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Képi világ és animáció

 Ami az első évadot illeti teljesen felemás 
érzés volt nézni, egyszer elénk raknak egy 10-20 
másodperces teljesen meganimált akciójelenetet, 
ami után csak pislogsz, máskor meg egy álló fejet 
is tök gagyin rajzoltak meg. Az egyik epizódban 
meg konkrétan elszúrták a szájmozgást az egyik 
jelenetben (többféle kódolással is megnéztem 
ezt a jelenetet, szóval nem a videóval volt baj). 
Látod, ahogy a szája elkezd mozogni kb. 1-2 SZÓ! 
idejéig, de nem ad ki hangot, majd amikor becsuk-
ja a száját, a szinkronszínész elhadar 2 teljes mon-
datot. De mint említettem, ez az egyik rész egyik 
jelenetében volt, nem jellemző az egész évadra.

Background story

 Tavaly nyáron futottam bele először kínai 
animébe, név szerint a The King’s Avatárba (Quan 
Zhi Gao Shou) (AniMagazin 39.), és a „kellemesen 
csalódtam” kifejezés nem tükrözi azt a pozitív él-
ményt, amit szereztem akkor, de mivel igyekszem 
gátat szabni a fanboy énemnek, mégiscsak ma-
radjunk ennél.
 Azóta egyre jobban érdekelt, hogy ez a kí-
nai animés feltérképezetlen terület, mégis milyen 
élményeket rejthet még magában. Nemrég rávet-
tem magam egy kis kutatómunkára és találtam 
egy videót (értsd a YouTube feldobott egy ran-
dom „Top Chinese Animation You Should Watch” 
videót), amiben kb. 15-20 komolyabb címet emlí-
tenek meg trailerrel stb., amit érdemes megnéz-
ni, és így találtam rá erre az animére, amiről most 
írni szeretnék. 
 Azt meg, hogy vajon a The King’s Avatar 
csak egy kivételes, „az ezerből egy” esete, ami-

ben pont összejött minden, és a kínai animációs 
ipar annyira erőn felül teljesített, hogy még idáig 
is eljutott a híre, vagy tényleg egy ilyen színvona-
las „anime piaca” van, amiből véletlenül pont ezt 
az egy címet kapta fel az internetes közösség, azt 
hamarosan eldöntheti mindenki. (Bár két címből 
messzemenő következtetéseket levonni nem biz-
tos, hogy a legokosabb dolog, de így hangzott jól 
az előző mondat...)

Fekete és Fehér Harcosok

 Az anime világa szerint három birodalom 
létezik, az Emberi Birodalom (Human Realm), a 
Mennyei Birodalom (Heaven Realm) és a Köztes/
Határ Birodalom (Boundary Realm), amiket egy 
úgynevezett Szellemi Aura nevű energia tart ösz-
sze, aminek a szabályozását és állandó körforgását 
pedig az úgynevezett Fekete és Fehér Harcosok 
tartják fent. Ezek a harcosok gyűjtik be azoknak 
az embereknek a lelkét, akiknek lejárt az ideje, 
kóbor lelkekre, megvadult szellemekre és egyéb 
bajkeverőkre vadásznak. Közéjük tartozik a fősze-
replő testvérpár is, akik... hát nem a rend krémjét 
képviselik, konkrétan mióta munkába álltak még 
egyetlen „küldetést” sem sikerült végrehajtaniuk. 
Ez az anime kiinduló pontja...

Ami a folytatást illeti...

 A sorozat elsőre egy könnyed vígjátéknak 
tűnhet, az első részekben kapunk pár random 

ügyet, amiről nem túlzás azt állítani, hogy nem 
nagy durranás, viszont ezekbe is sikerült pár erő-
sebb jelenetet berakni. Ezután a negyedik rész-
ben egy nagyon éles váltást kapunk, konkrétan az 
az érzése az embernek, hogy kimaradt 1-2 rész, 
mivel jön egy kb. 10 másodperces visszaemléke-
zős összefoglaló és máris egy hatalmas ügy kö-
zepébe keveredtek a szereplők. Nagyon röviden 
és nagyon minimális spoilerrel annyiról lesz szó, 
hogy meggyengült egy ősi pecsét, amivel elzárták 
az akkori kor 100 legerősebb szellemét, és azok 
szökdösni akarnának. Szóval az anime első évadá-
nak ez lesz a fő cselekménye, ami a második évad-
ba is át fog nyúlni. 

