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főhőse Luo Binghe, aki sanyarú sorsú, ártatlan 
ifjúból bosszúálló és menő démonkirállyá vált, 
miután mestere, Shen Qingqiu évekig megalázta 
és bántalmazta, majd a démonok birodalmába ta-
szította őt. Luo Binghe azonban évekkel később 
megerősödve és bosszúra szomjazva visszatért az 
emberek világába, és első dolga volt a lehető leg-
kegyetlenebb módon visszafizetni egykori mes-
tere minden ellene elkövetett tettét. Azonban 
a főgonosz kiiktatása után sem állt meg a már-
már rétestészta hosszúságúra nyúló történet, 
így aztán az olvasó hosszan nyomon követhette, 
hogyan tett szert Luo Binghe egyre nagyobb ha-
talomra, hogyan lett egyre epicebb, és hogyan 
gyűjtött maga köré valóságos háremet az elszédí-
tett nőkből.
 Nos igen, nem épp a szépirodalom csúcsa. 
Főszereplőnk mégis lát benne valamit… Ezért is 
fordulhat elő, hogy váratlan halála pillanatában 
is a regénnyel foglalkozik, majd a végtelen sötét-
ségben egyszer csak egy gépies hang szólítja meg 
őt: „Welcome to the System”. A System minden 
részletesebb magyarázat nélkül, tömören ismer-
teti vele a tényeket: az elhunyt legnagyobb kíván-
sága(???) értelmében lehetőséget kap arra, hogy 
ezt a hulladék sztorit egy kiváló minőségű, pazar, 
első osztályú műremekké formálja. Főszereplőnk-
nek még ideje sincs reagálni, amikor a következő 
pillanatban már egy idegen helyen ébred, idegen 
testben. Azonnal egyértelművé válik számára: va-
lahogy belekerült a Proud Immortal Demon Way 
világába! 

Bevezető

 A The Scum Villain’s Self-Saving System c. 
regényről valószínűleg nem sokan hallottatok, de 
az írója már annál inkább ismerős lehet számotok-
ra. Mò Xiāng Tóngxiù (a továbbiakban: MXTX) re-
gényei elképesztő népszerűségnek örvendenek, 
és sorra kapják a különböző feldolgozásokat. Az 
írónő a második regényével robbant be a köztu-
datba, a Mo Dao Zu Shival (AniMagazin 46.), miután 
a története donghuaként, manhuaként, live acti-
onként (AniMagazin 51.), de még audio dramaként 
is megjelent. Harmadik regénye, a Heaven Offi-
cial’s Blessing is kezd „felzárkózni”, hiszen tavaly 
elstartolt belőle a manhua, és hamarosan már 
donghua formájában is átélhetjük a történetet. A 
regényhez írt ajánlómat az AniMagazin 52. számá-
ban olvashatjátok.

 A The Scum Villain’s Self-Saving System 
feldolgozás szempontjából egy kicsivel elmarad 
társaitól. A tavaly elindult manhua sajnos a körül-

mények áldozata lett, és csupán négy fejezetet 
élt meg. A donghua változata viszont gőzerővel 
készül. Ennek érdekessége, hogy nem rajzolt, ha-
nem 3D animáció formájában kapjuk meg. Eddig 
talán kevesebb figyelmet kapott a regény, de re-
mélhetőleg ez hamarosan megváltozik. Érdemes 
rá, és azt se feledjük, hogy voltaképpen ezzel 
indult minden: egy lánnyal és az ötletével, amit 
végül megírt, és azóta nincs megállás. Nagyon re-
mélem, hogy MXTX még rengeteg fantasztikus 
történettel fog elkápráztatni minket.

 Mielőtt ismertetném a történetet, pár dol-
got előrebocsátanék. 1.) A főszereplő egy regény-
be transzmigrál. „Höööh, isekai!”ヽ(ಠ_ಠ)ノSzinte 
hallom, ahogy felhördültök (más esetben egyet-

értenék), de higgyétek el, ezt érdemes elolvasni! 
2.) Ahogy az írónő többi művében, úgy itt is egy-
másra talál a két férfi főszereplő.

