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 Szeretnék	 több	 donghuát	 (kínai	 anime)	
megismerni,	 így	 áttekintettem	 a	 jelenlegi	 felho-
zatalt,	 amiből	 elsőként	 néhány	 romantikus	 víg-
játék	ragadta	meg	a	figyelmemet.	Ezek	egyike	a	
Tong	Ling	Fei	a	maga	16	részével	és	a	szépfiút&-
széplányt	ábrázoló	borítójával	(lásd	a	cikk	végén),	
amivel	könnyedén	elcsábított.	Kíváncsian	vártam,	
milyen	lesz	ez	a	„kínai	shoujo”.

Csak ügyesen a sablonokkal

	 Helyszín	 egy	 fantasy	 királyság,	 ahol	 a	 Ye	
család	uralkodik.	A	király	kérésére	Qian	miniszter	
kénytelen lányát, Yunshangot érdekházasságra 
kötelezni. A lány azonban nem akar Ye Wang her-
ceg	felesége	 lenni,	mivel	eddig	csak	 rosszat	hal-
lott róla. Kétségbeesésében végül anyjával addig 
kérlelik	a	minisztert,	míg	az	ki	nem	talál	valamit.	
Yunshang legnagyobb örömére, ugyanis van még 
egy	 lányuk,	 Yuxi,	 akinek	 különleges	 képessége	
miatt	 távol	az	emberektől,	 a	hegyekben	kell	ne-
velkednie,	ezért	a	családon	kívül	senki	sem	ismeri.	
Yuxi	 így	kapóra	 jön,	hogy	testvérével	helyet	cse-
rélve,	Yunshangként	ő	házasodjon	be	a	királyi	csa-
ládba.
	 Nos,	lehet,	hogy	újdonsült	férje	egy	jégszí-
vű,	undok	herceg,	de	Yuxit	 sem	kell	 félteni:	 egy	
szeleburdi,	 a	 szabályokra	 fittyet	 hányó,	 és	 igen-
csak	magának	való	nőszemély...	közel	sem	az	a	ne-
mes hölgy, mint amilyennek lennie kéne. Hogyan 
is	lehetne?	Hiszen	szellemekkel,	démonokkal,	álla-
tokkal beszélget... nem véletlenül élt gyerekkora 

óta	a	Ling	Yun	hegyen,	ahová	apja	száműzte.	Sze-
rencsére	volt	ott	egy	mestere,	aki	harcművészet-
re	és	kultiválásra	(„mágia	használatra”)	 is	megta-
nította	 a	 lányt.	 Ezekkel	 a	 képességekkel	 lép	 hát	
be	Ye	Wang	palotájába,	ahol	elég	hamar	 felkelti	
elutasító	férje	és	szolgálói	figyelmét.

	 Így	indul	a	történet,	bár	Yuxinak	nem	célja	
a	 bajkeverés,	 pláne	nem	a	 lebukás	 a	 testvércse-
rét	 illetően,	 csak	 szimplán	élvezi,	 hogy	 végre	el-
szabadult otthoni fogságából. Ami egyúttal azt is 
jelenti,	hogy	még	véletlenül	sem	szorítja	őt	korlá-
tok	közé	újdonsült,	szellemjárta,	rozoga	palotája,	
amit	a	királyi	család	szánt	neki.
	 Kezdetben	a	cselekmény	a	lány	határozott,	
erős	természetére	fókuszál:	férfinak	öltözik,	köny-
nyedén	elbánik	bárkivel,	segíteni	akar	szolgálóinak	
stb-stb.	Emellett	családja,	apja	politikai	érdekei	is	
valamennyire hangsúlyossá válnak, férje testvére-
it	is	szép	sorban	megismerjük,	a	romantika	pedig	
csak	ezután	jön.

