Heaven Official’s Blessing
Írta: Kocsondi Nelli (artist Facebook oldal)

Avagy van élet a Mo Dao Zu Shi után is
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Az utóbbi időben rengeteget hallhattatok
Mò Xiāng Tóngxiù (a továbbiakban: MXTX) kínai
írónő második regényéről, a Mo Dao Zu Shiról (AniMagazin 46.). Nem véletlen, hisz amellett, hogy
nemrégiben teljes egészében elérhetővé vált angolul, hála a kitartó rajongói fordításnak, a nyáron megérkezett a donghua 2. évada (AniMagazin
51.) és egy live action feldolgozás is (The Untamed
(AniMagazin 51.)), emellett pedig az audio drama
is a végéhez ért. De persze a jelenleg is futó manhuáról se feledkezzünk meg, habár annak még
messzebb van a vége.
Viszont nem ez az írónő egyetlen műve,
aminek aktualitása van. MXTX harmadik regénye, a Heaven Official’s Blessing is elérhetővé vált
nemrég minden extra fejezetével együtt, és elindult belőle egy manhua is, gyönyörűen kidolgozott grafikával. És ha ez nem lenne elég, úgy hírlik,
jövőre indul belőle a donghua is! De nem lennék
meglepve, ha további feldolgozásokra is sor kerülne a jövőben.

Szóval ha…
- már elegetek van a Mo Dao Zu Shiból (kizárt)
- elvonási tüneteitek vannak, mert már minden
létező formában megtekintettétek a Mo Dao Zu
Shit kétszer (legalább)
- túl sokat tudtok róla, és ezért az alapműbe már
nem is akartok belekezdeni
- a Pinterestet bújva a sok WangXian fanart kö-
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zött rábukkantatok két látszólag oda nem illő, vörösbe és fehérbe öltözött figurára, akik felkeltették az érdeklődésetek
- nem ismeritek MXTX-et, de szeretnétek valami
olyat olvasni, ami beránt és nem ereszt titeket hónapokig, mert hosszú fantasztikus
…akkor nagyon is ajánlom az írónő harmadik,
Tiān Guān Cì Fú, avagy Heaven Official’s Blessing
c. regényét, mert egyszerűen zseniális! Egyszerre
komoly, drámai, humoros és szeretnivaló, érzelemdús, szövevényes, fordulatos és izgalmas…
(+ minden további jelző, amit csak fel tudnátok
sorolni a saját kedvenc történeteitekről).

Történet
Három birodalomra osztott világban járunk:
az emberek és a démonok kénytelenek ugyanazon területen osztozkodni, ám az isteneknek külön otthona van, amit csak kevesen érhetnek el.
Ha egy halandó kiválóan űzi a kultiváció mesterségét, és arra érdemesnek találtatik, istenné válhat,
hogy azontúl a földi élettől és minden szerettétől eltávolodva segítse a hozzá imádkozókat. Az,
hogy valaki elérje ezt a szintet, méghozzá fiatalon, igen ritka – Xian Le királyságának mindenki
által szeretett koronahercegének azonban mégis
sikerült.
Xie Lian tizenhét éves korában felemelkedett… majd alig pár évvel később elbukott.
Mindenki teljes joggal hihette, hogy egy ekkora
csapást képtelenség elviselni, és az egykori szép-