Mint említettem az első részek egy könnyed víg-
játékot sejtetnek, de ahogy haladunk előre, egyre 
sötétebb lesz, a második évadot meg már teljesen 
átjárja egyfajta kellemes, melankolikus hangulat, 
de nem csap át érvágósan depresszívbe.
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„...az első részek egy könnyed vígjátékot 
sejtetnek, de ahogy haladunk előre, egy-
re sötétebb lesz, a második évadot meg 
már teljesen átjárja egyfajta kellemes, 

melankolikus hangulat...”

https://animagazin.hu/magazin/39/


 Ami viszont a második évadról eszembe jut, 
az a „tiszta minőség” kifejezés, kb. a japán mozifil-
mekben látsz ilyet, gyönyörűen megrajzolták az 
összes hátteret, az animáció pedig első osztályú. 
Az effektek pedig, amiket a támadásoknál hasz-
nálnak, egyáltalán nem lógnak ki a képből. 
Indokolatlan CGI viszont volt (ha jól emlékszem 
csak 1 jelenetben) és az itt sem volt szép, de tud-
juk, hogy az sehol sem az...     

Karakterek

 A szereplők eléggé sokan vannak, nevekkel 
meg sem próbálkozom dobálózni, mivel ezeket 
a kínai neveket teljesen esélytelen, hogy bárki is 
megjegyezze. Több részben is eljátsszák, hogy be-
dobnak 5-6 új karaktert, a két évadban legalább 
35-40 szereplő jelenik meg, és mivel az anime já-
tékideje nagyon-nagyon kevés, a két főszereplőn 
kívül szó szerint mindenki más a levegőben lóg. 
95 százalékukat szó szerint csak megmutatták, 

hogy „itt vagyok, ez a nevem, ez a világban betöl-
tött szerepem”, elmondott egy mondatot és soha 
nem is láttuk többé...Nyilván az anime folytatásá-
ban jelentősebb szerepük lenne, mivel elméletileg 
a legtöbben az anime világának jelentős figurái, 
csak a történet még nem tart ott, hogy érdemben 
hozzá tudjanak adni. A főszereplő testvérpárt vi-
szont nagyon jól kidolgozták, az első évadban a 
fiúval (Wang Heng) foglalkoztak, míg a második-
ban a női főszereplővel (Yan Liang). Spoiler miatt 
nem mennék bele túlságosan, de a két évad alatt 
nagyon sok minden kiderült róluk, a múltjukról, a 
kapcsolatuk pedig egy érzelmi hullámvasút lesz 
végig. Viszont itt a „kiderülnek a múltjukkal kap-
csolatos dolgok” nem az az unalmas „lassítsuk le 
a főszálat, plusz próbáljuk mélyíteni őket valami-
vel” című kötelező múltidézés lesz, hanem tényle-
gesen a történetet befolyásoló dolgokról, előző 
életükben elkövetett hibákról, és eseményekről 
beszélünk.

Akkor érdemes-e megnézni?

 Nyilván nem írnék róla, ha nem ajánlanám, 
de akkor röviden összefoglalva: Ezzel a sorozattal 
újabb pozitív tapasztalatot szereztem a kínai ani-
mékkel kapcsolatban. Viszont ezt most érdemes 
fenntartásokkal kezelni. Az anime nagyon rövid, 
főleg az első évadban, egy rész kb. 8-12 perc... a 
második évadban ez is növekszik pár percet, és az 
utolsó két rész például 20-20 perces volt. A cse-
lekmény egy nagyobb eseményt dolgoz fel, utána 

csak átvezet minket a következő nagyobb esemé-
nyig, így egy óriási cliffhangert kapunk a végén. 
Az első évad 2016-os, a második 2017-es, szóval 
remélem idén év végén kapunk egy 3. évadot hoz-
zá... bár az még bőven kevés lenne az eddig vázol-
takhoz. Félreértés ne essék, korán sem tarom egy 
mesterműnek, ahogy írtam is, látom az animációs 
és rajzolási bakikat az első évadban, az eddigi cse-
lekmény a semminek is kevés, az összes mellék-
szereplő a levegőben lóg.... Viszont.
 Nekem 500+ cím után is tudott újat mutat-
ni, volt egy nagyon gyönyörű halál előtti látomás 
az elmúlásról, egy nagyon sokkoló nyilvános ki-
végzés, ahol mindent láttunk stb. Engem nagyon 
elkapott ez a melankolikus atmoszféra, ami átjárja 
a testvérpár kapcsolatát. Voltak látványosan meg-
animált harcok… Tele volt csupa-csupa olyan do-
loggal, ami miatt érdemes volt megnézni. Én bát-
ran ajánlom azok számára, akik nyitottak másfajta 
animés élményre ezt is és a korábban említett the 
King’s Avatárt is.

Típus: ONA 
Hossz: 12x11perc+12x15 perc

Vetítés: az első évad 2015.07.09-2016.02.25.  
a második 2017.08.05-2017.10.14.                                                  

Készítők: bilibili, Wawayu Animation
Forrás: Manhua

Műfaj: akció, vígjáték, természetfeletti

Értékelés: 
MAL: 6,43
anidb  6.11
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