	 Sablonokból	persze	nincs	hiány,	pláne	igaz	
ez	a	történetvezetésre,	karaktertípusokra	és	azok	
viselkedésére.	A	rendkívül	szórakoztató	hangulat	
közben	 sajnos	 egyre	 inkább	 elkopnak	 a	 cselek-
ményben	rejlő	lehetőségek,	a	hangsúly	pedig	Ye	
Wang	 érzelmeire	 helyeződik,	 akit	 egyre	 jobban	
érdekel	 nem	mindennapi	 felesége.	 Önmagában	
persze	ez	nem	baj,	sőt,	elvileg	azért	kezdünk	bele,	
hogy	 csajos-romantikus	 anime-adagot	 kapjunk.	
Ezt	pedig	elég	jól	teljesíti	 is,	szívesen	szurkolunk	
a	főszereplőknek,	de	újdonságokra	vagy	mélyebb	
szálra	ne	számítsunk.	A	sorozat	végére	bár	a	po-
litikai intrikák háttérbe kerülnek, az ágyasi és dé-
moni	 problémák	 fokozódnak,	 ami	 a	 túl	 shoujós	
részeket	egész	jól	megfűszerezi.
 A manhua ugyan még fut, és a lezárásból 
vagy	az	idő	közben	ki	nem	bontakozó	szálakból-ka-
rakterekből	ítélve	érzékelhetjük	is,	hogy	folytatás	
várható,	ugyanakkor	románc	tekintetében	elége-
dettek lehetünk azzal, ahogy a történet félbema-
radt. 
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párost	alkotnak	és	jól	mutatnak	együtt.	Az	ellen-
kezős	kémia	köztük	is	minden	jól	ismert	moment	
ellenére élvezetes, de a manhuánál erre még visz-
szatérek.

	 A	többi	karakter	viszont	tényleg	csak	színe-
sítő	elem,	akik	érdekesebbek	is	lehetnének	(ellen-
ség	király,	miniszter,	koronaherceg,	szolgálólány),	
azok	sem	kaptak	elég	jelenetet	ahhoz,	hogy	bár-
mi	mélyebb	bontakozzon	ki	körülöttük.	Így	inkább	
csak	a	humor	vagy	a	konfliktusok	erősítésében	jel-
eskednek.

	 Yuxi	 családja	 rendkívül	 számító	és	 képmu-
tató,	Ye	Wang	családja	egy	kisebb	bishi	gyűjtőté-
gely	a	szokásos	típusokkal,	az	ágyasok	és	szolgák	
pedig	szintén	színesítik	a	történetet,	bár	van	köz-
tük, aki már elég bosszantó.
 Kiemelném még a kis mókás szellemeket, 
Yuxi	barátait,	akiknek	köszönhetően	a	lány	sosem	
magányos.

Nekem	igazán	nagy	hiány	érzetem	nem	volt,	per-
sze	szívesen	nézném	tovább	is	a	karakterek	min-
dennapos	 hülyeségeit	 és	 cselekedeteit.	 A	 man-
hua viszont vegyes érzéseket kelt bennem, amire 
a	cikk	végén	kicsit	rátérek.

Bishoujók és bishounenek

 A karakterek annak ellenére, hogy többnyi-
re	sablonosak	és	felszínesek,	eléggé	mókásak	és	
szerethetők.
	 Szerencsére	 Yuxi,	 a	 főhősnő	 kiemelkedik	
közülük, és igazából egyedül elviszi a hátán az 
egész	sorozatot.	A	shoujo	sztereotípiák	közül	ő	az	
erős,	határozott,	független	nőt	testesíti	meg,	aki-
nek hatalmas az igazságérzete. Ugyanakkor van 
egyfajta	 kifinomultság,	 higgadtság,	 sőt	 bölcses-
ség	 Yuxi	 nagyszájú	 (egyesek	 szemében	 butának	
tűnő)	habitusa	mögött,	hiszen	ő	egy	harcművész.	
Könnyedén	 elbánik	 a	 férfiakkal,	 és	 az	 animében	
bemutatott	 képességek	 alapján	 ő	 kultivál	 a	 leg-
magasabb szinten a karakterek közül. Emellett 
persze	 részben	 bájos,	 részben	 flúgos	 személyi-
ség,	akit	a	körülötte	 lévők	elég	eltérően	tolerál-
nak,	csodálói	és	utálói	 is	akadnak.	Nem	is	 igazán	
a	palotán	belüli	„ágyas-játszmák”,	szolgálói	hűség	
vagy	a	flörtölő	sógorok	ügyében	való	fellépése	a	
lenyűgöző,	hanem	amikor	férje,	apja,	sőt,	az	egész	
királyi-politikai	elit	előtt	szemlélteti	képességeit,	
ellenkező	nézeteit.
 De férje, Ye Wang is a jobb bishounen fajtá-
ból	való.	Értem	ez	alatt,	hogy	nem	csupán	szépfiú,	

