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 Ismét Mo Xiang Tong Xiu (MXTX) műről, 
pontosabban annak donghua adaptációjáról írok. 
A Heaven Official’s Blessing (kínaiul Tian Guan 
Ci Fu) regényről már olvashattatok egy remek is-
mertetőt az AniMagazin 52. számában, és most 
nézzük az anime változatot is. Rajongóként nehéz 
objektivitásra törekednem, de igyekszem főként 
azoknak írni ezt az ajánlót, akik még nem ismerik 
a Tian Guan Ci Fut, vagy esetleg még csak szemez-
nek vele.

 Fontos leszögezni, hogy az eredeti mű egy 
252 fejezetes webnovel, ami 5 nagy történetívre 
tagolódik (plusz a ráadás fejezetek - ezeknek az 
íveknek a címeire hivatkozom hirtelen ötlettől ve-
zérelve a cikk alcímek során), ebből ez a mostani 
11+1 részes évad körülbelül 30 fejezetet dolgoz 
fel. Tehát a donghua cselekménye még csak egy 
kis bevezető, az első nagy történetív felénél jár 
(néhány kisebb arcot dolgozott belőle fel), renge-
teg összefüggés, karakter és esemény van hátra. 
Ráadásul a Mo Dao Zu Shi és a Scum Villain adap-

tációkhoz képest ez a sorozat sokkal regényhűbb, 
tempóját és romantikáját nézve is.
 Így aki a regény ismerete nélkül szeretne 
belevágni, számítson rá, hogy sokkal „kevesebb-
nek”, „egyszerűbbnek” fog érződni a történet 
annál, mint amennyit a rajongók ömlengései és a 
TGCF világképe sugall. Elvégre, egészét nézve ez 
egy rendkívül összetett és epikus történet, gyö-
nyörű és hatásos érzelmekkel, sorsokkal, üzenet-
tel. Reméljük, hogy kapni fog még 7 hasonlóan 
színvonalas donghua évadot, hogy ebben a for-
mában is kiteljesedhessen, addig pedig élvezzük 
a már elkészült ügyes és kedves sorozatát. 

‘Virágért Nyúló Véreső’ története

 A TGCF világképe az ókori és középkori Kí-
nára hajaz fiktív államokkal, fantasy környezet-
tel - Kínának ténylegesen csak földrajzi területe 
(Góbi-sivatag), nyelve (han dialektus) és persze 
kultúrája, vallási hagyományai jelennek meg, ami-
ket átitat MXTX saját kreativitása. A világ három 

nagyobb részre tagolódik: szellemek, halandók és 
istenek birodalmára.
 A történet központi alakja, egyik főszerep-
lője, a Felséges Koronaherceg (Taizi Dianxia), Xie 
Lian - egy taoista kultivátor, aki két bukás és 800 
év vándorlás után harmadjára emelkedik fel az 
istenek közé. Régi-új pozíciójának köszönhetően 
hozzá is lát mennyei feladataihoz: ki kell vizsgálnia 
néhány gyilkossági ügyet, amivel a démonok már 
hosszú ideje fenyegetik a halandó embereket. A 
másik főszereplő a Virágért Nyúló Véreső (Xue 
Yu Tan Hua), Hua Cheng - egy szellemkirály, akitől 
rettegnek az istenek, ő mégis, Xie Lian felemel-
kedése után egyből megjelenik mellette, hogy a 
segítségére legyen a nyomozásban.
 A donghua első évada két ilyen rejtélyes 
esetet mutat be, amelyek során kiderül, hogy 
nemcsak a démonok/szellemek, hanem több isten 
is érintett ezekben az ügyekben. Emellett láthat-
juk Xie Lian és Hua Cheng ismerkedését, jól műkö-
dő párosát, ami egyszerű természetességgel mu-
tat túl az általuk képviselt birodalmak ellentétén. 
Persze együttműködésüket számos rejtély övezi, 
így lényegében Xie Lian amellett, hogy mennyei 
tisztviselők után takarít, folyamatos kíváncsiság-
gal lesi Hua Cheng lépéseit is: miért segít neki a 
szellemkirály?
 Bár vannak olyan olvasók, akiknek kezdet-
ben, a regény minden hintése ellenére sem egyér-
telmű, hogy az ökrös szekéren felbukkanó fiú, San 
Lang valójában Hua Cheng, én most mégis gátlás-
talanul lespoilerezem ezt az infót. 

