Interjú a könyvkiadóval
és regény/drama ajánló

Mo Dao Zu Shi
magyar kiadás!

Interjút készítette: Catrin
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interjú
Megjelenik magyarul a Mo Dao Zu Shi regény! - Ez az elképesztő és váratlan örömhír fogadott minket a moly.hu oldal egyik karcában idén
tavasszal. A Művelt Nép Könyvkiadó már az első
kötet fordításán és kiadásán dolgozik. Hatalmas
izgalom és egy rakás kérdés merül fel ilyenkor a
rajongókban, erről faggatuk a kiadót.

preferálja, de legalábbis német, francia, spanyol,
olasz műveket. Ezeken kivüli nyelvekből leginkább csak a legsikeresebb szépirodalmi műveket
szokták lefordítani, kiadni. Az MDZS kiadása óriási kockázatnak tűnt, de annyira beleszerettünk,
hogy muszáj volt kockáztatnunk.

AniMagazin:

Hogyan látjátok kiadóként a magyar könyvpiaci esélyeit?

Hazánkban az animés-mangás szubkultúra
tagjai nem számítanak rá, hogy kiadják magyarul
kedvenc műveiket. Pláne nem danmei, azaz kínai
boys love kategóriában. A Mo Dao Zu Shi regény
nagy sikernek örvend, népszersűgét hazájában és
nemzetközileg is növelte a belőle készült anime
és live action (The Untamed) sorozat.
Miért pont ezt a címet választottátok ebből a műfajból? Melyik formájában figyeltetek fel
először rá, és miért döntöttetek úgy, hogy megpróbálkoztok a kiadásával?

Művelt Nép Könyvkiadó:
A live action verzióra figyeltünk fel, és an�nyira különlegesnek éreztük, hogy muszáj volt
megkockáztatni a kiadását. Abszolút őrült ötletnek tűnt a hagyományos kiadói szemlélet szerint,
amely leginkább az angolszász könyvek kiadását

„...azon múlik a sorsa, hogy
azok, akik megveszik és
elolvassák majd, szeretni
fogják-e, ajánlani fogják-e...”
AniMagazin

AniMagazin:

Művelt Nép Könyvkiadó:
Nehéz tárgyilagos véleményt mondani, hiszen egyfelől mi is rajongókká váltunk, másfelől
pedig a mi gyerekünk, muszáj bíznunk benne. Sok
előrendelés érkezett a Libribe a regény mind a 4
kötetére, rengetegen éltek a 20% előrendelési
kedvezménnyel. Hetek óta a Libri előrendelési sikerlistáján tanyázik a sorozat, ez biztató jelnek tű-

nik. Úgy gondoljuk, azon múlik a sorsa, hogy azok,
akik megveszik és elolvassák majd, szeretni fogják-e, ajánlani fogják-e, megveszik-e karácsonyra
ajándékba a barátaiknak.

AniMagazin:

AniMagazin:

Művelt Nép Könyvkiadó:

Mo Xiang Tong Xiu elsőként webnovelként,
egyszerűsített kínai írással publikálta regényét,
amit idővel cenzúráznia kellett. Később kiadták
Tajvanon hagyományos kínai írással, cenzúrázatlanul, 4 kötetben. Plusz az extra fejezeteket egy 5.,
vékonyabb kötetben.
Melyik kiadásból készül a fordítás? Nálunk is
4+1 kötet várható, cenzúrázatlanul?

Ezen a linken található mind a 4 előrendelhető kötet tervezett megjelenési ideje.

Művelt Nép Könyvkiadó:
A tajvani kiadásból készül a fordítás!
Cenzúrázatlanul. És várhatóan 4+1 kötet lesz nálunk is.

Mikorra tervezitek az első kötet megjelenését? Illetve a további kötetek kiadása körülbelül
mennyi idő elteltével valósulhat meg?

AniMagazin:
Elárulnátok pár „kulisszatitkot” a fordításról, fordítóról, milyen műveken dolgozott korábban? Úgy értesültünk, hogy a neveknél a pinyin
átírást használja. Lesznek esetleg olyan kifejezések, megnevezések, rangok (pl. Hanguang-jun),
amiket meghagy kínaiul?
Várhatók a kiadványban ezekkel kapcsolatos lábjegyzetek?

Művelt Nép Könyvkiadó:
Kiss Marcell fordítja, az egyik legnevesebb
magyar műfordító. A nevek, rangok általában
maradnak kínaiul mindenhol. Számos lábjegyzet
készül, szerencsére a fordítónk óriási kínai kultúrtörténeti tudással is rendelkezik, ezért nagyon
izgalmasak lesznek a lábjegyzetek is. Ezenfelül
megnézte a sorozatot is, és figyel arra, hogy összhang legyen a két mű között, ne legyen zavaró
azoknak, akik először a sorozatot látták.

„A nevek, rangok általában
maradnak kínaiul mindenhol.”
Tartalomjegyzék

△
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ajánló
AniMagazin:

The Untamed Magyar Fordítói Csapat

Másik, szintén a szubkultúrát megcélzó kiadásotok, a SOTUS című thai regény is előrendelhető.
A borítóján szereplő „BL sorozat” cím az
ismert doramájára utal, vagy új könyvsorozatot
jelent, amelynek keretében további műveket szeretnétek kiadni a témában? Utóbbi esetében milyen címek szerepelnek még a terveitek között?

