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és ötletek mögé rejtőzik (pontosabban tágul), ha-
nem Kína történelmének három nagy filozófiai és 
vallási ágához, a taoizmushoz, a konfucianizmus-
hoz és a buddhizmushoz társul. A történetben 
megjelenő szekták, klánok ezek köré az „iskolák" 
köré szerveződnek, ugyanakkor felbukkannak 
mellettük a démoni szekták képviselői is, ahogy 
az más danmeiekből már ismerős lehet.

 Főszereplőnk Shen Qiao, az egyik legneve-
sebb taoista klán vezetője. Egy párbaj következ-
tében lezuhan egy hatalmas szikláról, súlyos sé-
rüléseket szerezve, de szerencséjére Yan Wushi, 
az egyik démoni szekta vezére éppen arra jár, és 
megmenti az életét. Az egyik „állandóság" (Shen 
Qiao korábbi élete) itt ér véget, Yan mester kíván-
csi, hogy ez a bukott taoista vezető mihez kezd, ha 
majd felébred, és rájön, mindent elveszített... Az 
addigi klánvezér-életnek vége szakadt, a harcmű-
vészete talán már sosem lesz a régi – milyen érzés 

lényegében a hosszú időt, az állandóságot jelöli, 
aminek egyszer mindenképp vége szakad... Hogy 
aztán újabb ezer ősz vehesse kezdetét? A nem túl 
bonyolult, ugyanakkor gondolatébresztő szim-
bólumra a regény különböző módokon reflektál: 
kimondatlanul, de ott lebeg a főszereplők elvei, 
útja felett, alakítja a történelmi és a kultivációs 
érát. Az egyszerű mondanivaló ott van minden-
hol, számos változatban, de szájbarágás nélkül, 
észre sem vesszük, és máris megbabonázott a 
Qian Qiu.

 A cselekmény történelmi hátterét a Déli és 
északi dinasztiák kora (Nan Bei Chao Kr. u. 420-
589), annak is főleg a vége adja, amit az író lazán, 
kultivációs fantasy közeggel vegyítve kezel. MXTX 
műveihez képest az egyes klánok és különleges 
képességek visszafogott tálalást kaptak, már-
mint abban a tekintetben, hogy a spiritualitás és 
a harcművészet nemcsak fiktív fogalmak, nevek 

 A kínaiul Qian Qiu, vagyis „ezer ősz" címet 
viselő regény még csak idén, a donghuájának kö-
szönhetően kezdett egyre nagyobb (bár még így 
is visszafogott) figyelmet kapni. Nagyon jót tesz a 
danmei regényeknek, hogy az adaptációiknak hála 
egyre több címet és alkotót ismerhetünk meg, 
hiszen még mindig kevesebben választjuk ma-
gunktól, már megismert, megszeretett sorozatok 
nélkül, további kínai regények olvasását - pedig 
jobbnál jobbak vannak közöttük!

 A már itthon is ismertebb Mo Xiang Tong 
Xiu (MXTX) műveihez hasonlóan ez a történet 
is magával ragadó, figyelemre méltó. Ráadásul 
szerzője, Meng Xi Shi sokkal tapasztaltabb író 
MXTX-hez képest, ami stílusán is rögtön érződik, 
egészen más hangulatot kölcsönözve művének. 
A 2015-16-ban írt regényen kívül az audio drama 
(2019) és a donghua (2021) változatokat is aján-
lom, a nyelvi akadályok ellenére – magyarul tud-
tommal csak utóbbi fordítása van folyamatban, 
és már az alapmű angol fordításai is kaotikusak, 
de remélem, hogy a cikk végére érve lesznek, aki-
ket ezek a tények nem rettentenek el a Qian Qiu 
megismerésétől.

Ezer ősz után...