hanem	egy	szintén	szimpatikus	és	erős	karakter,	
aki egyszerre ellensúlyozza és támogatja is felesé-
gét.	Persze	ő	is	egy	az	egyben	magán	hordozza	a	
jól	ismert	shoujo-herceg	jegyeket:	elsőre	érzéket-
len,	pozíciója	miatt	esetenként	rátarti,	romantikus	
mozdulataiban	pedig	erőszakos...	Pontosabban	ő	
is	azt	hiszi,	ha	megragadja	a	nőt,	és	(rámenőssé-
gével vagy sármjával) nem ereszti, akkor az meg-
adja	magát	neki,	ami	talán	működne,	ha	nem	Yuxi	
lenne	 a	 hősnő.	 De	 szerencsére	 ő	 az!	 Elutasítása	

bántja	 is	 a	herceg	egóját,	 pláne,	hogy	 valójában	
ő	is	egy	kedves,	empatikus	jellem,	igyekszik	tehát	
stratégiát	váltani	(több-kevesebb	sikerrel),	külön-
ben	Yuxi	sosem	tudná	megszeretni	őt…

	 Kicsit	sajnálom,	hogy	Ye	Wang	megmozdu-
lásai	 sokszor	 sablonosak	 és	 önismétlőek,	 ugyan-
akkor a viselkedése a kulturális közeg és a betöl-
tött	magas	rangú	pozíciója	miatt	teljesen	reálisak.	
Yuxivel	pedig	tulajdonképpen	összeillenek,	remek	
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ben is. Mármint több modern elemet is láthatunk 
a	poénosnak	szánt	jeleneteknél,	ami	tovább	erő-
síti	a	sorozat	lazaságát.

	 Szumma	 egy	 energikus,	 szerethető	 dong-
huát	kap,	aki	megnézi	ezt	a	16	részt.	Annak	elle-
nére, hogy vannak ködös, kidolgozatlan szálai, 
és	shoujo	sablonos	elemei	a	romantikát	illetően,	
nem	okozott	bennem	csalódást	az	összhatás,	sőt,	
így	is	elégedett	vagyok	vele.	Köszönhető	ez	Yuxi	
élettel	 teli,	 erős	 személyiségének,	 és	 a	 többiek	
poénos-változatos	jeleneteinek.	Bár	kaptunk	már	
sok	 hasonló	 animét,	 ez	 a	 kínai	 esszencia	 és	 kör-
nyezet	új	 ízt	 ad	a	 japánhoz	 szokott	érzékszerve-
inknek.	Érdemes	próbálkozni	vele.

Manhua

	 Az	 eredeti	 mű	 2017-ben	 indult,	 jelenleg	
több	mint	400	fejezetnél	jár,	alkotója	Rou	Rou,	és	
hetente	jelenik	meg	a	Tencent	Manhua	oldalon.

