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Bevezető

 Ismételten egy ínyencséggel rukkoltam elő, 
ezúttal egy manhua kerül terítékre. A fogalom na-
gyon közel áll a már ismertetett manhwa névhez 
és nem véletlenül. A manhua egy kínai képregény 
stílus, ami szerencsésen ötvözi a manga és a man-
hwa stílusát. Megőrzi a manga beosztását és olva-
sási stílusát (balról jobbra, fentről lefele haladva), 
de átveszi a manhwa azon tulajdonságát, hogy 
színes megjelenítést alkalmaz. A mangával ellen-
tétben tehát nem fekete-fehér, hanem színes. 
Emellett a már említett két stílushoz hasonlóan 
a szimbólumok az adott ország hagyományából 
merítenek. Így habár nem éppen Japán és nem is 
manga, de mindenképp rokon stílusról, és rokon 
műfajról van szó. Mindenkit biztatok rá, hogy ad-
jon neki egy esélyt, különösen azok, akiknek prob-
lémát okoz, hogy a mangák nem színesek, és nin-
csenek annyira vizuálisan megjelenítve. 

A manga világa

 A manga világa a klasszikus kínai felfogást 
követi, tehát van a mi világunk, ahol minden élő 
él, a „fantom sziget” vagy klasszikus nevén szel-
lemek világa, valamint az alvilág, ahová a holtak 
távoznak. A világok között van átjárás, de nem 
mindenki számára, főképp nem az átlagos halan-
dóknak. A világ kemény társadalmi osztályokra 
van felosztva (kasztrendszer). A hierarchia csú-
csán állnak az úgynevezett „istenek”, alattuk teljes 

elnyomásban vannak az emberek, akik gyakorlati-
lag az „istenek” rabszolgái. Végezetül pedig az al-
világba vannak száműzve a „sötét teremtmények” 
(dark ones). Ezenkívül még különböző szörnyek 
is feltűnnek az általunk megszokott állatokon kí-
vül, de ezek nem intelligensek és semmiképp sem 
töltenek be különösebb szerepet a történetben. 
 Hogy megértsük, hogy ez a rendszer, hogy 
alakult ki, tovább kell boncolnunk a világ tulajdon-
ságait. A Feng Shen Ji világában léteznek mágikus 
erők, olyan képességek, amelyek emberfeletti tu-
lajdonságokkal ruházzák fel birtoklóikat.

 Ezeket a képességeket a következő kategó-
riákba sorolhatjuk:
 „Mennyei erő (Divine power)”: egy olyan 
képesség, amelyet csakis az „istenek” birtokolnak. 
Ezt az erőt nem lehet eltanulni vagy tovább adni, 

csak vele lehet születni. Nyolc csoportba lehet 
sorolni azokat a képességeket, amelyek ebből az 
erőből származnak: „látnokok tekintete”, „elpusz-
títhatatlan”, „monokrom”, „örök élet”, „Asura”, 
„alvilág”, „ősi erő” és „Menny és Föld.” Mindegyik 
kategória elképesztő képességeket jelent a maga 
területén, ugyanis nem minden képesség harc 
típusú. Vannak, amelyek inkább a gyógyításban, 
szervezésben vagy egyéb téren kiemelkedőek. 
Ezek a széles körű és elképesztő erejű képessé-
gek tették lehetővé az „istenek” számára, hogy 
vasmarokkal uralkodjanak a világ fölött. 
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 „Tégely aura (Smelting aura)”: egy képes-
ség, amelyet kifejezetten az emberek tudnak elsa-
játítani. A képesség elsajátításához a személynek 
birtokolnia kell az úgynevezett „elme szemét”, 
ami lehetővé teszi, hogy észlelje és irányítása alá 
vonja a „láthatatlan levegőt”. 
 Ezt követően ebből a „levegőből” a személy 
bármit meg tud formálni, bármekkora méretben, 

lehet klasszikus fegyver (kard, lándzsa stb.) vagy 
akár hegyek, óceánok. Innen jön a tégely elne-
vezés is. Minden személy, aki elsajátította ezt a 
képességet, járt a Fantom szigeten, ami a hazája 
ennek az erőnek, egyúttal egy teljesen más világ 
is (mint az elők és a holtak világa).