 ...ki maradhat örök, halhatatlan, sértetlen, 
feddhetetlen? Akárhogyan fordítjuk Meng Xi Shi 
szimbolikus sorát, amit regénye adatlapján írt, az 
ezer ősz, ezer év, esetleg évezredek intervallum 

ezzel szembenézni? Bemocskolódni? Másik utat 
választani? Yan Wushi szemszögéből Shen Qiao 
csak egy játék, egy kísérlet: kedvtelésből mentet-
te meg, és idővel próbálja a saját oldalára állíta-
ni. Annak ellenére, hogy Shen Qiao a felépülése 
elején még amnéziás, sőt sérülései miatt a regény 
egyharmadában vak, rendkívül erős és kitartó, 
az elveihez végtelenül hűséges ember, így Yan 
Wushinak nincs mindenben könnyű dolga vele, 
hiába nála az erőfölény. Talán nemcsak a taoista 
mester az, akinek sérülékeny a világnézete. Bár 
Yan Wushi változásának útja egyszerre lassabb 
és szűkösebb, de ugyanolyan fontos, mint Shen 
Qiaóé, így más arányban és léptékekkel, de mind-
kettőjük harcát és fejlődését megismerhetjük.
 Közös útjuk során már-már lezárul egy tör-
ténelmi korszak is: túlzok ugyan, de valóban (elő)
segítik az aktuális éra politikai megdöntését, mi-
közben a harcművészek közötti rangsort is alapo-
san megbolygatják.
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vátor, aki 5. helyen áll az aktuálisan legnagyobb 
harcművészek listáján.
 Gyengesége, hogy eleinte menekül a 
klánja és a múltja elől, és hogy túlságosan is jó-
hiszemű. Yan Wushi ugratásait és gonoszságait 
többnyire higgadtan tűri, olykor azonban kijön a 
sodrából. Alapesetben ráhagyja a dolgokat, sok-
szor azonban nem igazán tud szembeszállni vele, 
mivel Yan mester az erősebb, de rendkívül  mó-
kásan és jól működik, ha mégis megteszi, és ér-
zéketlenül kiosztja őt (sőt ezt másokkal is lazán 
megteszi, de elsőként mindig csak udvariasan!). 
Shen Qiao szépsége páratlan, amit a többi karak-

dalom problémáitól. Yan Wushinak köszönhetően 
ráébred, hogy a nép élete a jelenlegi uralkodók 
vezetése alatt egyre csak rosszabb lesz; de általa 
azzal is szembesül, hogy ereje és képességei még 
gyorsabban fejleszthetők. Shen Qiao így a felépü-
lése után sokkal erősebbé és bölcsebbé válik, fi-
gyelmesebb és érzékenyebb lesz a körülötte lévő 
emberekkel, eseményekkel kapcsolatban.
 Jellemét tekintve egy szűkszavú, nyugodt, 
kedves és békés személy. Könnyedén elfogad 
bármilyen helyzetet, tehetségével és intelligen-
ciájával előbb-utóbb minden problémából kilábal. 
Elképesztően tehetséges kardforgató, erős kulti-

 A Qian Qiu cselekménye tehát több szálon 
fut: a fókusz Shen Qiao felépülésén marad, miköz-
ben okokat keres bukására, és szimpatizálni kezd 
Yan Wushi politikai nézeteivel, emellett Yan mes-
ter, a provokáló stílusa és törtetése miatt számos 
konfliktusba keveredik a többi klán kimagasló 
harcművészeivel, akik közül szintén nem egynek 
vannak politikai érdekeltségei... A sorsdöntő ösz-
szecsapások és változások közepette, rendkívül 
lassan ugyan, de itt is szerelem szövődik a két 
főszereplő között, ami más élmény MXTX tálalási 
módjához képest. Meng Xi Shi itt jócskán a harcok-
ra és jellemfejlődésekre helyezte a hangsúlyt, de 
nagyon jól érzékelteti a Yan-Shen páros dinamiká-
ját, érzelmeinek és kapcsolatának változását is. A 
romantikus hatás a megszokott, klisés értelem-
ben minimális, ugyanakkor a sok mókás interakció 
miatt annál szerethetőbb és érdekesebb.

