett volna be-
mutatni Ozai lelki viharjait (elvileg Ursa nem tőle 
volt terhes Zukóval és erről Ozai is tudott). De 
nem. Semmit nem kaptunk ebből. Szerepe arra 
redukálódott, hogy az utolsó két részben meg-
küzdjenek Aanggal. Ennél nagyobb szerepet nem 
kapott. Hogy érzékeltessem: Zhao egy évad alatt 
szerepelt 8 részben, míg Ozai három évad alatt 
11-szer volt képernyőn. (Mondjuk az meg már 
érdekesség, hogy Hakoda, Sokka és Katara apja 
is ennyi részben volt jelen.) Ozai egyetlen egy 
előnye az volt, hogy Új remény/Utolsó Jedi lovag, 
Mark Hamill adta a hangját.

Mi is az az „avatára”? 

 Mi is az az „avatára”? A hinduizmusban 
az avatára (avagy szanszkrittül: अवतार, azaz 
alászállás) az istenség alászállása vagy leszállá-
sa a Földre. Az istenség megtestesülése halan-
dó emberként, de akár egy állat formájában is 
megjelenhet. Célja a világmegmentése, a tör-
vények uralmának helyreállítása vagy a hívei-
nek a megvédése. Az avatárának alapvetően 
két típusa létezik. Az első típusban az istenség 
maga száll alá a Földi létsíkra, és itt veszi fel 
egy halandó testét. Ezt nevezzük elsődleges 
avatárának. A másodlagos avatára alatt pedig 
azt értjük, amikor az istenség egy embert iste-
ni erővel ruház fel, hogy helyette harcoljon.
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Zene

 A szériának Jerry Bruckheimer - Jeremy 
Zuckerman szerezte a zenéjét, és nem csak nyu-
gati hangszereket használtak, hanem ázsiai ze-
neszerszámokat is, így például kínai erhut vagy 
ku-csenget. De hallhatóak japán taiko dobok is. 
Az ATLA-ban nem hallhatók elektronikus hang-
szerek, mert – ahogyan érveltek – abban a világ-
ban még nem volt elektromos áram. Ha tehet-
ték, akkor egy Cwejman analóg szintetizátort 
alkalmaztak a hangok helyrerakásához, semmint 
digitálisat. Sőt, az első elképzelések szerint még 
nyugati hangszert sem alkalmaztak volna, de vé-
gül ennyi engedményt tettek maguknak a készí-
tők. Iroh legendás tsongi kürtjét pedig két létező 
hangszerből gyúrták össze: a harsonából és egy 
örmény népihangszerből, a dudokból. Zuckerman 
azt nyilatkozta, hogy a zenéknek nagyon átfogók-
nak kellett lenniük, epikusságot, szomorúságot, 
de néhol bolondságot és szeszélyességet kellett 
megmutatnia. 

Seiyuu gárda

 A főszerepet az akkor 12 éves Zach Tyler Ei-
senre bízták, neki ez volt a legfontosabb szerepe, 
azóta gyakorlatilag semmilyen színészethez kap-
csolódó munkát nem vállalt el. Katara szerepét 
Mae Whiteman kapta meg. Tizenhét éves kora 
ellenére már rengeteg szerepen túl volt. 1997-
től ő volt a Johnny Bravóban a kis Suzy hangja, 
az élőszereplős Chicago Hope sorozatban Sara 
Wilmette-et alakította. Visszatérő szerepe volt 
az Ítélet családban, és jelenleg az Amerikai Fater-
ban, a Clevland show-ban és a Family Guyban dol-
gozik. Legnagyobb jelenlegi szerepe pedig az új 
Mutáns Tini Nindzsa Teknőcök sorozatában April 
O’Neil. Testvérét Sokkát Jack De Sena alakította, 
azóta a legnagyobb szerepe, amit megszerzett

a „100 dolog, amit meg kell tenned a gimi előtt” 
című Nickelodeonos élőszereplős sorozatában 
volt. Zuko szerepét az akkor majdnem harminc 
éves Dante Bosco kapta meg. A sorozattal párhu-
zamosan vitte Jack Long karakterét az Amerikai 
Sárkányban, manapság pedig a Star Wars: Láza-
dók sorozatban játszotta Jai Kell szerepét.  A kö-
zönség kedvenc Toph-nak Jessie Flower adta a 
hangját, akinek ez volt eddig a legnagyobb szere-
pe. Azóta nem nagyon találkozhattunk vele. Zuko 
és Azula nagybácsikáját előbb Mako keltette élet-
re, majd halála után Greg Baldwin hozta a karak-
tert, ő leginkább a Samurai Jackből Akuként lehet 
többeknek ismerős. 
 Találós kérdés is lehetne, hogy mely karak-
ter hangját lehet hallani a legtöbbször? Innen már 
lehet sejteni, hogy a válasz nem Aanggé lesz.

