
Írta: Yuuko
Nezha: The Devil’s Birth

Mert mindenkinek jár(na) egy esély…
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 Hol volt, hol nem volt, valahol a 16. századi 
Kínában a Ming dinasztia idején élt egy bizonyos 
Xu Zhonglin nevezetű ember, akinek kedve támadt 
a szabadidejében megírni a Fengshen Yanyi – The 
Investiture of Gods – című könyvet. Ez a könyv a kí-
nai folklóron és mitológián alapul, megfűszerezve 
egy csipet taoizmussal, istenekkel, démonokkal, 
szellemekkel, végezetül pedig jónéhány emberrel 
is, akik valamilyen fatális véletlen folytán mindezt 
túl is élték. Vagy nem. 

 Jópár évszázaddal később született szintén 
Kínában, egészen pontosan Sichuanban, egy Yu 
Yang nevű fiú, akinek a beceneve mellesleg Jiaozi 
vagyis egyfajta kínai töltött gombóc volt, és ami-
nek nincsen semmiféle jelentősége – hacsak nem 
az, hogy a Wikipédia nemes egyszerűséggel így 
emlegeti, valamint ez az étel magyarul valamiféle 
zseniális logika folytán csiaoce néven fut… Szóval 
ez a fiú rajongott az animékért, azonban szülei ha-
tására ő is orvosnak kezdett tanulni, de tanulmá-
nyait végül nem fejezte be. Helyette úgy döntött, 
hogy megvalósítja gyerekkori álmát, és rendező 
lesz. Erőfeszítéseit végül siker koronázta, és See 
Through című 16 perces rövidfilmje számos elis-
merést hozott neki, többek között a 2009-es Ber-
lini Nemzetközi Filmfesztiválon is díjazták. Ezután 
megalapította saját stúdióját Jokelate Stúdió né-
ven, és közel 6 évig dolgozott következő projekt-
jén. Fáradhatatlanul küzdött a projekt megfelelő 
finanszírozásáért, és végül 2015-ben a Beijing 
Enlight leányvállalata, a Coloroom Pictures segít-

ségével készült el a Nezha című film, mely jelen 
cikkünk alanya lett. Mind hálásak lehetünk azért, 
hogy meg tudta valósította az álmát, mivel ezt a 
filmet érdemes mindenkinek megnéznie. Az ere-
deti regény – mely a fentebb említett Xu Zhonglin 
Fengshen Yanyi c. művének felel meg – rengeteg 
anekdotát tartalmaz, és ezek egyikében esik szó 
Nezha történetéről, azonban a film csupán ihletet 
mert belőle. Maga a rendező egyszer azt nyilat-
kozta, hogy Nezha története a saját életpályájára 
emlékezteti.

Egyéb feldolgozások

 Nezha történetéről már jó néhány másik 
alkotás is készült, mint például az 1979-es Nezha 
Nao Hai, vagy a 2003-ban induló 52 részes Nezha 
Chuan Qi című sorozat, de említhetnénk még a 
2016-os ONA-t, az I Am Nezha-t is. Szintén 2016-
ban készült egy live action is League of Gods né-
ven, amely az erdeti regényen alapul és amiben 
szintén feltűnik Nezha karaktere.

Nezha: The Devil’s Birth, avagy
a film, amely népszerűbb volt 

Kínában, mint a Zootropolis

 A nézőkön kívül a kínai filmipar is hálás lehet 
neki.  Annak ellenére, hogy a rendező és az animá-
ciós stúdió is ezzel a filmmel debütált, valamint a 
szinkronhangok között sincsenek ismertebb ne-
vek, a Nezha a kínai mozi egyik legnagyobb dobá-
sa lett. 
 2019 augusztusától a film a maga több mint 
725 millió dolláros bevételével Kínában a legma-
gasabb bevételt hozó animációs film lett – ezzel 
letaszítva a trónról a Zootropolist. Majd a VILÁG 
legmagasabb bevételt hozó nem Disney/Pixar 
animációs filmje: viszlát Shrek 2; és második leg-
magasabb bevételt hozó nem angol nyelvű film-
je – ezzel pedig a Spirited Away a második helyre 
szorult. 