A halhatatlanok

 Nem, itt nincsenek istenek és démonok, 
ténylegesen halhatatlan kultivátorok (talán csak 
emlegetve), csupán a „halhatatlan" elvekről és 
azok megtestesítőiről beszélek ismét, amiket/aki-
ket nehéz, de nem lehetetlen megváltoztatni.
 Shen Qiao igazi taoista, követi már elhunyt 
mestere tanításait, rendkívül erényes és tehetsé-
ges harcművész. De rá kell döbbennie, hogy bu-
rokban élt, és elképesztően szűklátókörű volt, aki 
túlságosan is konzervatívan vezette a klánját, tá-
vol maradva akár a harcművész világ, akár a biro-

ter szeret is hangoztatni, sőt viszonylag sokan 
meg is környékezik... A történet közepe táján pe-
dig kiderül, hogy már a harmincas éveiben jár.

 Yan Wushi majdhogynem mindenben az 
ellentéte, egy arrogáns, tenyérbemászó, rendkí-
vül számító és kegyetlen alak, aboszolút méltó a 
démoni kultiválásra. Szemében az emberek csak 
hangyák, egyedül a hozzá méltó/erejéhez felérő 
ellenfeleket, riválisokat tartja valamire. Emellett 
nagyon szégyentelen jellem, kihasznál minden 
egyes alkalmat, hogy ugrassa, bosszanthassa 
Shen Qiaót, aki nem várt hatással lesz rá.
 Klánjának mindössze két másik tagja van, 
a tanítványai, akiket elég tehetségesnek talált, 
hogy maga mellé fogadja őket. A történet ele-
jén tőlük szerez meg minden fontos információt 
a harcművészek aktuális helyzetéről, ugyanis Yan 
mester épp csak most érkezett vissza 10 éves el-
vonulásából, „zárt ajtós meditálásából/kultiválá-
sából".
 Minden gonoszsága ellenére sokszor kor-
rekt és segítőkész, mondhatni, jótevő (persze 
ezek szöges ellentétét is bemutatja), befolyását 
és tudását a birodalom kormányzásnak javítására 
fordítja... bizonyos szempontból; erejét illetően 
pedig ő akarja elfoglalni az első helyet a harcmű-
vészek rangsorában, amire elég jók az esélyei. En-
nek érdekében célja, hogy megszerezze egy volt 
taoista nagymester, Tao Hongjing híres könyveit, 
melyek lefedik mindegyik harcművész iskola tu-
dását és alapjait.
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hogy újabb és újabb kudarc után mindig egyre 
erősebbé válik. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, 
hogy Shen Qiao harcol, elbukik, felgyógyul, még 
erősebb lesz, megöli az ellenfelét, magához vesz 
egy tanoncot, majd ismét elbukik más, erősebb 
harcművész által, de a gyógyulás során a koráb-
biaknál is erősebbé válik, megint megöl, bocsá-
nat legyőz valakit, ismét felszed egy tanítványt, 
majd újra elbukik... Na jó, túlzok, de az a vicc, hogy 
nem sokat. Ezek tényleg ilyen körforgásban men-
nek, nem egyforma arányban persze, és a többi 
tanítvány is inkább a mű második felében/végén 
szegődik Shen Qiaóhoz, aki addigra már tényleg 
az egyik leghatalmasabb harcossá vált. Ráadásul 
a bukások, sérülések sem feltétlen azért követ-
keztek be, mert túl erős volt hozzá képest a má-
sik, hanem mert mások keresztbe tettek neki, így 
nem tudott teljes erőbedobással harcolni…
 Szóval hangozzon bármilyen önismétlően 
ez a körkörös fejlődés, valahogy mindig várjuk, 
és mindig szurkolunk neki, hogy még menőbb le-
gyen. Mert Shen Qiao egy két lábon járó epicme-
nő harcos, idővel egyre több mindenkit nyűgöz le 
erejével, amihez maximális taoizmus és szerény-
ség társul.
 Az is érdekes, említve a gyilkosságait, hogy 
Shen Qiao a történet során valóban több embert 
is megöl, mert így döntött, mert meg kellett ten-
nie. Lehet, hogy erényes ember, de amikor szük-
séges, könnyedén válik kegyetlenné. Meng Xi Shi 
szerencsére nem csinál ebből ügyet – sok más 
danmei hőshöz hasonlóan az ő főszereplője is egy 