Csomagolás

	 A	 Tong	 Ling	 Feit	 a	 Haoliners	 stúdió	 készí-
tette,	ami	sok	japán	anime	munkálataiban	is	részt	
vett	már,	 saját	 sorozatként	 pedig	 hozzájuk	 kap-
csolódik	pl.	a	Ling	Qi	(Spiritpact)	mindkét	évada	és	
a	hamarosan	érkező	Tian	Guan	Ci	Fu	is	(regényéről	
bővebben:	AniMagazin 52.).	A	sorozat	2018-2019	
között	futott,	eléggé	friss,	így	lehet,	pár	éven	be-
lül	folytatás	is	érkezik,	de	erről	még	semmi	hír.	
 Összesen 16 részes, de kissé rövidebbek az 
epizódok	az	átlagos	anime	hossznál,	hiába	vannak	
itt-ott	23-24	perces	videók:	a	tényleges	tartalom	
kb.	15-16	perc,	hozzájön	a	néhány	perces	opening	
és	ending,	majd	még	egy	pár	reklám	ehhez	és	más	
animékhez	kapcsolódva...

	 A	stúdió	nagyon	szép	munkát	végzett	a	ka-
rakterdizájn	és	szumma	az	animáció	tekintetében	
is.	 Persze	 vannak	 egyszerűbb	 jelenetek	 is,	 de	 a	
hátterek, részletek az esetek többségében meg-

felelően	 kidolgozottak	 és	 gyönyörűek.	 Egészen	
minőségi	élményt	nyújt,	amihez	a	színészek	és	a	
zenék	is	passzolnak	(1-2	betétdalt	tartottam	kicsit	
talán nyálasnak).
 Jó látni, hogy a manhuához hasonlóan itt 
is	 sűrűn	 váltanak	 ruhát	 a	 szereplők,	 amik	 szebb-
nél-szebbek	és	rendkívül	színesek.	De	ez	az	anime	
egész	 látványára	 igaz.	 A	 karakterek	 arca	 pedig	
szerintem jobban sikerült az eredeti változathoz 
képest.

	 Ami	még	igazán	feltűnő	jelenség,	az	az	ope-
ning.	Ez	is	rendkívül	színes-szagos,	táncos-amv	ha-
tást kelt, ugyanis a karakterek végigdiszkózzák az 
egészet...	egy	elég	flúgos,	kínai	„mulatós”	sláger-
re.	A	 látványa	ennek	 is	 jól	 sikerült,	 a	 zene	pedig	
FURA,	 pláne	 az	 énekes	 hangja	miatt.	 Az	 ending	
már	a	szokásos	érzelmes,	lírai	hatást	követi,	ahogy	
sok más donghua esetében.
	 Kicsit	visszatérve	még	az	opening	„anakro-
nisztikus	 humorára”,	 ez	 visszaköszön	 a	 történet-

https://animagazin.hu/magazin/52/


Anime
023ajánló

TartalomjegyzékAniMagazin △

 A donghua története a 146. fejezet környé-
kén	 ér	 véget	 (persze	 több	 eseményt	 is	 kihagy),	
tehát	bőven	 van	 anyag	 a	 folytatásra.	De	 szemé-
lyes véleményem, hogy nem biztos, hogy kell az 
nekünk... Azért mondom ezt, mert a manhuát, 
pláne	a	későbbi	cselekményét	gyengébbnek	tar-
tom,	mindjárt	 részletezem,	miért.	Viszont	 remé-
lem tévedek, hiszen animében valahogy jobban 
működött	az	egész,	és	talán	pont	ezért	a	további	
évadok	is	tetszenének	belőle.
	 A	manhuával	az	első	problémám	(és	nyilván	
ez a kisebbik gond), hogy nem kedvelem a rajzolá-
sát...	Egyrészt	nem	az	én	stílusom	az	az	idétlen	cu-
kiság,	ahogy	a	karaktereket	chibisíti	Rou	Rou,	de	a	
rendes	kinézetük	sem	mindig	szép,	pontosabban	
sokszor kifejezetten gnóm benyomást kelt. A ru-
hák	 és	 a	 hátterek	már	 jobban	működnek,	 színe-
sek,	de	 a	 rajzolásuk	más	művekhez	 képest	 igen-
csak	 egyszerű	és	 kezdő	benyomást	 kelt.	 Viszont	
érezhető	a	fejlődés,	az	alkotó	az	évek	alatt	egyre	
jobban használja a háttereket. Ez azt jelenti, hogy 