De lássuk is a történetet!

 Több ezer év viszonylagos béke és nyuga-
lom után a Menny és a Föld életet adott a Ká-
oszgyöngynek. A gyöngy telhetetlenül nyelte 
magába a Nap és a Hold esszenciáját, amitől az 
ereje egyre nőtt. De ezek az erők végül túlságo-
san erőssé váltak, melynek következtében a jóság 
és a gonoszság összekeveredett benne. Mivel a 
Káoszgyöngy túl veszélyessé vált, ezért Tianzun 
mester elküldi két tanítványát, Taiyi Zhenrent és 
Shen Gongbaot, hogy szerezzék meg a gyöngyöt. 
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„a Nezha volt az első 3D animációs 
IMAX játékfilm, amelyet Kínában 

gyártottak.”

 A film látványvilága szerintem gyönyörű, 
nagyon részletesen van kidolgozva. Egyik karak-
ter se néz ki ugyanúgy, mindegyik különbözik a 
másiktól. Még a random mellékszereplők közül is 
a legtöbb egyedi karakterdizájnt kapott. Nekem 
a sárkányok kinézete volt a kedvencem, mivel hi-
hetetlenül részletgazdag rajzolást kaptak. Nezha 
gyerek-alakja eleinte nem tetszett, de a végére 
rájöttem, hogy éppen így volt tökéletes. Mert a 
film egyik üzenete is ez: Nem a külső számít iga-
zán, hanem az, ami belül van. Kicsit esetlen, kicsit 
vad... de Nezha igazából jószándékú és nagyon 
szerethető. A korábbi adaptációkban rendre egy 
jóképű ifjú képében jelenítették meg, de a rende-
ző direkt nem így tett, ezzel is hangsúlyozva a fen-
tebb említett üzenetet. A démoni/felnőtt alakjá-
nak a látványát pedig ajánlom a többi hölgynéző 
figyelmébe is, mivel csak egy szó van rá: nagyon 
dögös. (Végül kettő lett.)
 Ao Bing-et is imádom. Egy becsületes, tisz-
ta személyiség, akinek szintén nincs egyszerű dol-
ga. Nehéz döntéseket kell neki is meghoznia. 

Azonban a leginkább Stan és Pan klasszikus fel-
állására emlékeztető páros nincsen egy súlycso-
portban az időközben jelentősen megerősödött, 
és szörnytestet öltött Káoszgyönggyel szemben. 
Tianzun mester személyesen lép közbe, és sike-
rül begyűjtenie, majd két részre szétválasztania 
a gyöngyöt: Lélekgyöngyre és Démongyöngy-
re. Mivel a Démongyöngy irányíthatatlan, így a 
mester egy átkot helyezett el rajta, melynek ha-
tására az három év múlva egy villámcsapás által 
meg fog semmisülni. Tianzun megbízza a két ta-
nítványát egy egyszerű feladattal. El kell vinniük 

a Lélekgyöngyöt egy földön élő istenhez, Li Jing-
hez, hogy annak gyermekeként születhessen újra. 
Azonban a dolgok félresikerülnek, és a Démon-
gyöngy ölt testet Li Jing fiaként. A Lélekgyöngy 
pedig egy áruló segítségével a Tianzun által elzárt 
sárkányok leszármazottjaként reinkarnálódik.
 Itt kezdődik el a film valódi története. A kis 
Nezha egy indulatos, veszélyesen erős gyerekké 
válik, akitől szülei kivételével mindenki retteg. Pe-
dig Nezha csak egy normális gyerek szeretne lenni 
és barátokat szerezni, azonban a folyamatos csa-
lódások egyre kezelhetetlenebbé teszik. Egy nap 
véletlenül találkozik Ao Bing-gel, akivel barátok 
lesznek. A végzetük azonban az, hogy ellenségek 
legyenek, ugyanis Nezha a Démongyöngy, míg Ao 
Bing a Lélekgyöngy megtestesítője. 