reményű isten démonná aljasul. Meglepő módon
azonban Xie Liannak rövid időn belül másodszor is
sikerült istenné válnia… csak hogy néhány perccel
később ismét letaszíttasson. Földi élete ezúttal
már jóval hosszabbra nyúlt, történetünk kezdetén már nyolcszáz éve járta magányosan a világot,
amikor harmadszorra is sikerült istenné válnia! Ekkorra már mindhárom birodalomban csak nevetni
tudtak rajta. Egy egykori koronaherceg, aki az elmúlt évszázadokban hulladékok gyűjtögetésével
és olcsó utcai mutatványok bemutatásával tartotta fenn magát, hátrahagyva minden korábbi méltóságát, és mégis képes volt a lehetetlenre, harmadszorra is istenné válni – nevetséges! Továbbá
roppant kínos, hogy Xie Lian két egykori követője
és egyben barátja: Feng Xin és Mu Qing, akikkel
hosszú ideje nem találkozott, immár nyolcszáz
éve istenként ténykedik a mennyben.
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Xie Lian egyetlen neki szentelt templom
vagy hívő nélkül, erejében korlátozva nekiindul,
hogy elvégezze első isteni feladatát. Ekkor találkozik egy tetőtől talpig vörösbe öltözött, különös
alakkal, akiről később a többi isten is csak félve
mer beszélni neki. Hisz akivel találkozott, nem lehet más, csakis Hua Cheng, egyike a legfőbb démonuraknak! Az a Hua Cheng, aki egy ízben harminchárom istent hívott ki egyszerre, és győzött
le maradéktalanul úgy, hogy azóta szinte már a
nevükre sem emlékszik senki. Az a hatalmasság,

aki nyüzsgő, démonok lakta városán uralkodik
köztiszteletnek örvendve, és akihez titokban még
az emberek is imádkoznak, éppúgy, mint az istenekhez. Hua Cheng, a titokzatos alak, aki valahogy
mégsem kelt Xie Lianban félelmet, haragot vagy
ellenszenvet. Hirtelen bukkant fel Xie Lian életében, de talán már jóval régebb óta ismeri őt, mint
azt bárki gondolná…
A hosszú, magányos évszázadok után hirtelen felpezsdül az élet Xie Lian körül. Egyik veszélyes kalandból keveredik a másikba, és miközben
egyre jobban belegabalyodik a körülötte lévők
dolgaiba, a saját szövevényes múltja is felidéződik. Vajon mi történt az egykori koronaherceggel,
miért fosztották meg kétszer is isteni mivoltától?
Mi történt a királyságával? Mi lett a hozzá közel
állókkal? Mi köze Hua Chenghez? És nem utolsó
sorban: ki az a hátborzongató, arcát bizarr maszkkal eltakaró ellenség, aki hirtelen újból felbukkan
az életében, hogy tovább kínozza őt?

Szereplők
A regény rengeteg szereplőt mozgat, méghozzá nagyszerűen! Sokan vannak, és nem sikkadnak el, mind kellően be vannak mutatva. A múltjuk, a jelenük, az érzéseik és tetteik mind nagyon
érdekesek, és hozzátesznek a cselekményhez.
Nem fogok mindenkit felsorolni és bemutatni, hisz van, aki csak a későbbi fejezetben kap
nagyobb szerepet, és spoilerezni sem akarok. An�nyi biztos, hogy a Mo Dao Zu Shihoz képest itt sok-
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kal könnyebb követni, hogy ki kicsoda, nem kell az
első pár fejezetet egy kellően részletes ismertető
böngészésével tölteni, hogy emlékeztessük magunkat, milyen második, sőt harmadik megnevezése van az adott személynek, mi a titulusa vagy
épp melyik klánhoz tartozik. Persze az sem árt, ha
valaki mégis elkezd jegyzetelni, mint ahogy én is
tettem, mert akad olyan szereplő is, aki épp csak
feltűnik a történetben, majd jó ötven fejezetet
kell várni arra, hogy újra felbukkanjon, és kiderüljön a történetben elfoglalt szerepe.
Tehát itt van négy fontos szereplő, akiket már a
regény elején megismerünk:
Xie Lian: Alapvetően derűs személyiség, aki már
szinte fel sem veszi az őt érintő gúnyt vagy megaláztatást. Nyugodt és kiegyensúlyozott, úgy tűnik, rég túltette magát a múlt megpróbáltatásain.
Koronahercegként sem volt elkényeztetett, de az
istenek közül való száműzetés keserves éveiben
meg kellett tanulnia, hogyan élheti túl egyedül.
Épp ezért a jelenben már egyáltalán nem válogatós, bármit megeszik, ami kicsit is ehető, és olyan
munkát is elvégez, ami a státuszához nem éppen
illene. Mindeközben olyan, mintha a balszerencse
üldözné: ha felépít egy házat, az összeomlik, ha
kockát vet, az biztos a legkisebb értéket mutatja.
De nem szabad lebecsülnünk őt, nagyon is intelligens és kompetens személy, aki a veszélyes feladatokat is elvállalja, és képes egyedül is elvégezni azokat.
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Segítőkész és barátságos másokkal. Nem neheztel azokra, akik valaha hátat fordítottak neki vagy
rosszat tettek ellene. Látszólag megtalálta a lelki békéjét. Ám valójában ez nem teljesen igaz, és
sokkal több rejlik a mélyben, mint azt elsőre kinéznénk belőle. Szerettem azokat a pillanatokat,
amikor Xie Lian kikelt magából, és megmutatta
a nagyon is emberi és esendő oldalát. Mert még
mindig hordozza magában a múlt sebeit, még
dolgoznia kell azon, hogy elérje a valódi megnyugvást, sőt boldogságot.
Hua Cheng: Közismert, hogy könnyen és gyakran
változtatja a külsejét, de akárhogy is, mindig vöröset visel. A jobb szemét szemkötő takarja. Megjelenését gyakran kísérik fénylő ezüst pillangók és