 „Lélek energia (Soul power)”: ez az erő a 
„sötét teremtmények” különlegessége, habár bi-
zonyos körülmények között az emberek is elsajá-
títhatják. Ezen képesség során a használók saját 
lelküket használva jutnak erőhöz, ami megnöveli 
a sebességüket, fizikai erejüket és még a regene-
rálódási képességüket is. Ez csupán az első szint a 
képesség terén, a következő szint a „lélekfelruhá-
zás”, amely során az első szintben felszabadított 
erőt egy kiválasztott fegyverbe irányítja a hasz-
náló, így a fegyver maga is sokkal erősebb lesz és 
különleges képességekre tehet szert. A legvégső 
szint a „határ átlépés”, amely során látványosan 
megugrik az erőszintje a használónak és még több 
különleges képességre tesz szert. Habár a nevük 
nem sugallja, a „ sötét teremtmények” ember ala-
kúak.

 „Mantra”: ezt az erőt bárki használhatja, a 
klasszikus mágikus erőknek felel meg, varázsigék 
és varázskörök segítségével a használó képes bár-
mit életre hívni. A varázslatért cserébe a saját éle-
terejével fizet, tehát nem korlátlan hatalom, ha 
meghaladja a korlátait, akkor meghal. 

Fontosabb szereplők

 Wu Geng (Ah Gou): történetünk főhőse, 
egy fiatalember, aki királyi családba születik. Első-
re talán azt gondolnánk, hogy ez egy jó és könnyű 
életet jelent, főleg, hogy az „istenek” arra utasít-
ják az apját, hogy egyesítse az összes emberi ki-
rályságot a segítségükkel, és hozza létre az első 
császárságot az uralma alatt. Azonban a dolgok 
gyors fordulatot vesznek, amikor az apja elutasít-
ja a parancsot és fellázad az „istenek” elnyomása 
ellen. Ő maga megmenekül a vérfürdőből, amivel 
elfojtják az apja lázadását, de nevet kell változ-
tasson. Így lesz Wu Gengből Ah Gou, és rabszol-

gaként kell újrakezdje az életét a bányákban. Ezek 
a tapasztalatok jó hatással lesznek a személyisé-
gére, a kezdeti arrogáns királyfiból egy jó vezető-
vé válik, természetesen a többi szereplő hathatós 
segítségével.

 Zi Yu: Ah Gou nagybácsija, aki azon kevés 
ember közé tartozik, aki elsajátította a „tégely 
aura” képességet. Egy nagyszerű kardforgató, aki 
a testvére segítségére siet, azonban az „istenek-
kel” szemben erőtlen. Ő is megmenekül a mészár-
lásból, majd később újra találkozik Ah Gou-val. Egy 
erős igazságérzettel rendelkező, jószívű személy, 
aki többnyire magányosan szeret lenni. 
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 Tian (Hei Long): a legidősebb „isten” mind 
közül, több mint 100.000 éves, ő volt, aki létrehoz-
ta a ma létező világot. Kérdés nélkül a legerősebb 
lény, emiatt a történet elején ő tűnik fel, mint a fő 
gonosztevő, később azonban kiderül, hogy csak-
is a saját érdekeiért cselekszik, figyelmen kívül 
hagyva minden mást. A neve is az abszolút milé-
tére utal, ugyanis a TIAN utalás a kínai nyelvben az 
istenre. Mármint szó szerint mennyet jelent, ami 
direkt utalás a legfelső istenre/istenségre. Hei 
long az eredeti neve.

 Shen Yen: az „istenek” között TIAN helytar-
tója, később kiderül, hogy a történet igazi főgo-
nosza. Egy ambiciózus és elképesztően arrogáns 
személy, aki úgymond „isten-nacionalista”, olyan 
értelemben, hogy szerinte csak az „istenek” tud-

ják vezetni a világot, ők a legfenségesebbek és 
a legmagasabb szintű életformák, mindenki más 
csak féreg. A háttérben már a történet elejétől 
kezdve ő irányítja a szálakat. 