https://animagazin.hu/magazin/52/
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a kapott lehetőséggel. Ezek mind-mind megjelen-
nek a donghua 11 része alatt is, persze van, ami 
még ködösen, vagy amiről csak aprócska mozdu-
lat tanúskodik, de ezek Xie Lian jellemzői.
 Ugyanilyen színes és sokoldalú MXTX majd-
nem mindegyik karaktere, többek között azért is 
ilyen sikeres író, mert jellemzően „szürkék” a sze-
replői, az antagonista oldalt sem lehet csak feke-
tének bélyegezni, és a főhősök sem szentek (még 
ha annak is tűnnek), megvannak a maguk bűnei. 
Hua Cheng ugyan az eddigi anime részek alapján 
elég rejtélyes karakter, nem sok derült ki róla, de 
így is egyértelmű, hogy nem csupán egy könyör-
telen szellemkirály. Xie Liannel végig figyelmes, 
kedves, odaadó, igyekszik folyamatosan a segít-
ségére lenni, pláne hatalmas tudásával, ugyanak-
kor visszafogottan, a háttérből szemléli az esemé-
nyeket. Különösen jó látni, hogy az egész jelleme 
tényleg egy Pusztító démont, a Négy Nagy Csapás 
egyikét rejti, ugyanakkor a guberáló isten közelé-
ben egy kissé bizonytalan, aggódó, érzelmes és 
édes fiúvá szelidül. 

Részben azért, mert az adaptáció sem csinál titkot 
belőle, részben pedig azért, hogy kiemelhessem: 
Xie Lian sem naiv, pontosan tudja, ki keveredett 
a társaságába. Kettőjüknek ez a kis játéka, saját 
identitásuk eltitkolásával, pontosabban ki nem 
mondásával egy nagyon fontos fűszere és kémiá-
ja az első évadnak. 
 A sorozat tempója, a történetívek zárása 
jól működik, egy kicsit a japán misztikus-nyomo-
zós epizodikus animékre emlékeztet, de a fősze-
replők múltjának, motivációjának hintése, vala-
mint a többi karakter megjelenése jóval nagyobb 
sztorit sejtet az eddigiek mögött. A cselekmény 
tényleg rendkívül regényhű, követi annak szer-
kezetét, a készítők nem vetítettek előre többet, 
mint kellene, nem vágtak ki semmi fontosat. És 
ami a legjobb: nem halványítják el a főszereplők 
között alakuló románcot sem, sőt nagyon szépen 
és ügyesen hangsúlyozzák. Eddig jóval bátrabban, 
mint a Mo Dao és Scumbag sorozatok.
 Fontos kiemelni még a mű humorát, köny-
nyedségét, már a regényt is - minden hatásos 

drámája ellenére - így jellemezte MXTX. Poénos 
jeleneteit, lazaságát szerencsére a donghua is 
jól visszaadja, a történet hangulata így tényleg 
inkább kellemes és könnyed, a feszültebb, izgal-
masabb jelenetek mellett. Ez az összetettség csak 
még szórakoztatóbbá teszi, mert a humora hely-
zetkomikumból és a karakterek jelleméből fakad, 
nem buta animés klisékből (bár hozzáteszem, a 
szokásos mókás SD-chibi fejeket szintén nagyon 
jól alkalmazták).

‘A koronaherceg, akiben az istenek 
gyönyörködtek’ és a többi karakter

 A TGCF szereplőinél különösen igaz, hogy 
nem szabad elkönyvelnünk őket első benyomása-
ink alapján. Itt van kapásból Xie Lian, egy szeren-
csétlennek és kedvesnek, már-már gyengének és 
naivnak tűnő isten. Ugyanez a karakter egy erős, 
mindenkin és minden helyzeten könnyedén átlá-
tó, tiszteletre méltó halhatatlan, egy tapasztalt 
bölcs, akinek a viselkedéséből árad a taoista filo-
zófia. Amellett, hogy nagyon szerethető és mókás 
karakter, jóval komplexebb oldalát is láthatjuk. Fi-
atalon egy ragyogó királyság koronahercege volt, 
és képességeinek köszönhetően hamar istenné 
vált, amit hatalmas veszteség követett. 800 évvel 
később Xie Lian szemetet gyűjt, akár a földről is 
eszik, közömbösen szemléli az erőszakot, mások 
halálát, és legtöbbször nem tudja, hogy sírjon-e 
vagy nevessen az elé táruló helyzeteken. És még-
is, újra áthatja az igazságérzet, a segítőkészség, él 
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San Lang álneve is kifejezetten Xie Liannek szól, 
az első epizódvégi narrálásából pedig egyértel-
mű, hogy már a múltja is összefonódott a korona-
hercegével.
 Akik még remekül szolgáltatják a humort, 
azok Nan Feng és Fu Yao, a két rivális (és mégis 
bajtárs) mennyei tisztviselő, akik szintén segíte-
ni szeretnének Xie Liannek, és kicsit sem nézik 
jó szemmel San Lang jelenlétét. A többi istenből 
egyelőre nem sokat láttunk, de mind-mind szim-
patikus megjelenést, érdekes belépőt kaptak el-
sőre. Annak pedig rajongóként külön örülök, hogy 
a nőcsábász Pei Ming múltját milyen hatásosan 
bemutatták, még egy visszafogott csók és ágyje-
lenet - mármint pillanat - is belefért, igazán illesz-
kedve a karakterhez. 