Ismertető

 A húszas évei elején járó főszereplőnk ren-
geteg időt tölt webregények olvasásával, igazi 
veteránnak számít. Az utóbbi időben a Proud Im-
mortal Demon Way köti le leginkább, amit minden 
hibája ellenére is régóta nyomon követ, miközben 
persze hosszadalmas, éles hangvételű kritikákkal 
adja a szerző tudtára nemtetszését. 
 Hogy miről is szól a Proud Immortal Demon 
Way? A történet olyan világban játszódik, ahol az 
emberek egy része képes a kultivációra. A regény 

https://animagazin.hu/magazin/46/
https://animagazin.hu/magazin/51/
https://animagazin.hu/magazin/52/
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„Habár egy regény világában ragadt, játékokhoz hasonlóan 
telepedik rá és korlátozza őt a System a legváratlanabb 

pillanatokban.”

Szereplők

 Ahogy a későbbi regényeiben, úgy MXTX 
már az elsőben is rengeteg szereplőt mozgatott 
– bár a fókuszt itt még sokkal inkább a főszereplő-
kön tartotta. Róluk ejtenék most pár szót.

Shen Qingqiu: Az eredeti Shen Qingqiu múltjá-
nak kitárgyalása sosem került bele a webregény-
be. Első felbukkanásakor már mint magas pozíció-
jú kultivátor és tanítómester (Shizun) jelent meg. 

 Na de nem hiába olvasott már el számos 
transzmigrációs történetet! Elegánsan veszi az 
első percek akadályait, nem teszi magát nevet-
ségessé, nem kezdi el vihogva keresni a kamerá-
kat… de azon már egy csöppet kiakad, mikor rá-
jön, hogy a jóképű arc, ami visszanéz rá a tükörből, 
nem máshoz tartozik, mint az idióták között is a 
legnagyobb idióta, szégyenletes és gyalázatos, a 
legalja, utolsó féreg… Shen Qingqiuhoz. (Ezután 
főszereplőnkre ezen a néven hivatkozik MXTX, te-
hát én is így teszek.)
 Shen Qingqiu arra is hamar ráébred, hogy a 
Proud Immortal Demon Way főhőse, Luo Binghe 

bizony már a tanítványai közé tartozik, és már meg 
is történt az eredeti Shen Qingqiu részéről az első 
inzultus. De semmi probléma – gondolná ő –, még 
nem történt semmi visszafordíthatatlan. Mi tehát 
a teendő, hogy elkerülje a rá váró nem éppen kel-
lemes végkifejletet a bosszúszomjas démon kezei 
között? Hát persze, hogy ezentúl tejben-vajban 
füröszti és elkényezteti a fiatal Luo Binghét, ki-
váló mester és figyelmes barát lesz! A jó kapcso-
lat kialakításáról szőtt reményeit azonban hamar 
meghiúsítja egy aprócska probléma: a System 
nem hagyta el őt! Habár egy regény világában ra-
gadt, játékokhoz hasonlóan telepedik rá és korlá-
tozza őt a System a legváratlanabb pillanatokban. 
Hogy miben nyilvánul ez meg? Shen Qingqiu nem 
lehet túl OOC, azaz karakteridegen. Ha a tettei-
vel kellőképp előlendíti a cselekményt, jutalom-
pontokat kap, ha hibázik, azért levonás jár. Már-
pedig ha a számláló nullára csökken, bizony nincs 
tovább, megszűnik létezni ebben a világban is.

 Így vág hát neki a nagy kalandnak ebben az 
ismeretlen-ismerős világban Shen Qingqiu, ami-
nek a tétje a saját élete. Ki kell találnia, mihez is 
kezdjen ezzel az ártatlan báránykával, aki minden 
egyes nappal egyre odaadóbb rajongással és tisz-
telettel néz fel rá (ellentétben az eredeti sztori-
ban történtekkel).

Ám a tanítványa iránt érzett szimpátiája ellenére 
sem tud megfeledkezni a tényről, hogy az ifjú maj-
dan a vesztét okozhatja. Mert vannak események, 
amiket Shen Qingqiu előre tud, és így kézben tart-
hat… és vannak olyanok, amiket nem kerülhet el, 
és a bekövetkeztük visszafordíthatatlan folyama-
tokat indít el. Kényes egyensúlyt kell fenntartania 
az antagonista bőrébe bújva, miközben lehetősé-
geihez mérten igyekszik mindenből a legjobbat 
kihozni. Előremozdítani a cselekményt, felkutatni 
a történet logikátlanságait, és kideríteni az erede-
tileg jóval átgondoltabb – ám az olvasók reakciói 
okán megvalósulatlan – írói szándékot, befoltozni 
a lyukakat, helyrebillenteni mindent, hogy a csa-
pongó történetvezetést kigobozza... Ám ahogy az 
évek telnek, és egyre több titokra derül fény, an-
nál közelebb kerül a pillanathoz, amikor már nem 
támaszkodhat a korábbi olvasmányélménye által 
szerzett ismereteire, és elkerülhetetlenül kicsú-
szik a lába alól a talaj.