véreső, ez utóbbi miatt sokan Crimson Rain Sought
Flowernek (Xuè Yǔ Tàn Huā, virágra hulló véreső)
nevezik. A legismertebb és legrettegettebb négy
démon egyike, akiért rajonganak a nála alacsonyabb rangúak, és mélyen tisztelik. Az istenek óvatosak vele szemben, nem kockáztatják meg, hogy
megsértsék őt, és magukra vonják a haragját. Habár démon, Hua Cheng nem tekinthető gonosznak,
inkább közönyös és nemtörődöm, időnként arrogáns és gunyoros. Xie Liannal viszont hamar jó viszonyt alakít ki, barátságos és segítőkész. Kettejük
párosa nagyon jól működik a történetben!

Mu Qing: Fiatalkorában rossz anyagi körülmények
között élő, egyszerű szolgáló volt, de Xie Lian
meglátta a benne rejlő tehetséget, és így új kapuk
nyíltak meg Mu Qing előtt. Xie Lian barátja lett ő
is, és követte őt a mennybe. Jelenleg hatalmas
hadisten, aki állandóan Feng Xinnel vetélkedik és
vitatkozik. Mu Qing arrogáns, büszke és szarkasztikus, és nem hagy ki egyetlen alkalmat sem, hogy
lenézze és bírálja Xie Liant, lehetőleg szemtől
szemben. Nagyon megosztó szereplő.

Feng Xin: Xie Lian alattvalója és egyik legjobb barátja volt a régi időkben, akit magával vitt a men�nybe, hogy ott tovább szolgálja őt, és segítse a feladatait. Jelenleg népszerű és hatalmas hadisten,
rengeteg hívővel. Alapvetően barátságos személy,
de könnyen bosszússá válik, főleg Mu Qinggel
szemben, és olyankor nem fogja vissza magát.

Tetszik az, ahogy MXTX vegyíti a különböző
hangulatokat a regényeiben. Alapvetően mindegyikben jelen van a humor, de egyre inkább belekeveri a drámát és a horrorisztikus elemeket is.
Pl. Xie Lian képes teljes lelki nyugalomban sétálgatni úgy egy démonokkal teli városban, hogy a
mellette lévő standokban épp emberhúsból főznek ételt. És annak is szemtanúja, ahogy kétségbeesett és/vagy mohó emberek a saját húsukat
(vagy másokét) teszik fel tétnek a szerencsejátékban. Ez egy kegyetlen világ – és nem csak a démonoké –, amihez a benne élők bizonyos mértékig
kénytelenek voltak hozzászokni.