‘A lehetőségek végtelenek’
egy adaptáció számára…

 ...Haha, szép is lenne! De sajnos minden az 
anyagi vonzat és a cenzúratörvény függvénye. Az 
adaptációk így nem lehetnek pl. annyira véresek, 
mint az erdeti mű, Kínában nem lehetnek annyira 
„gayek” sem, mint az eredeti… bár vannak kivéte-
les megoldások… A minőség pedig tényleg attól 
függ, mekkora összegből gazdálkodhat egy stú-
dió.
 A Haoliners Animation League munkája 
színvonalas lett. Látható, hogy igyekeztek minden 
jelenetet gondosan megrajzolni, a 3D-s megoldá-
sok sem zavaróak, belesimulnak a szép animáció-

ba. Érződik persze, hogy az egyszerűbb dizájn, a 
kevesebb akció és a csak képekből álló OP-ED az, 
amiken jobban spóroltak, ettől még a hátterek és 
a karakterek gyönyörűek, kellemesek a szemnek. 
Az OST is elég változatos lett, szép válogatás, sze-
retem hallgatni, az endingek kifejező, de átlagos 
hatású zenék (nyálas kínai számok) - elsőre az ope-
ning is annak tűnt, de 1-2 hallgatás után megvál-
tozott a véleményem. Annyira hatásos nyitány a 
képekkel együtt, hogy teljesen visszaadja a TGCF 
érzelmeit, stílusát, szépségét, és valahol fájdal-
mát is. A hangszínészek is egytől egyig passzol-
nak, a főszereplőkön túl Fu Yao lett még a kedven-
cem, van valami kellemes játékosság, fiatalos báj a 
hangjában, ami nagyon illik egy ilyen szarkasztikus 
szépfiúhoz.
 Legkiemelkedőbb talán a rendezés lett, 
tényleg úgy éreztem, hogy a részek felosztása, a 
jelenetek kezelése totálisan működik. Nem is túl 
rohanós, nem is lassú a tempó. És imádom, ahogy 
Hua Cheng jellemét megragadták, olyan apró kis 
mozzanatokat adtak hozzá, amit a regény Xie Li-

an-fókusza miatt csak sejthettünk - és mindenki 
teljesen karakterhű maradt. A Haoliners stúdió 
nem próbálja elfedni Hualian románcát sem, az 
adaptáció hűségét nézve pedig hosszútávon gon-
dolkodik, nagyon remélem, hogy végig feldolgoz-
hatják a történetet. 