Látvány, zene, ömlengés 
és egyebek

 Egyébként a Nezha volt az első 3D animáci-
ós IMAX játékfilm, amelyet Kínában gyártottak. A 
rendező összesen két évet töltött a forgatókönyv 
megírásával, maga a film pedig három év alatt ké-
szült el. Több mint 1318 speciális effekt találha-
tó benne, melyek elkészítésében közel 20 stúdió 
1600+ alkalmazottja vett részt. Az egyik jelenet 
önmagában két hónap alatt készült el.
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 Nemcsak a rendező és a szinkronhangok 
voltak kezdők vagy éppen kevésbé ismertek. A 
film zenéjét szerző Wan Pin Chu is csupán 29 éves. 
Ennek ellenére a film zenéi kellemes hangzásúak, 
és illenek az adott jelenetek hangulatához, sőt bi-
zonyos részeknél még fokozni is tudják. A harcjele-
netek különösen tetszettek, nagyon kreatívan ko-
reografálták meg őket. Egyetlen negatívumának 
a néha túlzásba vitt komikus jeleneteket tudnám 
megemlíteni, azonban ezek sem annyira zavaró-
ak, és szerencsére viszonylag kevés van belőlük. A 
film elég családbarát, pont megfelelő egyensúly-
ban vannak benne a vicces és drámai elemek. Aki 
érzékenyebb típusnak tartja magát, azért készít-
sen maga mellé pár zsebkendőt is. Én már három-
szor láttam, de mindegyik alkalommal szükségem 
volt rá. Érdemes tovább nézni a filmet, miután 
elkezdődik a stáblista, ugyanis jó néhány magyar 
nevet felfedezhetünk rajta. Sajnos nem tudok kí-
naiul, de ha jól láttam, akkor a zenei aláfestés egy 
részét biztosan magyaroknak köszönhetjük. Vala-
mint van egy igen érdekes stáblista utáni jelentet 
is, kár lenne kihagyni!
 Talán kicsit elfogult vagyok, de nekem ha-
talmas kedvenc lett ez a film. Legszívesebben 
mindenkivel megnézetném. 

És még nincsen vége… 
remélhetőleg

 2020. január 25-ére jelentették be a követ-
kező projektet, amely egy univerzumban játszódik 
jelen cikkünk alanyával, és amely szintén a Feng-
shen Yanyi-t veszi alapul. A film címe Jiang Ziya/
Legend of Deification. Az előzetese már megte-
kinthető, azonban a koronavírus miatt a kiadás dá-
tumát visszavonták, és eddig még nem jelentet-
tek be új megjelenési dátumot. (Reméljük, hogy 
lesz hozzá, engem már a trailer teljesen fellelkesí-
tett. Annak ellenére, hogy más fogja rendezni, bár 
ennek okát nem tudom.)

Személyes végszó,
avagy BL különkiadás

 Őszintén bevallom, hogy teljesen vélet-
lenül találtam rá erre a filmre. Annak ellenére, 

hogy ilyen szép eredményeket ért el. Egy fóru-
mon, amelynek aktív tagja vagyok már egy ideje, 
belinkeltek pár gyönyörű fanartot két démonról, 
akiknek az ábrázolásában a vörös és a kék szín do-
minált. Ezután kerestem rá a két karakterre, és na-
gyon megörültem, amikor megtudtam, hogy egy 
film készült róluk. Miután rájöttem, hogy animá-
ciós filmről van szó, kicsit csalódott voltam, azon-
ban úgy gondoltam, hogy adok egy esélyt neki. És 
milyen jól tettem! Bár nem teljesen azt kaptam, 
amiben első látásra reménykedtem – bromance 
vagy „lélektársak” –, azonban nincsen okom a csa-
lódásra. Ez egy kívül-belül gyönyörű történet. Ami 
pedig a boys love részét illeti: rengeteg csodála-
tos fanart található róluk a neten. (És megvan az 
új háttérképem is)

Cím: Nezha Zhi Mo Tong Jiang Shi
         Nezha: The Devil’s Birth

Hossz: 1 rész (110 perc)
Év: 2019

Stúdió: Beijing Enlight Pictures
Műfaj: akció, dráma, fantasy, történelmi, 

vígjáték
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