Nos egyetlen egy olyan szereplő van, aki minde-
gyik részben hallattat magáról, ez pedig Momo. 
Őt Dee Bradley Baker alakítja, aki egyben Appá-
nak is adja a hangját. Baker az egyik legfoglalkoza-
tottabb hangszínésznek számít Amerikában. Azu-
lát pedig a világ egyik legtöbbet foglalkoztatott 
hangszínésze alakította, Grey DeLisle, szokásához 
híven pazarul. Zhao tengernagynak Jason Isaac 
adta a hangját (Harry Potter univerzumban ő ala-
kította Lucius Malfoyt), akitől csupán azt kérték, 
hogy hozza a Hazafiban (The Patriot) játszott ka-
rakterét, William Tavington ezredest.

 Érdekességként megemlítem, hogy egy pár 
mondatos szerepre még a világ egyik legjobb te-
niszezője, Serene Williams is megmutatta tehet-
ségét. 
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Nézettségi adatok

 Érdemes szem előtt tartani, hogy a Nickel-
odeon elsődleges célcsoportja a 6-11 évesek kor-
osztálya, és a második körbe tartozik bele a 2-11 
éves teljes csoport. Tehát ennek a csatornának 
nem célja 11 évesnél idősebbek megszólítása. 
Egy ennyire szűk csoportban óriási nézőszámnak 
számított, hogy az ATLA II. évadát átlagosan 2,9 
millióan követték nyomon, míg a csúcs 4,4 millió 
volt. 

2006 szeptemberében a 2-11 évesek közt 7,6 mil-
lióan nézték, míg a főcsoportnak számító 6-11-
ben pedig 4,2 millióan. Ami igazán váratlan volt 
a csatorna vezetőségének, hogy a 9-14 éves (úgy 
nevezett serdülő korosztályban) is hasított a so-
rozat, ráadásul mind a fiúk, mind pedig a lányok 
körében. A hónapban így a 15. legnézettebb té-
vés műsor volt a sorozat az USA-ban. Az ATLA III. 
évadzáróját pedig 5,6 millióan nézték. Magát a so-
rozatot végül 105 országban sugározták. 

Díjak

A sorozat nem csak a rajongók körében szerezett 
népszerűséget, hanem a kritikusok is értékelték. 
Az 1972-ben alapított animációs Annie-gálán ösz-
szesen 7 jelölést gyűjtött be, és ezek közül ötöt 
díjra is tudott váltani. Kapott 2005-ben Pulcinella 
díjat, 2008-ban pedig Nickelodeon Australian Kids 
‚Choice Awards díjat. De bezsebelt Genesis Awar-
ds-ot, Primetime Emmy Awards-ot és Peabody 

Awards-ot is. Továbbá díjra jelölték az Annecy-n, a 
Satellite Awards-on és a Golden Reel Awards-on.

Mozifilm
 
 Jó napot kívánok! K ügynök vagyok. Ő pe-
dig itt a társam, J ügynök. Kérem, nézzen ide! Ez 
a film nem történt meg, a tér és az idő bármilyen 
vetületén is járjunk, ön ezt a filmet nem akarja 
megnézni.

Merchandeising

 A Nick egészen a második évad közepéig 
kivárt (mert a csatornánál ez az ortodox szabály 
érvényes), hogy mi lesz a sorozattal, de miután 
látták, hogy nagyon lelkes rajongóbázisa lett a 
sorozatnak, így a Vaicom csoport egész PR had-
testeket küldött a sorozatra. 2006 augusztusa és 
szeptembere közt a Burger King Avatáros ajándé-
kokat adott a gyerek menüje mellé. Ezt követő-
en pedig az egyik legnagyobb gyerekpark, a King 

Island kapott egy avatáros hullámvasút festést. 
A jóból USA második legnagyobb bevásárlóköz-
pontja, a Mall of America sem maradt ki, amikor 
területén felhúztak egy komplett Nickelodeon 
élményközpontot, benne egy avatáros hullám-
vasúttal. 2007-ben a Nicknél már teljesen elsza-
badult az Avatar áradat, miután 121 millió dollá-
ros bevételt termelt a sorozat, az adott évben a 
csatorna vezetője büszkén mondta, hogy „ez a mi 
Harry Potterünk”. A rekordot egyébként a 2009-
es év hozta el a maga 254 millió dollárjával. 
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Az idők folyamán természetesen kijött renge-
teg kártyajáték, ruházati termék, kitűző valamint 
Lego készlet is belőle. Ahogyan lenni szokott, vi-
deojátékok is megjeletek.