 Ni Tian Er Xing (Ah Man): a „sötét teremt-
mények” jelenlegi vezetője, egyúttal a legerő-
sebb harcos is közülük. Egy erős és törödő vezér, 
aki minden tőle telhetőt megtesz, hogy a forra-
dalmuk sikerrel végződjön az „istenekkel” szem-
ben. Az igazi neve Ah Man, a cím, amit visel pe-
dig azt jelenti, hogy „cselekedet a menny ellen”. 
 
 A történetben jóval több mint 100 karakter 
jelenik meg, számos egyéb fontos szereplő tűnik 
még fel, de nem szeretném túl hosszúra írni a cik-
ket. 

 Li Jing: Zi Yuhoz hasonlóan ő is birtokolja a 
„tégely aura” képességet. Az erejét elismerve az 
„istenek” alkut ajánlottak neki, nem ölték meg és 
nem is börtönözték be, hanem egy bányát adtak 
az uralma alá, mindezért cserébe senkinek nem 
taníthatja meg a mesterségét. Őt legjobban a fia 
érdekli, minden cselekedetét aszerint ítéli meg, 
hogy mi a jobb a gyerekének, így viseli el az em-
bertelen körülményeket a bányáiban, ugyanis 
ameddig a kellő mennyiségű vérkövet kitermelik, 
az „istenek” nem fenyegetik őt és a fiát. Az ő bá-
nyájába kerül Ah Gou. 
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Saját vélemény

 A manhua több szempontból is kiemelkedő. 
Elsősorban magát a történetet emelném ki, ami 
elejétől a végéig jól van megtervezve. Nincsenek 
elvarratlan szálak, valamint minden történésnek 
megvan a maga ok-okozatisága. Másodsorban a 
rajzolási stílusról kell beszéljek, itt nem arra gon-
dolok, hogy színes a megjelenítés, hanem sokkal 
inkább arra, hogy minden karatker részletesen ki 
van dolgozva. Még az egyszerű bányászok vagy 
harcosok is részletesen vannak megrajzolva. Ez az 
egyik oka, hogy több mint 100 karatert ismerünk 
csak névről a történetben. Harmadrészről pedig 
azt szeretném kiemelni, hogy a történet nagysze-
rűen ötvözte a kínai hagyományokat a fantázia 
világával, megjelennek a kínai házak és cserépe-
dények, öltözetek, de a kínai filizófia (taoizmus, 
buddhizmus és konfucianizmus) és az evési szoká-
sok egyaránt.

A történet utóélete

 A történet elejét elkészítették animációs 
feldolgozásban is. Azért írom így anime helyett, 
mert egy kínai stúdió készítette. Az animáció so-
rán CGI-t használtak és itt-ott változtattak a tör-
téneten, valamint a szereplők megjelenésén. Ösz-
szesen 30 rész készült el, részenként 16 perces 
időtartammal. Az animáció nincs licenc alatt, te-
hát online megtekinthető angol felirattal. 

 A történet folytatásáról (annak ellenére, 
hogy a manhua végén volt rá utalás) nem sikerült 
hírt találnom.

Kinek ajánlom?

 Elsősorban azoknak ajánlom, akik szeretik 
az akciódús, shounen történeteket. Tele van fan-
táziával és a kínai kultúrából is rengeteg elemet 
meg lehet találni benne, tehát, akik inkább eze-
ket kedvelik, azok sem fognak csalódni. Ha valaki 
eddig azért tartózkodott a mangák olvasásától, 
mert nem kedveli a fekete-fehér megjelenítést, 
annak is bátran merem ajánlani ezt a manhuát. 

Alkotók: Zheng Jian He (író), Tang Chei Fai 
(illusztrátor), Cheng Kin Wo (illusztártor) 

Műfaj: akció, dráma, kaland, fantázia,
történelmi, küzdősport, természtfeletti

Publikálás éve: 2010-2016
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„...elejétől a végéig jól van 
megtervezve (...) a történet 
nagyszerűen ötvözte a kínai 
hagyományokat a fantázia 

világával”
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