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	 Ezúttal	 nem	 csupán	 a	mű	 témája	 szárma-
zik	Kínából,	de	maga	a	mű	is,	mivel	egy	manhuát	
fogok	ajánlani	olvasásra.	 (Manhua	minden	egyes	
képregény,	ami	Kínából	származik,	ugyanakkor	Kí-
nában	minden	képregényt	így	hívnak,	származás-
tól	függetlenül.)	A	különbség	a	manga	és	a	man-
hua	 között	 relatív	 kevés,	 inkább	 csak	 stílusban	
mutatkozik	 meg,	 mintsem	 szembetűnő	 formai	
különbségben.	 Így	 tehát,	 aki	 még	 nem	 olvasott	
manhuát,	 nyugodtan	megpróbálkozhat	 vele,	mi-
vel	kevés	új	dologgal	fog	találkozni	a	mangákhoz	
képest.	Azonban	biztos	vagyok	benne,	hogy	sokan	
olvastak	már	manhuát,	mivel	egy	egyre	ismertebb	
és	 népszerűbb	 képregény	 formáról	 beszélünk.	
Mindezek	mellett	én	 is	ajánlottam	már	manhuát	
a magazin 45.	számában, akkor a Fenh Shen-ji  ke-
rült	a	tollam	alá.	
	 Ismét	egy	érdekes	és	nem	feltétlenül	köz-
ismert	művet	választottam	témámul.	Hogy	miért	
érdemes	elolvasni?	Megpróbálom	röviden	leírni!

A történet világa

	 A	Tang	dinasztia	(Kr.	u.	618-907)	virágzó	és	
élettel	teli.	Akárcsak	az	uralkodó	dinasztiára,	úgy	
az	országra	is	a	fejlődés	és	a	jólét	jellemző.	Az	em-
berek	jól	élnek,	legalábbis	jobban,	mint	elődeik,	a	
gazdaság	lüktet	a	számtalan	messze	földről	érke-
ző	karavánok	javaitól.	Úgy	tűnik,	a	sokáig	várt	és	
óhajtott	 jómód	elérkezett	a	kínai	államba.	Azon-
ban	a	palotában	ontják	a	vért.	A	trónért	folyó	harc	
arra	a	szintre	jutott,	hogy	az	öröklésben	követke-

ző	testvérek	egymásnak	estek,	míg	végül	egyikük	
életét	veszi	testvérének.	A	vakmerő	tett	azonban	
itt	nem	ér	véget,	és	a	győztes	a	vesztes	családját	
is	kiirtja,	leszámítva	egy	személyt.

	 Chang	Ge	hercegnő	a	királyi	udvarban	cse-
peredett	fel.	Ahogy	teltek	az	évek,	szépsége	he-
lyett	tudása	gyarapodott,	ami	két	erényt	is	jelent,	

melynek	 nagy	 hasznát	 veszi,	 amikor	 az	 életéért	
kell	menekülnie:	 jártas	az	önvédelemben	és	éles	
az	elméje,	 így	tud	elmenekülni,	amikor	bátyja	 le-
számol	 családjával.	 Mivel	 nőies	 vonásai	 nem	 túl	
szembetűnőek,	a	szökés	után	fiatal	 férfiként	ad-
hatja	ki	magát.	Kénytelen	menekülni	a	fővárosból,	
Chang	Anból	is,	a	határ	menti	területekre.	Itt	neki-
lát,	hogy	előkészítse	a	bosszúját	rossztevője	ellen,	
azonban	először	a	testi	épségéért	kell	aggódnia,	
mivelhogy	a	mongol/török	hordák	a	gazdag	és	vi-
rágzó	országra	fenik	kardjaikat.	

Fontosabb karakterek

Chang Ge:	történetünk	főhőse,	egy	határozott	és	
karizmatikus	lány.	Kérdés	nélkül	egy	született	ve-
zető,	nem	azért,	mert	mindent	tud,	hanem,	mert	
elszánt, kitartó, leleményes, és minden helyzet-
ben	 felismeri,	 milyen	 lehetőségek	 állnak	 a	 ren-
delkezésére, amelyeket elég bátor, hogy meg-
ragadjon.	 A	 történet	 során	 jelentősen	 fejlődik	 a	
személyisége.	 Ennek	 köszönhetően	a	 kezdeti	 jól	
képzett	 és	 tehetséges	 fiatal	 lányból	 egy	 ráter-
mett	vezetővé	válik.

