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Bevezető
 
	 Ismét	egy	manhua	került	terítékre,	amikor	
eldöntöttem,	hogy	erről	a	 címről	 fogok	 írni.	Né-
hány	 fontosabb	 tudnivaló	 a	 műről:	 habár	 kínai	
manhua,	ennek	ellenére,	mind	a	rajzolási	stílusa,	
mind	pedig	az	olvasási	módja	(balról	jobbra)	meg-
egyezik	a	klasszikus	mangáéval.		Maga	a	történet	
valamelyest	elüt	attól	a	stílustól,	amiről	általában	
szoktam	írni,	tehát	annak	ellenére,	hogy	a	címben	
említésre	kerül	a	vér,	a	történet	maga	nem	e	köré	
koncentrálódik.	 Alapvetően	 a	 harcművészetekre	
épít,	emellett	gyakori	téma	a	becsület,	az	elszánt-
ság,	 a	barátság	és	összetartozás	 is.	Még	mielőtt	
félreértés	lenne,	annak	ellenére,	hogy	a	manhuá-
ban	nem	állandó	az	elhalálozás,	attól	ez	még	nem	
egy	könnyed	kis	történet,	ahol	a	szeretet	és	a	ba-
rátság	 ereje	mindenen	 átsegít	 és	 minden	 prob-
lémát	 varázscsapásra	 megold.	 A	 történet	 mély-

revágó	 kérdésekre	 keresi	 a	 válasz,	mint	például:	
mennyi	áldozatot	szentesíthet	egy	célt?	Jogában	
áll-e	az	erősnek	elnyomni	a	gyengét?	Mennyit	ér	a	
becsület?	Ki	kell-e	állnia	a	személynek	a	gondola-
tai	mellett,	még	akkor	is,	ha	emiatt	el	kell	hagyja	
azt	a	társadalmi	csoportot,	amihez	tartozik?	stb.

A mű világáról

	 A	 történet	 az	 ókori	 Kínában	 és	 környékén	
játszodik	(maga	a	cselekmény	az	aktuális	Kína	te-
rületén	 zajlik,	 de	 pár	 szereplő	 más	 területekről	
származik,	mint	Japán,	Koreai-félsziget	vagy	Ma-
láj-félsziget),	 ahol	 számos	 harcművészeti	 iskola	
működik.	Ezek	az	iskolák	külön	technikákat	taníta-
nak	tanítványaiknak	(közelharc,	kardforgatás,	lán-
dzsával	való	harc,	tőr	és	dobó	fegyverek	kezelése	
stb.),	és	néha	barátságos	versenyeken	mérik	ösz-
sze	tudásukat.	Egy	iskola	azonban	más	utat	követ,	

azt	 vallják,	hogy	ők	a	 legerősebbek	és,	hogy	ezt	
bebizonyítsák,	 sorra	 semmisítik	 meg	 a	 különbö-
ző	harcművészeti	iskolákat.	Ez	az	iskola	nem	más,	
mint	 a	Wudang	 stílus.	A	módszerük	egyszerű	és	
brutális:	 egy	 válogatott	 csoport	 harcművész	 az	
iskolájukból elmegy a kiválasztott iskolába. Ott 
meghallgatást	kérnek,	majd	nyíltan	dicsekednek	a	
kiválasztott	 iskola	 vezetői	előtt,	hogy	a	Wudang	
stílus	mérhetetlenül	 jobb,	mint	 az	 övék.	Mivel	 a	
harművészek	életében	a	becsület	és	a	hírnév	sért-
hetetlen,	ez	bőven	elég	ahhoz,	hogy	azonnal	el-
fogadjanak	egy,	egy	az	egy	elleni	párbajt.	A	viadal	
során	 a	 legerősebb	Wudang	 tanítvány	 kihívja	 az	

iskola	igazgatóját/vezetőjét,	mely	során	szabályos	
harc	révén	megöli	azt.	Ezt	követően	a	megmaradt	
tanítványok	 egy	 könyörtelen	 válaszút	 elé	 kerül-
nek:	 vagy	behódolnak	a	Wudangnak	és	ebben	a	
stílusban	edzenek	tovább,	mint	Wudang	tanítvá-
nyok,	vagy	ott	helyben	megölik	őket!	
	 	 A	 történetünk	 egy	 ilyen	 helyzettel	
kezdődik,	amikor	Heng	Yan	iskoláját	megsemmisí-
ti	a	Wudang	iskola.	Heng	Yan	a	mészárlás	közepet-
te	egérutat	nyer,	majd	később	egy	másik	„szám-
kivetett”,	Lie	Jing	segítségével	új	motivációt	talál	
az	életében,	hogy	elégtételt	vehessen	a	Wudang	
stíluson.	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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Ez	 természetesen	nem	 lesz	könnyű	dolog,	mivel	
se	ő,	se	Lie	Jing	nem	elég	ügyes	harcosok	abban	
a	pillanatban,	hogy	kiállhassanak	Wudang	vezető	
mestereivel.	Így	tehát	útra	kelnek,	hogy	bajtársa-
kat	szerezzenek,	valamint	tovább	fényezzék	harci	
képességeiket.