 Vajon mikor ébred rá, hogy ez már nem 
az a történet, amit egykor olvasott? Mennyi idő-
nek kell eltelnie, hogy már hús-vér emberekként 
gondoljon a körülötte lévőkre, ne fiktív karakte-
rekként? És vajon mikor jön rá, hogy az immár fel-
nőtt Luo Binghe nem gyűlölettől fűtve játszik vele 
macska-egér játékot?...
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(Ezek egyébként nem official artok, de akár azok 
is lehetnének, olyan részletesek és számosak. A 
művész lényegében minden fontos szereplőt le-
rajzolt, elég találóan ráadásul. A képeiről EZEN A 
LINKEN is találhattok egy összegyűjtést.)

Hangvétel

 Mivel a The Scum Villain’s Self-Saving Sys-
tem valamiféle paródiája is a zsánerének, a hang-
vétele könnyedebb, mint az írónő ezt követő két 
regényének. 
 Ugyanakkor már itt is megtalálható minden 
olyan MXTX-re jellemző elem, amit szeretünk, és 
amit minden művében kicsit másképp, de vitatha-
tatlanul nagyszerű érzékkel oszt el. 

Rengeteg tanítványa volt, de a kapcsolata velük 
sosem volt szívélyes, mint ahogy a többi vele 
egyenrangúval sem. Rideg és gőgös, teljességgel 
megközelíthetetlen személyiség volt. A webre-
gény során fokozatosan mutatta ki foga fehérjét, 
míg végül mindenki számára nyilvánvalóvá vált, 
milyen aljas féreg, és mennyire távol áll attól a 
tiszteletreméltó képtől, amilyennek többé-kevés-
bé mutatta magát egészen Luo Binghe felbukka-
násáig.
 Amikor főszereplőnk ennek a megvetendő 
antagonistának a bőrébe került, az eredeti Shen 
Qingqiu még magán tartotta a tiszteletreméltó-
ság álarcát, de azt is érdemes megjegyezni, hogy 
senki nem kedvelte őt (talán csak egy személy ki-
vételével). Éppen ezért, habár kellemetlen volt, 
hogy a System megkötötte Shen Qingqiu kezét, 
és ezért nem egészen viselkedhetett úgy, ahogy 
jónak látta, mindenesetre a helyzet nem volt 
tragikus, mert ekkor még senki nem gondolt rá 
közellenségként. Idővel pedig enyhültek a kor-
látozások, és javíthatott az eredeti antagonista 
megítélésén. Összességében pedig elmondható, 
hogy nemcsak a szerep, de önmaga kedvéért is 
fenntartotta a tiszteletreméltó, sőt megbízható 
és kedvelhető tanító szerepét, mondhatni eggyé 
vált vele. A történet egyik humorforrását épp az 
a szakadék jelenti, ami fennáll a kívülről hűvös és 
erőteljes, látszólag mindig összeszedett és maga-
biztos Shizun és a magában sokszor szitkozódó, 
kiboruló, haragra gerjedő, a Systemmel perleke-
dő transzmigrált korunk fia között.

 Persze az elgondolkodtathatja az olvasót, 
hogy hol kezdődik a tettetés, és hol a valós sze-
mélyiség. És hogy Luo Binghe tiszteletből átala-
kuló szerelme mennyire tekinthető valósnak, ha 
a szeretett személy nem a valódi arcát mutatja 
neki. Bennem felmerültek ezek a kérdések (és jó 
kis eszmecserét lehet folytatni erről). De hogy 
mégiscsak megnyugtassak mindenkit: habár azt 
nem tudhatjuk biztosan, hogy a főszereplő a va-
lódi – vagy inkább előző – életében hogyan birkó-
zott meg egyes szituációkkal, hogyan viselkedett, 
mielőtt transzmigrált, azért mégiscsak látszik, 
hogy nem állhatott messze tőle az a karakter, aki-
vé Shen Qingqiut formálta. És most őszintén: ki 
nem nézett már fapofával egyes helyzetekben, 
miközben magában épp kiborult és/vagy erőtelje-
sen káromkodott? Na ugye. :D 