Ashina Sun: vele	is	a	történet	elején	találkozunk,	
egy	 igazi	 „főgonosz”.	 Nem	 a	 klasszikus	 értelem-
ben	vett	egyoldalú,	velejéig	romlott,	csakis	rosz-
szat	akaró	negatív	szereplő,	hanem	az	az	igazán	jól	
megírt	baljós	 szereplő,	 aki	megadja	minden	 tör-
ténetnek	az	 izét,	 sava-borsát.	Egy	fiatal,	elszánt,	
gyakran	vakmerő,	de	mindig	határozott	karakter.	

„A trónért folyó harc arra a 
szintre jutott, hogy az 
öröklésben következő 

testvérek egymásnak estek, 
míg végül egyikük életét 

veszi testvérének”

https://animagazin.hu/magazin/45/
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A	mongolok/törökök	 egyik	 parancsnoka,	 aki	 há-
borúra	termett,	ennek	megfelelően	élvezi	is	a	ha-
dak	útját	járni.	

Li Shimin:	 az	 új	 császár,	 igencsak	 keveset	 lehet	
tudni	az	ő	személyiségéről.	Említésre	kerül,	hogy	
egy	tehetséges	katonai	vezető,	és	hogy	két	test-
vére	 a	 halálát	 tervezte,	 ezért	 csalta	 tőrbe	 őket	
először	ő.	Li	egy	afféle	rejtélyes	karakterként	jele-
nik meg a történetben. 

Saját vélemény
 
	 A	 manhua	 egy	 történelmi	 témájú	 mű,	 rá-
adásul	 Kína	 egy	 igencsak	 kényes	 és	 érdekesség-
gel	teli	időszakáról,	tehát	mindenképp	egy	oktató	
jellegű	 olvasmány,	 túl	 azon,	 hogy	megragadja	 a	
figyelmet	is.	Emellett	a	rajzolása	aprólékos,	kidol-
gozott.	Mind	a	karakterek	arcvonásai,	mind	pedig	
az	 épületek,	 öltözékek,	 eszközök	 kifejezőek,	 és	
látható,	 hogy	 sok	 munkával	 lettek	 elkészítve.	 A	
történet	elbeszélése	jó	ütemű,	nincsenek	filler	fe-
jezetek.	Az	egyetlen	dolog,	ami	nehézséget	okoz-
hat	 az	 olvasó	 számára,	 hogy	 egy	 fejezet	 hosszú	
(átlagos	manhuához	 képest),	 így	 több	figyelmet	
és	erőbefektetést	igényel	a	mű	olvasása,	nem	le-
het	csak	átlapozni,	mert	akkor	sok	fontos	részle-
tet	kihagy	az	olvasó.	

Kinek ajánlom?

	 Mind	a	bevezetőben,	a	történet	világában,	
mind	pedig	 a	 karakterek	bemutatásánál	 érezhe-
tő	volt,	hogy	a	cselekmény	nagyban	hasonlít	a	jól	
ismert	Mulán	történetére.	A	megérzés	helytálló,	
valóban	számtalan	a	hasonlóság,	mégis	az	én	vé-
leményem	az,	hogy	a	Chouka	kou	egy	sokkal	tes-
tesebb,	összetettebb	alkotás.	Azoknak,	akik	ked-
velik	a	Mulánt,	mindenképp	ajánlom!	
	 Bízom	benne,	hogy	azoknak	is	tetszeni	fog,	
akik	 a	 történelmi	 képregényeket	 kedvelik,	 vala-
mint	azoknak	is,	akik	szeretik	a	háború	központú	
műveket.	A	manhuában	a	háború	minden	eleme	
megtalálható,	csaták,	függönyök	mögötti	tervez-
getés,	az	átlagemberek	életének	felborulása	stb.	
Végezetül	pedig	azoknak	 is	bátran	ajánlom,	akik	
kedvelik	a	jól	megírt,	ármánykodásokkal	és	cselve-
tésekkel teli történeteket.

A történet utóélete

	 Habár	 az	 online	 közösségek	 jól	 fogadták	
a	művet,	 és	 a	mai	napig	magasra	 van	értékelve,	
mégis	 jelenleg	 semmi	 hír	 arról,	 hogy	 bármiféle	
egyéb	feldolgozást	kapna.	Emellett	hivatalos	for-
dítást	is	nehéz	találni,	de	szerencsére	nem	hivata-
los	és	jó	minőségű	fordítás	elérhető.
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„A manhua egy történelmi témájú mű, ráadásul Kína egy igen-
csak kényes és érdekességgel teli időszakáról, tehát mindenképp 

egy oktató jellegű olvasmány...”