Az Ezer ősz szerkezete, küzdelme, 
romantikája... egy örökkévalóság!

 A regény összesen 128 fejezetből áll, to-
vábbi 15 extra fejezettel (és még néhány ráadás 
szösszenettel Meng Xi Shi weibójáról, illetve má-
sik, Wushuang művéhez kapcsolódóan – erről pár 
szót a későbbiekben).
 Shen Qiao felépülésének és fejlődésé-
nek szála végigfut az egész regényen. Bár vala-
hol önismétlőnek és shounen fightosnak hat az 
egész, mégsem válik unalmassá vagy zavaróvá, 

 Shen Qiao elmondása alapján Yan Wushi a 
negyvenes évei végén járhat, de kultivátorként ő 
is fiatalabbnak néz ki a koránál. Adott tehát a mi-
nimum 10 év korkülönbségük, ami még izgalma-
sabbá teszi akár a kapcsolatukat, akár az életta-
pasztalatukból fakadó különbségeket.
 Rajtuk kívül rengeteg karakter szerepel 
még, sokan csak egy-egy harc vagy szóbeszéd 
erejéig, de nyilván vannak lényeges, visszatérő 
emberek is. Megjelennek a fontosabb klánok, 
harcművészeti iskolák számos mesterei és tanít-
ványai, az aktuális birodalmak uralkodói és a köz-
emberek. Megismerhetjük a harcművészek top 
10-es listáját, amin egyaránt képviselteti magát 
taoista, buddhista, konfucionista mester is, ahogy 
a három jelentős démoni szektából is igyekeznek 
az élre törni.

 Fontosabb szereplők: Yu Shengyan és Bian 
Yanmei – Yan Wushi megbízható tanítványai, Bai 
Rong – az egyik démoni szekta csinos és célratörő 
harcművésze, Yu Ai – Shen Qiao nem túl korrekt, 
volt klántársa, Kunye – Shen Qiao ellenfele, aki az 
elején a vesztét okozza, Xueting – buddhista pap, 
a Yan-Shen páros egyik visszatérő ellenzéke, Chen 
Gong – egy nincstelen fiúból lett „nemes", aki csak 
a bajt hozza saját és főhőseink fejére, Shiwu – 
Shen Qiao egyik fiatal tanítványa. De lehetne még 
bőven folytatni a sort az elődökkel, Qi Fengge-vel 
vagy Huluguval, még több ellenféllel és támoga-
tóval, nem beszélve az északon uralkodó Yuwen 
családról...