A történetről

Sok olyan szereplőt is megismertem a történet során, akik alapvetően borzalmas dolgokat
tettek, és bár nem mindegyiküket lehetett felmenteni, idővel mégis képes voltam megbocsátani nekik, sőt szimpatizálni velük.
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Holott ki-ki elkövette a maga bűnét, gyilkolt,
megtévesztett, súlyos és szörnyű titkokat őrzött.
MXTX tényleg mesterien kezeli a karaktereit! Hagy
időt arra, hogy kialakítsuk róluk a véleményünket,
majd sorra robbantja a bombákat, hogy aztán teljesen új szemmel tekintsünk a szereplőire. És jön
a dilemma: vajon mi mindennek kell kiderülnie
ahhoz, hogy már ne kedveljük vagy épp gyűlöljük
őket? Mi az a pont, ahonnan már nincs visszaút,
és már semmi és senki nem lehet az, mint eleinte? Itt mindenkinek megvan a maga élete, vágyai,
céljai, sebei, személyisége. Ettől lesznek élő, lélegző karakterek. És ahogy szép lassan mindenki
saját története terítékre kerül, lassan ráébredünk,
hogy nem feltétlenül Xie Lian rendelkezik a legfájdalmasabb életúttal. Sok öröm, bánat, szenvedés,
emberi sorsok, amiket MXTX megjelenített. És
nem egyszer fájt az olvasás, de közben rettenetesen szerettem, hogy ilyen érzelemdús, összetett
és izgalmas történetet alkotott.

Lassan építkező történet
Összehasonlítva az írónő első két regényével, a Heaven Official’s Blessing messze a leghosszabb a maga 252 fejezetével. Biztos sokakat
megrettent ez a mennyiség, de érdemes elolvasni! Mindennek megvan a maga szerepe, nem azért
duzzadt ekkorára a történet, mert üresjáratokkal
lenne tele.
Ahogy sok kidolgozott szereplővel, úgy sok
történetszállal is rendelkezik a regény. Xie Lian be-
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levonódik a körülötte lévők problémáiba, de ezek
a kalandok egyáltalán nem epizodikusan követik
egymást. Inkább realisztikus, ahogy a többféle
esemény egymással párhuzamosan történik, nem
egyszer a regény végéig halasztva a végső kimenetel megismerését. Persze sokszor frusztráló, ha
az olvasó már válaszokat akarna, mégis várnia kell.
Ugyanakkor nem is mondanám hátránynak ezt a
felépítést, mert így a regény sikeresen fenntartja az érdeklődést a legvégéig, és maga a történet
sem válik darabossá. Érdekes nézni azt is, amikor
párszor jelenetszinten is több történetszál elevenedik meg, amikor több, más-más célt kergető
karakter összetalálkozik, és hol egyik, hol másik
problémája kerül terítékre.
MXTX lassan építette fel a történetet. Különösen a múltat felelevenítő nagyobb részeknél tűnik úgy, mintha nem is ugorna az időben,
olyan aprólékosan írta le mi is történt pontosan
Xie Liannal. Holott igenis telt az idő, és egy-két
elejtett megjegyzésből kiderült, ha épp hónapok
húzódtak meg két bekezdés között. Mégsem tört
meg a folyamatosság illúziója, nem vált darabos
jelenetek sokaságává a történet. Ez azért is tetszett, mert így MXTX szép lassan ismertette meg
a történteket, és vont bele érzelmileg. Nemcsak
a kirívóbb kulcsjeleneteket mutatta meg, amin
könnyebb túllépni, hanem konkrétan Xie Liannal
együtt, sorról sorra kell megtapasztalnunk, ami a
múltban történt, átérezve annak minden fájdalmát…