Fontosabb szereplők

Heng Yan:	egy	alig	17	éves	fiatal,	aki	mindössze	
pár	nappal	Wudang	megérkezése	előtt	vált	teljes-
jogú	tagjává	az	iskolának	(ameddig	egy	tanítvány	
nem	 teljesített	 egy	 valós	 küldetést,	 egy	 	 kard-
párbajt	különböző	okok	miatt,	addig	csak	diák	és	
nem	viselhet	kardot).	 Igéretes	tehetséget	mutat	

a	kardforgatás	terén,	azonban	még	sokat	kell	ta-
nuljon.	A	korából	származóan	még	naiv	és	keveset	
tud a külvilágról, ritkán hagyta el az iskola terüle-
tét,	így	tehát	nemcsoda,	hogy	kétségbe	esik,	ami-
kor menekülnie kell.

Lie Jing: egy	 közpkorú	 férfi,	 aki	 bizonyos	 okok	
miatt	el	kellett	hagyja	a	harcművészeti	 iskoláját.	
Amikor	távozott,	elindult	világot	látni	és	egyúttal	
több	 harművészeti	 stílust	 is	 elsajátított.	 Amikor	
visszatért	régi	iskolájába,	már	csak	hült	helyét	ta-
lálta	annak,	Wudang	megelőzte	őt.	Egy	klasszikus	
vezéregyéniség,	 karizmatikus,	 elszánt	 és	 bátor.	
Ennek	 ellenére	 nem	 beképzelt,	 nem	 vakmerő,	
tisztában	van	a	saját	és	mások	képességeivel.	

Jing Tong: egy	fiatal	 lány	egy	gazdag	családból,	
aki	elhatározta,	hogy	harcművész	lesz.	Számtalan	
iskolában	próbált	már	szerencsét,	de	eddig	nem	
járt	 sikerrel.	 Egy	 véletlenszerű	 találkozás	 során	
látja	 Heng	 Yan	 kardforgató	 tudását	 és	 elszánja	
magát,	 hogy	 tőle	 tanul.	 Így	 csatlakozik	 az	 egyre	
gyarapodó	csapathoz.

Daojin Linglan: egy	 középkorú	 japán	 hölgy,	 aki	
jártas	a	katanákkal	való	harcban.	Amikor	Lie	Jing	
Japánban	 járt,	 akkor	 találkozott	 vele,	 és	 most	
évekkel	később	elindult,	hogy	megkeresse.	Egy	jól	
képzett	harcos.

Lanzhaou Yao: a Wudang iskola aktuális feje, egy 
fiatal	 és	 elképesztően	 tehetséges	 kardforgató.	
Teljes	mértékben	képviseli	az	iskola	mentalitását,	
csakis	 a	 képességei	 edzésére	 és	 fejlesztésére	fi-
gyel.	 Mindezeken	 túl	 egy	 gyengéd	 személyiség,	
nem	zsarnokoskodik	mások	fölött	és	nem	is	veti	
meg	az	egyszerű	embereket,	de	ha	harcművészet-
ről	van	szó,	akkor	csakis	a	képességek	alapján	ítél.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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A manhua rajzolási stílusa

 A rajzolás során a karakterek mind egyedi 
rajzolási	stílust	kaptak,	ezt	úgy	érték	el,	hogy	túl	
a	jellegzetes	arcvonáson,	minden	fontosabb	sze-
replőnek	 részletesen	 megrajzolt	 ruhái	 és	 fegy-
verei	 is	 vannak.	 Így	 tehát	a	Wudang	 tanítványok	
egy	 jellegzetes	 köntösben	 járnak,	 más	 iskolák	
tanítványai	 más	 sajátos	 köntösben.	 Emellett	 a	
műben	gyakoriak	a	kétoldalas	poszterek	is,	ame-
lyeket	 sikerült	 igen	 impozánsra	megrajzolni.	 Vé-
gezetül	pedig	 a	manhuában	gyakran	megjelenik	
a	 harcművészeti	 mozdulatok	 megrajzolásakor	 a	
satírozás	is.	Ez	alatt	az	értem,	hogy	egy-egy	moz-
dulatot	úgy	szemléltetnek,	hogy	a	mozdulat	útvo-
nalát	satírozzák.

Kinek ajánlom?

	 Nos,	elsősorban	azoknak	ajánlom,	akik	ked-
velik	az	akciódús	történeteket.	A	manhuában	sok	
a	harc,	ennek	ellenére	nincsenek	véres	jelenetek.	
Számos	jellegzetes	karakter	feltűnik,	tehát	a	tör-
ténet	maga	közel	sem	monoton.	Emellett	termé-
szetesen	 a	 harcművészet	 rajongói	 mindenképp	
élvezni	 fogják	 a	 manhuát.	 Nem	 csupán	 azért,	
mert	 számos	 harci	 jelenet	 van,	 hanem	 azért	 is,	
mert	gyakori,	hogy	az	egyes	harcművészti	iskolák-
ról	a	valós	információk	is	megjelennek.	Így	tehát	a	
történet	számos	ponton	kötődik	a	valósághoz	is,	
nem	csupán	egy	akció	fantázia.	

A manhua utó élete

	 Sajnálatos	módon	nem	 találtam	hírt	 arról,	
hogy	kapna	bármilyen	feldolgozást	a	történet.	Ez	
másrészről	érthető,	mivel	még	egy	jelenleg	is	ak-
tív	projektről	van	szó.	Lehetséges,	hogy	a	későb-
biekben	valamelyik	stúdió	meglát	a	 történetben	
valami	ígéretest.
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