‘Fehér Ruhás Sorscsapás’-ként 
érkezik némi kritika

 Kritika az adaptációról, a munkálatokról és 
a nézőkről. Minden eddigi dicséret ellenére ter-
mészetesen ez a donghua sem tökéletes (persze 
az eredeti mű sem, elvégre MXTX is folyamato-
san fejlődik, de annyira zseniális az egész, hogy 
minden hibáját lazán feledteti). Eléggé sajnálom, 
hogy nincs a stúdiónak lehetősége arra, hogy pár 
éven belül megvalósítsa a mű teljes adaptálását. 
A TGCF komplexitása és terjedelme miatt megkí-
vánná, hogy ne mini-évadokban, hanem egyben 
élvezhessük animeként is, akárcsak pl. az FMA-t; 
úgy működik, úgy üt igazán. 
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volna ezeket. Remélem, a jövőben nem lesz ilyen 
gondjuk. Viszont az jó, hogy eddig nem nagyon 
kellett cenzúrázniuk. Érdekesség ezzel kapcsolat-
ban, hogy az adaptáció produkciós cége a Bilibili, 
aminek a manga kiadásai között is számos BL csók 
és szexjelenet fordul elő (egy részük mutatva, 
egy részük kitakarva… nem is értem), lehet, ezért 
bátrabbak a TGCF esetében is az érzelmek ábrá-
zolásánál. Bár most a Mo Dao Zu Shi Q évad sem 
panaszkodhat romantikus Wangxian pillanatok 
terén a Tencentnél (érdekes, mert náluk futott 
a szintén a Haoliners stúdiónál készült Spiritpact 
is, amiben volt csókjelenet - ehhez képest a Mo 
Dao donghua romantikája eddig visszafogottabb 
volt).
 Ami pedig a nézőket érintő kritikámat il-
leti… Nem, nem a fandomot szeretném most 
elővenni, pedig lehetne itt is (ahogy mindenhol, 
pláne a kínait), hogy mennyire hisztisek, hangosak 
egy-egy ügyben. A személyes fájdalmam inkább 
az, hogy tudom jól már a regény tekintetében is, 
hogy ez a történet és ez az adaptáció hatalmas si-
ker lenne a legtöbb animés körében, ha Xie Lian 
nő lenne. Akkor ugyanis sokkal többen ismernék 
el a TGCF nagyságát, sokkal többen kapnának egy 
olyan romantikus párt, amit mindig is hiányoltak 
az animés felhozatalból… A hiba persze nem ab-
ban van, hogy Xie Lian nem nő, hanem hogy so-
kan nem tudnak vagy nem akarnak a férfi-férfi 
románcra ugyanúgy, ugyanolyan természetes-
séggel nézni. Kár érte, túl jó ez a történet ahhoz, 
hogy emiatt kevesebbekhez jusson el. Nyilván ér-

tem a kritizált réteg álláspontját, csak sajnálom, 
és Xie Lian nővé tételét sem kívánnám soha, ami 
az erdeti mű hatalmas szembeköpése lenne, plá-
ne hogy szerintem ezzel a BL felállással még job-
ban üt az egész cselekmény. Csak érdekes tény, 
hogy önmagában ez a fantasy sztori és roman-
tika az ilyen ellenérzések nélkül tényleg ott len-
ne a legnagyobb címek között, nem csak a kvázi 
fujoshi fandomban. Tudom, nehéz elhinni, hogy 
még mindig a bevezetőben említett objektivitás-
ra törekszem, de optimista vagyok, és bízom ben-
ne, hogy idővel még sikeresebb lesz a TGCF, pláne 
ha továbbra is ilyen jól adaptálják.

Jelenleg akármennyire regényhű adaptáció, ilyen 
kis szeletként sok nézőnek - akik nem érdeklődnek 
az eredeti iránt - ez kevés lesz, átlagos lesz. Pedig 
szerintem már csak kínai közege, kultúrája miatt 
sem átlagos. A rajongók viszont imádják, de mi is 
találunk azért benne 1-2 hiányosságot. Szumma 
volt 1-2 összevont jelenet, és 1-2 információ, ami 
kimaradt - de ezek így is működtek, vagy később 
is pótolhatók, csak olvasóként feltűntek. Picit a 
tempó is néha túl gyorsnak hatott, de sosem any-
nyira, hogy ez zavaró legyen. 
 A karakter arcok viszont lehettek volna 
egyedibbek, és az elején Xie Lian és Hua Cheng 
színészeinek játéka is annyira hasonlónak tűnt 
(naná, hasonlóan édesek egymással!), hogy már-
már egyforma volt a hangzásuk.
 Rá is térnék a „munkálatokat érintő kritiká-
ra”. Ugyanis a hangok terén nem ment minden si-
mán… Kezdve azzal, hogy pár hónappal az anime 
megjelenése előtt hangstúdiót váltottak a rajon-
gói kritikák (még valószínűbb, hogy produkciós 
érdekek) miatt. Pedig a trailerben hallott játék is 
épp olyan tetszetősnek tűnt, mint amit végül kap-
tunk. A szezonhajtásban szintén „előferdült” még 
hang-probléma: volt néhány jelenet, aminél nem 
jól animálták a szájmozgást az éppen beszélő ka-
rakterhez - ezeket utólag javították. Továbbá saj-
nos több plágium ügy is érintette a TGCF-et. Egy 
opening artot és egy rövidebb akciójelenetet kel-
lett kivágni emiatt. Sajnálom, hogy 1-2 alkotó így 
keresztbe tett a stúdiónak, ahogy azt is, hogy nem 
volt náluk senki, aki időben felülvizsgálta, észlelte 
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regény alapján

Stúdió: 
Haoliners Animation League

Hossz: 11x25 perc + 1 special

Év: 2020

Műfaj: fantasy, kaland, romantika, 
dráma, vígjáték, danmei

‘Mennyei áldás’ minden felületen

 A Bilibili egyre jobban figyel a külföldi fan-
domra, így tavaly elindították a Youtube előfize-
tési lehetőségüket is. Ezáltal könnyedén nézhet-
tük premier időben a TGCF-et, ráadásul hivatalos 
angol felirattal.