Luo Binghe: Ahogy már mondtam, az eredeti Luo 
Binghe kezdetben egy tiszta szívű, ártatlan, és 
nem mellesleg tehetséges fiú volt, aki még a mes-
tere évekig tartó megvetését, megalázását is a jó 
természetét megőrizve tűrte. Ám miután meste-
re a démonok birodalmába taszította őt, minden 
megváltozott. A visszatérte után már inkább anti-
hősként menetelt végig a végeláthatatlan törté-
neten.

 Ezzel szemben mi már egy másik Luo Bing-
hét ismerhetünk meg, hiszen a története legfon-
tosabb komponense, a rá leginkább hatással levő 
személy, a Shizunja – számunkra ismert módon – 
megváltozott. Azonban ahogy Shen Qingqiu sem 
kerülheti el bizonyos tettek elkövetését, úgy Luo 
Binghe sem maradhat az az ártatlan és ígéretes 
ifjú, akivé vált. A sorsa Shen Qingqiuval együtt 
megváltozott. Így a Proud Immortal Demon Way 
elárult, kegyetlen bosszúállója helyett kissé mást 
kapunk… (Shen Qingqiu, vedd észre minél előbb, 
ami majd kiböki a szemed! >.<)

 Mint mondtam, sok más szereplője is van 
a történetnek, de őket most nem sorolnám fel, 
mint ahogy azt sem, hogy milyen klánokba tar-
toznak. Viszont erőteljesen ajánlom azoknak, akik 
belefognának a regénybe, hogy nézegessék EZT 
a képet, ami segít áttekinteni a karaktereket. Ne-
kem nagyon sokat segített, főleg hogy ez volt az 
első kínai regényem, és így a nevek nagyon ide-
genül hatottak, nehezen jegyeztem meg őket. 

https://sakurahimemtl.wordpress.com/2018/08/30/scum-villains-character-design/
https://sakurahimemtl.wordpress.com/2018/08/30/scum-villains-character-design/
https://78.media.tumblr.com/c62f253b93d0b0abd12bd639ecf11b44/tumblr_pc1j9v1Ava1rlecawo1_1280.jpg
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Végszó

 Saját tapasztalatból mondom, hogy annak, 
aki kicsit is érdeklődik a kínai (vagy épp japán) fan-
tasy iránt, ez egy nagyon jó kezdés. Egészen más, 
mint egy angol fantasy. Más karakterek népesítik 
be, más mentalitással és világszemlélettel, akik 
egészen eltérő problémákba ütköznek, miközben 
útjukat nem egyszer keresztezik különleges mi-
tológiai lények és számunkra ismeretlen csodák 
egyaránt. Más hangulat, új íz. Engem berántott. 
És ahogy a múltkori cikkemnél, úgy itt is én rajzol-
tam a címoldali képet (teljes verzió a következő 
oldalon). Remélem sikerült meghoznom a kedve-
teket ehhez a szórakoztató, ámde drámaiságot 
nem nélkülöző történethez. ☺

Ebben az esetben nagyobb hangsúlyt kap a hu-
mor, de ez nem jelenti azt, hogy a történések el 
lennének viccelve. Lesznek itt drámai, feszültség-
ben bővelkedő jelenetek, itt-ott pedig egy csipet-
nyi horrorisztikus felhang is érezhető. Mindemel-
lett a cselekmény jól átgondolt és fordulatos, ami 
nem is árt, tekintve hogy mi is a történet felütése: 
egy vészesen kisiklott, de jobbra érdemes sztori-
ból kell kigyomlálni minden oda nem illő elemet, 
és kielégítő végkifejletet hozni a számára.
 Mindezek miatt azt ajánlom annak, aki ka-
cérkodik a gondolattal, hogy belefogjon az írónő 
valamelyik művébe, és már most lát esélyt rá, hogy 
végül mindegyiket kiolvassa, hogy ezzel kezdje. 
Ugyanis ha ez a regény marad utoljára, előfordul-
hat, hogy nem tudjátok majd úgy értékelni, mint 
azt megérdemelné. Nem mintha alulmaradna 
MXTX ezt követő két regényével szemben, mert 

önmagában tekintve, és a saját kategóriájában 
nagyszerű és élvezetes olvasmány. Viszont an-
nak, aki jobban szereti, ha egy történet még több 
drámát, szívfájdalmat és keserédes pillanatot tar-
talmaz – és még emellett is humoros tud lenni –, 
annak a Mo Dao Zu Shi és a Heaven Official’s Bles-
sing lesz az igazi.