2006: Avatar: the Last Airbender (PSP, Wii, NDS)
2007: Avatar. The Last Airbender
 - A Burning Earth (Xbox 360, Wii, NDS)
 Avatar: The Last Airbender
 - Into the Inferno (Wii, NDS)
2008: Avatar: Az Aréna legendái

Nyomtatott Avatar

 Még 2006-ban a Nickelodeon magazin egy 
külön Avatar számmal jelentkezett. Majd 2007 
szeptemberén (tehát a III. évaddal párhuzamosan) 
az All Avatar magazin jelent meg, amiben gyakor-
latilag csak az új szezont promózták.
 
 Ezenkívül 2010-ben kiadtak egy képregényt 
a live action premierjéhez igazítva, ami a Zuko’s 
Story nevet kapta. 2011-ben napvilágot látott az 
„Avatar: The Last Airbender - The Lost Adventu-
res” kiadás. Történetileg a sorozattal egy időben 
játszódik. Leginkább olyan eseményeket mesél el, 
amikre külön nem tértek ki, de azért megtörtén-
tek. Ilyen volt például Zuko és May első közös va-
csorája még Ba Sing Sében vagy egy történet még 
Aanggal és Kuzonnal.

 Ezt követte 2012 és 2017 között egy 5 kö-
tetes képregény folyam. Ebből három kötet na-
gyon komolyan vitte előre a cselekményt, és sok 
érdekes dolog történt benne. Hova tovább meg-
tudtuk, mi is történt Ursával. A maradék két kötet-
ben pedig kiderült, hogy Toph kibékült az apjával. 
A probléma az, hogy az eddigi rajzoló kiszállt a 
képregényből, így nem tudni, lesz-e folytatása, és 
ha igen, az mikor várható. Pedig le kéne zárni már 
a szálakat, ha már kibontották őket!
 

Hátrányai 

 Az ATLA alapvetően kevés hibával mozog, 
mégis találhatóak benne néhány bosszantásra 
alkalmas dolgok. A legfájóbb, hogy a szűk játéki-
dőt néha marginális kérdések és problémák köré 
építik fel. A „Szurdok” vagy a „Villám” részek ke-
veset vagy éppen semmit nem tesznek hozzá a 
cselekmény építéséhez. Ez pedig azt jelenti, hogy 
egyes karakterek jellemfejlődésének a bemutatá-
sa aszimmetrikusan alakul. Szinte fájó, hogy Appa 
egy külön epizódot kap, míg Toph-ra és Iroh-ra 
nem jut ennyi játékidő.

 Szintén problémának lehet látni, hogy bár 
a világa hibátlanul működik, az ázsiai kultúra kicsit 
túl van fétisizálva. Nincsenek európai vagy afrikai 
kulturális utalások, még nevek vagy tájak tekinte-
tében sem.

Cím:
Avatar: legend of the last Airbender 

Avatar: az utolsó léghajlító legendája, Avatar: Aang le-
gendája 

Epizódszám: 61 x 23 perc (20+20+21)

Eredeti ötlet
Michael Dante DiMartino és Bryan Konietzko

Gyártó: Nickelodeon

Animáció:
JM Animation, Moi Animation, DR Movie

Rendező:
Giancarlo Volpe (19 rész) Ethan Spaulding(12) 

Lauren MacMullan(10)
Dave Filoni(9) Joaquim Dos Santos(8) 

Michael Dante DiMartino,    
Anthony Lioi (2-2)  Bryan Konietzko (1)

Zeneszerző:
Jerry Bruckhaimer - Jeremy Zuckerman

Eredeti karakter dízájn: 
Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko

Műfaj:
kaland, fantasy, shonen fight, dráma, vígjáték 

Év: 2005-2008 

Értékelés: 
IMDB: 9,2 / Metacritic:9,4 / Mafab: 86/100 / Port: 90 / 

Saját: 9,0

Spin-off: Avatar: legend of Korra 
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