 De megemlíteném emellett az igényes ma-
gyar feliratot is: szintén a Boukendan csapat ké-
szíti, ahogy a Scumbag esetében is (AniMagazin 
58.). A regény ajánlójánál Nelli már megosztotta a 
teljes angol fordítást, így most kiemelném, hogy 
a magyar is folyamatosan készül. Lektorunk, Risa 
egy éve kezdte fordítani, amit a magazinban fo-
lyamatosan reklámozunk is (11. oldal). Szívből 
ajánlom minden érdeklődőnek, mert igényes, me-
sés és hatásos fordítás, teljesen visszaadja a mű 
csodálatos hangulatát. Azért is emelem most ki, 
mert az anime feliratának készítése során is fel-
használták, valamint az ebben a cikkben szerep-
lő elnevezések, alcímek magyar változatát is Risa 
fordításából kölcsönöztem.

 Maradva a regénynél a Mo Dao Zu Shi kiadás 
sikerén felbuzdulva a Művelt Nép Könyvkiadó be-
jelentette, hogy 2021-ben kiadják a Tian Guan Ci 
Fut is, de még nem tudni, mikor (a tajvani 6 köte-
tesre tervezett kiadásból most februárban jelenik 
meg az első kettő - a modaónál az ő verziójukból 
dolgozott a kiadó). Őszintén mondom, én tartok 
ettől a kiadástól, nagyon-nagyon sajnálnám, ha 

annyi hibától és anglicizmustól hemzsegne, mint 
a MDZS. És méltatlan is az eredeti művekhez egy 
ilyen munka. Ráadásul annyira szeretem a rajon-
gói fordítását, hogy szívesebben venném kézbe 
annak a nyomtatott változatát. Pedig rajongóként 
mi mást kívánhatna az ember, mint hogy az anya-
nyelvén is elérhetőek legyenek hivatalosan ezek 
a művek. Tavaly a modaót is lelkesen fogadtam, 
sajnálom, hogy ilyen rossz szájíz is társul hozzá.

‘Extrák’

 Idén február 16-án érkezik egy special epi-
zód a donghuához, ez is a regény alapján, lénye-
gében 12. résznek is vehető, mert ez tartalmazza 
az arc tényleges zárását, kis átvezető a követke-
ző történetív előtt. Nagyon várom, mert az egyik 
kedvenc jelenetem az az éjjeli beszélgetés Xie 
Lian és Hua Cheng között, továbbá az endingben 
is látható gyűrű átadására is sor kerül benne, ami 
szintén meghatározó elem. A következő számban 
mindenképp írok majd az epizódról, utána való-

színűleg csak 2022-ben fog folytatódni a TGCF 
donghua, a stúdió már dolgozik rajta.
 De addig sem maradunk Hualian nélkül, el-
végre hetente fut a manhua változat, ami jelenleg 
kb. ott tart, ahol a donghua első évada végetért. 
Izgalmas összehasonlítani a kettőt, de az külön 
cikket érdemelne. Egyszer mindenképp írok majd 
a manhuáról is, mert szintén nagy kedvencem, 
STARember artja csodálatos, és valamivel még be-
vállalósabban adaptálja a regényt, mint az anime, 
bár sajnos többet kell rövidítenie rajta.
 Elvileg szintén idén kezdik el forgatni a tör-
ténet live action változatát is, de akárcsak a ma-
gyar kiadástól, ettől is tartok, mert a kínai doramák 
nem ússzák meg nagy cenzúra nélkül. Így viszont 
annyira sokat veszítene a történet, hogy nehéz el-
képzelnem jól működő sorozatként. Ahogy a szí-
nészválasztás sem egyszerű kérdés.

 Az ajánló végére sajnos erősen szubjektív 
cikk lett ebből, de remélem, sikerült kedvet hoz-
nom a sorozathoz.
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 „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 
Xianle királyságának 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.
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