 Én a regények megírásának sorrendjében 
haladtam, és örülök, hogy így döntöttem, mert 
szépen megfigyelhető az út, amit MXTX bejárt 
velük. Nem is feltétlenül nevezném ezt fejlődési 
ívnek – bár minden szerző olyan nagyszerű első 
regényt tenne le az asztalra, mint ő! Mindeneset-
re úgy gondoltam, nem árt ezeket megemlíteni, 
mert nem egy embertől láttam már, hogy a másik 
két regény után ezt inkább pihentető levezetés-
nek fogták fel.

A regény elérhetősége

 Fontosnak tartom tisztázni, hogy a neten 
fellelhető angol nyelvű fordítások között mi a kü-
lönbség, és melyiknek érdemes nekiállni. Elsőre 
kuszának tűnhet, de ne ijedjetek meg, valójában 
nem az. A kis kavarodást az okozza, hogy MXTX az 
első két regényét a netes megjelenés után még 
átszerkesztette. (Ez alatt ne a helyesírási hibák ki-
szűrését értsétek, hanem megváltoztatott jelene-
teket, előre elhintett információkat stb.) De míg 
a Mo Dao Zu Shi esetében az Exiled Rebels Scan-
lations már eleve a végleges verzió fordításának 
állt neki, és vitte végig, addig a The Scum Villain’s 
Self-Saving System első komoly fordítója nem így 
tett – de időközben erre is lett megoldás, erről ké-
sőbb.

 Az első kb. harminc fejezet még a Cnovel 
<3 oldalán jelent meg. Innen vették át a projektet 
a BC Novels  fordítói, akik már a regény végleges 
változatát használták. Azóta be is fejezték a re-
gény fordítását – mondhatni, ugyanis néhány ext-
ra fejezet még nekik is hátra van. Amíg azok nem 
készülnek el, alternatívaként a maradékot el lehet 
olvasni pizZiCcato munkájának köszönhetően. Na 
de akkor mi is a helyzet a regény elejével? Itt jön 
a képbe faelicy, aki céljául tűzte ki, hogy elhozza a 
rajongóknak a regény ezen fejezeteinek végleges 
változatát, és már nincs is messzi a céljától. Ezt a 
verziót még nem olvastam, de valamikor minden-
képpen sort kerítek rá.

https://exiledrebelsscanlations.com/novels/grandmaster-of-demonic-cultivation/
https://exiledrebelsscanlations.com/novels/grandmaster-of-demonic-cultivation/
https://cnoveluv.wordpress.com/projects/the-scum-villains-self-saving-system/
https://cnoveluv.wordpress.com/projects/the-scum-villains-self-saving-system/
http://bcnovels.com/the-scum-villains-self-saving-system/
https://pizziccato.livejournal.com
https://www.novelupdates.com/group/faelicy/
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Érted legyőzhetetlenné válok!

 „Hallottátok? A guberáló mennyei 
tisztviselő összeszűrte a levet a szelle-
mek birodalmának első számú fejesé-
vel!”

 Az angol fordító összefoglalója: 
nyolcszáz évvel ezelőtt Xie Lian volt 
Xian Le császárságának koronahercege, 
az istenek és az emberek dédelgetett 
kedvence. Nem is volt meglepő, hogy 
nagyon fiatalon az istenek közé emel-
kedett. Most, nyolcszáz évvel később 
Xie Lian harmadszor emelkedik fel az 
istenek közé, de ezúttal, mint „három 
világ nevetségének tárgya”. Első isteni 
küldetése során találkozik egy rejtélyes 
démonnal, aki a szellemek uralkodó-
ja, és még a Mennyekben is rettegnek 
tőle. Xie Liannek azonban sejtelme 
sincs róla, hogy a démonkirály már sok-
sok ideje figyeli őt.

Tian Guan Ci Fu regény magyarul!
Fordító: Risa
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