tapasztalt harcművész, a mókás inkább az, hogy 
ezzel szemben nagy, démoni ellentéte, Yan Wushi 
jóval kevesebb embert öl meg a történet során. 
Bár más formában ő is bepótolja a kegyetlenke-
dést.
 Mialatt Shen Qiao fejlődését követjük, Yan 
Wushi párbajainak, csatáinak is tanúi lehetünk, 
mivel közben folyik a harc, akár a korábban már 
említett harcművész írásokért, akár a politikai ér-
dekekért. Utóbbi főként a regény vége felé csú-
csosodik ki, ahogy a nagyobb párbajok is... Tao 
Hongjing öt kötetének „hajkurászása" viszont 
többször visszatérő elem, kalandregény hangula-
tot kölcsönözve 1-2 fejezetnek.
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megy át ennek köszönhetően. A BL jelenetek 
eleinte Yan Wushi szórakozásából állnak: ha úgy 
tartja kedve, megbénítja és megcsókolja, hecceli 
Shen Qiaót. Kihasználja a helyzetét, gátlástalanul 
nyomul... idővel viszont visszafogottabbá és türel-
mesebbé, kedvesebbé válik. Persze csak minimáli-
san, de nem erőlteti magát Shen Qiaóra úgy, mint 
eleinte, a vége felé sokkal inkább udvarol neki, és 
fejet hajt saját érzései előtt (na jó, ennyire nem 
szabad felmentenem, azért nem hazudtolja meg 
önmagát a végén sem).
 Shen Qiaónak az írónő már nem ad annyi 
belső monológot, sem tettet, hogy meg lehessen 
határozni, hogyan/mikor is szeretett Yan Wushi-
ba, de érzékelhető a folyamat, ahogy egyre fon-
tosabb lesz neki, és ahogy mindig van valaki, aki 
előrébb lendíti ebben a kérdésben, amivel kap-
csolatban semmilyen tapasztalata nincs. A törté-
net végére egyértelműen szerelmes ő is, de ez 
egyiküknél sincs kimondva, helyette kapunk egy 
nagyon szép és nagyon emlékezetes zárást, ami 
egyben nagyon drasztikus jelenet is. Meng Xi Shi 
is azt választotta, hogy a történet lényegében az 
extrákban folytatódik... azok nagyja nem ráadás, 
hanem tényleges zárása akár a politikai körülmé-
nyeknek (legalábbis erre a regényre vonatkozó-
an), akár a romantikus szálnak. Hiszen a Yan-Shen 
páros ténylegesen csak az extrákban jön össze, 
de teljesen logikus módon. Nem bántam, hogy 
végül odáig húzódott a dolog, valahogy nagyon 
illik az egész a karakterekhez, de az biztos, hogy 
valamivel több romantikát is elviseltem volna be-

Ami pedig különösen tetszetős az egész regény-
ben, az Yan Wushi útja és fejlődése, hiszen ő is 
elbukik, nem is egyszer, Shen Qiaóhoz hasonló-
an ismét erősödnie kell. Nagyon ráfér, és nagyon 
megérdemli, hogy így jár, hogy fordul a kocka, és 
neki is szembe kell néznie a korlátaival. Yan mes-
ter rendkívül bölcs és tapasztalt, még ha ez nem 
is mindig látszik... de könnyedén elfogadja ő is a 
vereséget (bár nem igazán tehet mást), magabiz-
tosan tudva, hogy a végén úgyis ő nyer..... aztán 
mégis áldozatokat hoz másokért... Az ő esetében 
az egyik legérdekesebb szakasz, mikor sérülései 
miatt egy kis időre több személyisége lesz... de 
azt már tényleg nem lövöm le, mit is jelent ez.
 Mindezek mellett itt van tehát ez a két ellen-
tétes főszereplő, akik lassan, de hatnak egymásra, 
akik összedolgoznak a közös cél érdekében, akik 
idővel tényleg tisztelni tudják a másikat... minden 
korábbi fájdalom ellenére. A dinamikájuk, nézete-
ik ütköztetése, igazából bármelyik interakciójuk 
érdekes és szórakoztató – a regény könnyedebb, 
humorosabb szakaszai, jelenetei (mert ilyen is van 
bőven), az ő párosukból adódik, de egyénenként 
is megvan a maguk vidám pillanata.
 A sok játszadozás és ignorálás után végül 
egymásra lesznek utalva, mindketten gondoskod-
nak a másikról, Yan Wushi jön rá előbb, hogy Shen 
Qiao különleges lett a számára... az egyetlen em-
ber, akit idővel egyre inkább szeretne megszerez-
ni, partnerévé válni... az eljátszott bizalmat vissza-
nyerni, kiengesztelni. Nincs könnyű dolga, amit 
magának köszönhet, de nagyon szép változáson 