Biztos vagyok benne, hogy akik ismerik a
Mo Dao Zu Shit, azokban felmerül egy bizonyos
kérdés: itt vajon mennyi részét képezi a flashback
a regénynek? A válasz: sokat. De úgy érzem, a korábbiakhoz képest az írónőnek sikerült jobban
kezelnie ezeket a részeket. Ügyesebben lettek
elhelyezve, beépítve a jelen eseményeibe, ráadásul egyből tudható, hogy meddig tartanak, nem
kell fejezetről fejezetre előrepillantgatni, mikor
térünk már vissza a jelenbe. MXTX két, nem egymást követő kötetet szentelt a múltnak. Azoknak
mondom, akik nem ismerik még az írónőt és a
történeteit: a flashbackek egyáltalán nem a regények gyenge pontjai. Nagyon is fontos szerepet
játszanak a történetben, nagyon jók és érzelmesek, ezekben áll végre össze a kép arról, amiről
korábban csak infómorzsákat kaptunk. De tény,
hogy annyira izgalmasak a jelen eseményei is,
hogy nehéz kivárni, hogy újra visszatérjünk ahhoz,
pláne ha épp izgalmas szituációban hagytuk ott a
főszereplőt.
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A regény elérhetősége
Más esetben nem tartanám szükségesnek
a link megjelenítését, de ennél a műnél igen, mivel egyébként nehéz rátalálni a megfelelő oldalra. Azok, akik lefordították (majdnem) a teljes regényt, csak a Google Drive-jukra töltötték fel azt,
amit itt találtok.
Mint láthatjátok, az első húsz fejezet hiányzik tőlük, viszont már ezek is készülőben vannak.
Addig is, a regény ezen részét elolvashatjátok a
Sakhyulations oldalán.

Végszó
Így a végén szeretnék még kicsit arról beszélni, milyen személyes élményeim fűződnek az
írónő műveihez.
Biztos sokan vannak - azok közt, akiknek
felkeltettem az érdeklődését MXTX történetei
iránt -, akik bizonytalanul, lemondóan tekintenek
a tetemes fejezetmennyiségre, ami ráadásul magyarul nem elérhető. És én teljesen megértem a
tétovázást.
Amikor megjelent a Mo Dao Zu Shi donghua, hónapokig szemeztem vele a távolból, miközben elértek hozzám olyan információmorzsák, miszerint light novel alapján készült, és az írónőnek
már három regénye is olvasható. És végül amikor
eldöntöttem, hogy a megjelenésük sorrendjében
nekiveselkedem MXTX regényeinek, azt úgy tet-
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tem, hogy előtte másfél évvel azelőtt poroltam
csak le az első gimis angolkönyvemet, utána pedig csak mangákon gyakoroltam, fejlesztettem a
nyelvtudásom.
Jó pár olyan könyv érdekel, ami nem kapott
magyar fordítást, mégsem mertem a következő szintre lépni, túl nagy falatnak tűnt. Erre jött
MXTX, és minden mást félresöpörve rávett, hogy
nekikezdjek az első, közel száz fejezetes regényének. Én! Szinte hihetetlen! Azt hittem, szép lassan
haladgatok majd csak vele, ehhez képest magamat is meglepve, rettenet gyorsan végigértem
rajta (már ameddig akkor tartott az angol fordítás), és utána rögtön belevágtam a második regénybe, majd kis pihenő után a harmadikba is. Pár
hónapig tartott csak, hogy végigérjek mindhárom
regényen. Egész egyszerűen
magával sodort MXTX csodálatos történetszövése.
A Heaven Official’s Blessinget már konkrétan úgy olvastam ki, hogy kb. semmi
mást nem csináltam szabadidőmben. Erre volt szükségem az angoltanulás terén:
hogy találjak valamit, ami úgy
igazán érdekel. De ettől függetlenül is: egy jó ideje alig
akadtam olyan történetre, ami
úgy igazán megragadott volna. És még azok többsége sem

mérhető ahhoz a lelkesedéshez, amivel MXTX történeteit faltam.
Szóval bátran tegyetek próbát az írónő regényeivel, még ha nem is vagytok olyan biztosak
az angoltudásotokban. Nálam is állandóan meg
van nyitva a Google fordító. Bár örömmel látom,
hogy egyre kevesebbszer kell segítségül hívnom.
MXTX történetei most már örökké különleges helyet foglalnak el a szívemben. Még ahhoz
is kedvet kaptam, hogy fanartot készítsek Hua
Chengről és Xie Lianról, ezt láthatjátok az ajánlóm
címoldalán is, illetve feliratok nélkül a következő
oldalon.
Remélem, sikerült felkeltenem az érdeklődéseteket MXTX eddigi legdrámaibb műve iránt!
Tegyetek vele egy próbát, megéri! :)
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