eleinte	nagyon	amatőr	rajzokon	láthattuk	az	eset-
leges	épületek,	terek	dizájnját,	ami	mára	részelte-
sebben	szerkesztett,	3D-s,	rajzprogram	sablonok	
masszív	 használatából	 áll.	 De	 karaktervonalai	 és	
színezése	az	évek	alatt	gyakorlottabbá	vált.
	 A	nagyobb	problémám	a	donghuánál	is	em-
legetett shoujo kliséivel akad. A sorozatban több 
csók	is	elcsattan	Ye	Wang	rámenőssége	miatt,	és	
a	végére	Yuxi	is	láthatóan	kezdi	megkedvelni	fér-
jét...	Bár	ezen	a	ponton	nem	szeretett	még	tény-
legesen	bele,	de	törődése,	változó	hozzáállása,	és	
az	összeköltözés	eléggé	optimista	hangulatot	köl-
csönöz	az	évad	végére.	Kb.	borítékolja	az	ember,	
hogy	innentől	semmi	akadálya	annak,	hogy	tény-
legesen férj és feleség legyenek. Ezzel szemben 
kiábrándító,	 amit	 a	manhuában	 ez	 után	 kapunk.	
Önismétlés	orrba-szájba:	Ye	Wang	továbbra	is	egy	
rámenős	alak,	aki	 lépten-nyomon	csókot	akar	ki-
erőszakolni	a	lányból,	Yuxi	pedig	minden	határo-
zott tulajdonsága mellett a szerelemben járatlan, 
riadt,	 így	mindig	tolakodásnak	veszi	férje	közele-
dését.	Jogosan,	mert	az	a	baj,	hogy	Rou	Rou	újra	
és	újra	ezt	írja	nekik,	és	csak	nagyon	lassan,	mini-
málisan	halad	az	érzelmi	rész	előre.	Yuxi	szerelme	
szerintem	előnyösebben	is	alakulhatott	volna,	ha	
Ye	Wang	is	kapna	több	vonzó	jelenetet,	nem	csak	
a	teperős	vagy	értetlenkedős	fajtát.
	 Persze	kissé	sarkítok,	nyilván	nem	csak	eny-
nyiből	állnak	a	karaktereke	és	a	jeleneteik,	idővel	
pedig	össze	is	jönnek.	Tehát	kölcsönösen	szeretik	
egymást,	csak	eddig	a	pontig,	meg	persze	az	első	
tényleges	ágyjelenetig	jóval	később	jut	el	a	törté-

net,	mint	amire	az	anime	végéből	számítani	lehet.	
Nem	 kedvelem	 ezt	 a	 szappanoperás	 túlhúzást...	
Viszont	a	 folytatásban	 legalább	a	 többi	karakter	
és	konfliktus	is	szépen,	fokozatosan	előkerül.	Bár	
továbbra	is	elnyomja	őket	a	shoujo	huzavona	mér-
téke.
	 A	manhuát	csak	azoknak	ajánlom,	akik	erre	
az	egészre	fel	vannak	készülve,	és	így	is	kíváncsiak	
a	flúgos	párosra.	Official	angol	fordítását	a	WeCo-
mics	készíti,	de	még	csak	a	200.	fejezet	körül	tar-
tanak, a többit rawban találjátok.

Webmanhua	alapján
Angol cím:	Psychic	Princess

Év:	2018-2019
Hossz: 16 rész

Stúdió: Haoliners Animation League
Műfaj:	vígjáték,	romantika,	fantasy,	dráma

Eredeti alkotó:	Rou	Rou

Értékelés:
MAL:	7,9
AniDB:	6,7
AniList:	74%
Cikkíró:	7,5