lőlük. Főleg Shen Qiao részéről, bár szerintem így 
is érződött, mennyire fontos neki a másik, de az 
érzelmi fókusz inkább Yan Wushi részéről volt bő-
vebben kifejtve.
 Az biztos, hogy ettől függetlenül vagy ezzel 
együtt is, teljesen egyenrangúak a főszereplők, és 
sok tekintetben egyformán hangsúlyosak, a cse-
lekmény mindkettőjük útját, harcát kiemeli.
Nagyon tetszett Meng Xi Shinek az az írói jegyze-
te, amelyben megemlíti, hogy szándékosan nem 
akarta kimondatni a karaktereivel a tényleges ér-
zelmeket, ők nem olyan típusok. Nincs szükség bi-
zonyos szavakra közöttük, ezt hasonlóan imádom 
MXTX Hualian párosánál is.
 Ami kritikát még megemlítenék, vagy in-
kább csak felhívnám rá a figyelmet, hogy ez az 
írónő tud és szeret is harcjeleneteket írni. Renge-
teget! Már-már fárasztó, ahogy részletezi a küz-
delmeket, ugyanakkor nagyon profi is. Ez is ko-
molyabb, izgalmasabb hangulatot ad a műnek, de 
erre fel kell készülni.
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bi végtelenül nyugtató és kedves, utóbbi mély és 
szexis hangjátékkal, végig elképesztően jól ala-
kítják a karaktereket. Szakmájukban mindketten 
neves, veterán szinkron-/hangszínészek, több 
donghuában is szerepeltek (King's Avatar (Ani-
Magazin 39.), Scumbag System (AniMagazin 58.)).

 Szerencsére a Thousand Autumns donghua 
változatában (kínai cím Qian Qiu helyett Shanhe 
Jian Xin) is ők játsszák a Yan-Shen párost, így erre 
nem lehet panaszunk (még úgy sem, hogy Wu Lei 
nagyon troll, ha Yan Wushi nevetéséről van szó). Ez 
az idei anime feldolgozás 16 részes lett, ami körül-
belül a regény valamivel több mint egyharmadát 
dolgozta fel, ha az extrákat is beleszámoljuk, és 
kicsivel kevesebb, mint a felét, ha extra fejezetek 
nélkül vesszük. Tehát a cselekmény teljes adap-
tációjához szükséges még egy évad, talán újabb 
16 részbe belesűríthető minden fontosabb elem, 
ugyanakkor még több epizóddal jobban működne 
a sztori. Az biztos, hogy a 2. évad gyártása folya-
matban van, de nincs hír a megjelenés idejéről.
 Erről az adaptációról ugyan már írtam két 
számmal ezelőtt (AniMagazin 60.), így nem is-
mételném teljesen magam, de annyit most is ki-
emelnék, hogy minden apróbb cenzúrája, anime 
formátumhoz igazodó módosításai, Yan Wushi 
komfortosabbá (és kihívóbbáXD) tétele ellenére 
ez egy korrekt és izgalmas adaptáció. Ne rettent-
sen el senkit a 3D animáció, mert az akciójelenetek, 
a hátterek és a karakterdizájn is különösen szépek 
benne. A CG sok helyen színvonalasabbnak, ter-

 De még mielőtt rátérnék a donghua vál-
tozatra, az audio dramával kezdeném, ami 2019-
ben indult a missevan oldalon, és két évadot élt 
meg, amik végigadaptálták a regényt. Az angol 
fordítása még folyamatban, így többnyire a rawot 
hallgattam, amiből úgy jött le, hűséges adaptáció, 
minimális kihagyásokkal. Bár mintha az extrák kö-
zül nem lett volna mindegyik feldolgozva, a fon-
tosabbak szerencsére igen. Azért remélem, hogy 
készülnek még hozzá bónusz epizódok, a stáb 
is nagyon mókás a beszélgetéseik fanfordítása
alapján.
 Az audio drama legnagyobb előnye – amel-
lett, hogy nem cenzúráz úgy, mint más adaptáci-
ós forma –, hogy tökéletesen illeszkedő és vonzó 
hangokat választottak a főszereplőknek. Xia Lei 
alakítja Shen Qiaót, Wu Lei pedig Yan Wushit, előb-

 Szerettem még nagyon, hogy Meng Xi Shi 
váltogatja a karakterek nézőpontjait, bár ő is in-
kább Shen Qiao centrikus (sokszor válnak külön a 
főszereplők, és akkor szinte mindig az ő útját kö-
vethetjük), és jól hangsúlyozta a filozófiai irányza-
tok különbségeit is.

 Bár a története nem annyira hatásos és mo-
numentális, mint mondjuk a Tian Guan Ci Fu-nak 
(AniMagazin 52., 59.), de tetszett, ahogy ennek a 
két felnőtt (nem tizenéves, nem huszonéves!!!!!) 
karakternek végigkísérhettük a változását és egy-
másra találását. Úgy, hogy közben a többi szerep-
lőt sem éreztem csak háttérfigurának, többsé-
güknek jelleme és súlya van a cselekményben, és 
nem egy szerethető is (tanítványok, Bai Rong).
 A regény sokkal inkább egy utazást mutat 
be, nagy fordulatok és izgalmak helyett (vagy 
inkább mellett), nagyon természetes, magától 
értetődő hangulattal, érdekes katarzissal, és hi-
ánypótló extrákkal. Alig várom a többi Qian Qiu 
tartalmat.

Hegyek és folyók...

 ...mármint adaptációk – csak maradva a 
szimbólumoknál, utalni szerettem volna a dong-
hua eltérő címválasztására, aminek az első két ka-
raktere (shan – hegy, he – folyó) egyszerre utalás 
szintén az állandóságra, a világra, másrészt Shen 
Qiao kardjának nevére (Shanhe Tongbei – hegyek 
és folyók/a világ/a mindenség gyásza, bánata).

mészetesebbnek hat más hasonló donghuákéhoz 
képest. Persze ezt is lehetne még hová javítani, de 
az élmény összességében pozitív csalódás. A má-
sodik openingje pedig mesésen katartikus. Ami 
már nehézkesebb, hogy az official angol felira-
ta finoman szólva nem a legjobb, pedig jelenleg 
hivatalosan, ingyenesen elérhető a youtube-on, 
más fansubja így nincs is, ettől függetlenül érthe-
tő a sztori, de több mint érdemes hozzáolvasni a 
regényt is annak, aki esetleg a sorozattal kezdené 
az ismerkedést.

https://animagazin.hu/magazin/39/
https://animagazin.hu/magazin/39/
https://animagazin.hu/magazin/58/
https://animagazin.hu/magazin/60/
https://animagazin.hu/magazin/52/
https://animagazin.hu/magazin/59/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxOs22nkVmnIUjQwsPgdUQeyW8dPRTtDu
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an már a 2010-es évek eleje óta aktívabb danmei 
kategóriában, de sok más történelmi és fantasy 
regénye is van. Első munkáit 2004 körül kezdte 
publikálni, jelenleg a webnovel oldalán 27 mű ta-
lálható, és egyre több adaptálási jogait vásárolták 
meg.
 Legújabb hír, hogy a Qian Qiuval egy vi-
lágban játszódó, egyfajta folytatásregénye (más 
főszereplőkkel), a Wushuang (Peerless) man-
hua-adaptációt kap, ami idén novemberben fog 
indulni a bilibili oldalán.
 A Qian Qiuból eddig két változat is meg-
jelent nyomtatásban: egyszerűsített kínai szö-
veggel, cenzúrázott verzióban 2 kötetben és 
hagyományos kínai szöveggel, cenzúra nélkül, 4 
kötetben (tajvani kiadás). Nemrég érkezett a hír, 
hogy hamarosan újra kiadják az egyszerűsített kí-
nai változatot, amihez Meng Xi Shi új extra fejeze-
tet ír minden fan legnagyobb örömére.
 Az angol fanfordításai sajnos elég vegye-
sek, mert a Qian Qiu esetében nincs egyetlen 
fordító vagy csapat, aki ezidáig végigvitte volna a 
művet. A 69. fejezetig egységes, utána több fordí-
tó vállalta be az egyes szakaszokat, 3-4 különböző 
munka váltja így egymást, az extrák többségéhez 
pedig még így is csak gépi fordítás érhető el, de 
hamarosan végére érnek teljesen a rajongók. Az 
egyes fejezetek felosztását itt találjátok, bár eze-
ken kívül is készültek további fordítások pl. a vé-
géhez vagy a weibo extrákhoz.
 Tudom, ez nem hangzik jól, főleg, hogy a 
fordítások, így az egyes regényszakaszok minősé-

több rajongó is igyekszik fansubolni a részeket. 
Már nagyon várom, hogy végig elérhető legyen 
feliratosan is, mert több későbbi regényjelenetre 
is utalnak bennük.
 Ezek mellett Meng Xi Shi írói adatlapján lát-
ható, hogy eladták a regény manhua, játék és live 
action adaptálási jogait is. Ezek közül jelenleg csak 
arról volt hír, hogy készülni fog ebből is dorama 
sorozat, amit elvileg 48 részesre terveznek.

Meng Xi Si és a regény 
elérhetőségei, fordításai

 Az írónő Mo Xiang Tong Xiuval ellentétben 
nem zárkózott el a közösségi médiától, Meng Xi 
Shi aktív a weibóján, promótálja az adaptációkat 
(sőt mások művét is – Tianbao és Dinghai adap-
tációkról is megosztott bejegyzéseket), időnként 
a fanoknak is reagál, de magában a szakmában is 
régebb óta benne van, mint híresebb kolléganője.
Priesthez – másik veterán danmei író – hasonló-

Amit még kiemelnék, hogy bár cenzúrázták (=ki-
hagyták) a regény egyes részleteit (pl. a főszerep-
lők első csókját), de nem sajnálták a sorozatból így 
sem a BL utalásokat, ráadásul azon a ponton, ahol 
záródik a donghua, még messze nem szerettek 
egymásba a karakterek a regényben sem.
 Készítettek még egy pár perces részekből 
álló chibi sorozatot is az animéhez, ahol Yan-Shen 
picture drama-szerűen poénkodik a történet egé-
szén, sőt a fandomon is (és még koronavírusos 
epizód is volt, uhh!). Összesen 95 epizódos, ami-
nek viszont nincs hivatalos angol fordítása, így 

ge gyengébb, és eléggé eltér egymástól... már ab-
ban a tekintetben is, hogy a megszólításokat, titu-
lusokat, harcművészeti és kultivációs fogalmakat 
hogyan fordították, vagy épp mekkora arányban 
hagyták meg a kínai kifejezéseket. Ez tényleg kao-
tikus, és az ember rákényszerül, hogy a fogalmak, 
nevek több verziójával is képben legyen, de amíg 
nincs egységes fordítás, addig ez is jobb, mint a 
gépi szöveg. A történet így is magával ragadó, él-
vezhető, de aki már megszerette, azt a gépi for-
dítás (abból is több változat van) sem rettenti el, 
hiszen jelenleg csak így tudjuk végigolvasni a tör-
ténetet.
 De talán, ezer ősz után...

https://qianqiureading.carrd.co/
https://docs.google.com/document/d/1fFbrPLCjoHIRks5qD1Ho5PlP7ZZHWqmhbJ3vdKvB4oE/edit
https://docs.google.com/document/d/1fFbrPLCjoHIRks5qD1Ho5PlP7ZZHWqmhbJ3vdKvB4oE/edit
https://chichilations.home.blog/2021/04/08/peerless-extras-1-4/
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