Művelt Nép Könyvkiadó:
Igen, könyvsorozat, azóta már 2 újabb kötet
előrendelhető ezen a linken keresztül.

Köszönjük szépen az interjút, és sok sikert
kívánunk a kiadványokhoz!
Köszönjük szépen!

paltime_e és itsedina

Mo Dao Zu Shi
regény és drama ajánló
A The Untamed egy 50 részes kínai dráma,
amely Mo Xiang Tong Xiu webregényén, a Mo Dao
Zu Shi-n alapszik. Mind a ketten egymástól függetlenül, teljesen véletlenül bukkantunk rá az eredeti
műre, és azonnal magával ragadott minket a karakterek és a történet mélysége. Nem sokkal ez
után hallottunk arról, hogy a könyv alapján élőszereplős drámát készítenek. Bár óvatos optimizmussal követtük az ezzel kapcsolatosan felröppenő híreket, mégis még a dráma megjelenése előtt
eldöntöttük, hogy ha szabadidőnk engedi, akkor
készítünk hozzá feliratot. A premiert megelőzően
vette fel velünk a kapcsolatot csapatunk harmadik tagja, guifei, aki szintén nagy rajongója volt a
könyvnek, és így végül hármasban kezdtünk neki
a fordításnak.

lemektől, a szörnyektől és a démonoktól. A kultivátorklánok arra tették fel az életüket, hogy saját
spirituális erejük fejlesztésével felvegyék a harcot
ezekkel a gonosz lényekkel, és megvédjék az ártatlanokat.
Maga a cselekmény két szálon fut. Egyik a
múltba visz minket vissza, ahol megtudjuk, hogy
ismerkedett meg egymással a két főszereplő
és követhetjük a Wei Wuxian bukásához vezető
utat. A másik szál a jelenben játszódik. Wei Wuxian, a rettegett démoni kultivátor új testet kap,
és ismét összehozza a sors Lan Wangjival, akivel

együtt feltárják a kultivátorvilágot behálózó cselszövéseket. A nyomozás során Lan Wangji és Wei
Wuxian egyre közelebb kerülnek egymáshoz, rég
elfojtott érzelmek törnek a felszínre, melyeket a
könyv és a sorozat is lassan, de biztosan vezet fel.
Bár a történet középpontjában a hűség, a
bosszú és a megbocsátás áll, azonban legnagyobb
erőssége mégis a karakterekben rejlik. Mind a
fő-, mind a mellékszereplők nagyszerűen vannak
megalkotva, szinte életre kelnek a szemünk előtt,
és mindannyiuknak fontos szerepe van az események kibontakozása során.
Lan Wangji a GusuLan klán tanítványa. Nagybátyjától kifogástalan neveltetésben részesült, és
a kultivátor világ nagy tehetségeként tartják számon, ám mások számára mégis megközelíthetetlennek és hidegnek tűnik. Azonban, amikor Gusu
a többi kultivátorklánból vendégtanítványokat fogad, megismerkedik Wei Wuxiannel a YunmengJiang klán ügyeletes bajkeverőjével, aki befurakszik
Lan Wangji életébe és felkavarja szürke mindennapjait.

De miről is szól a történet? Mi olyan magával ragadó benne?
Az írónő sok inspirációt merített a tradicionális kínai kultúrából és mitológiából, ezért több
a taoizmusból és a buddhizmusból átvett elem is
megjelenik művében.
A történet során belecseppenünk a régikor Kínájába, azonban ez a világ hemzseg a szel-

AniMagazin

Tartalomjegyzék

△
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Wei Wuxian arcán, nehéz gyermekkora ellenére is,
mindig mosoly ül, és állandóan a következő csínytevésén jár az esze, azonban ha az igazság vagy az
ártatlanok védelméről van szó, senki nem állhat
az útjába. Wei Wuxian folyamatos fejfájást okoz
fogadott testvérének, Jiang Chengnak. A Yungmeng Jiang klán jövendőbeli vezetőjeként óriási
teher nyomja a vállát, nemcsak édesanyja elvárásainak kell megfelelnie, de ki kell törnie fogadott bátyja árnyékából és bizonyítania kell, hogy
készen áll a klán irányítására. Szerencsére ott van
nekik nővérük, Jiang Yanli, aki bármit megtenne
öccsei boldogságáért, és akit mindkét testvére
teljes szívéből imád.
A könyv cselekményét egy 50 részes drámában adaptálták. Természetesen néhány eseményt
megváltoztattak, nagy részben a cenzúra miatt,
ám a Mo Dao Zu Shi esszenciája és a két főszereplő
közötti kapcsolat megmaradt. Xiao Zhan és Wang
Yibo között kifogásolhatatlan a kémia. Xiao Zhan
olyan, mintha maga Wei Wuxian ugrott volna ki
a könyv lapjai közül, Wang Yibo pedig - habár mi

máshogyan képzeltük el Wangjit olvasás közben -,
képes volt Lan Wangji rejtett érzelmeit egyetlen
pillantásával kifejezni. Bár a cenzúra miatt a forgatókönyvírók kénytelenek voltak álcázni a sorozat BL mivoltát, munkájukon tisztán érzékelhető
az eredeti mű iránti tisztelet és szeretet. Nagy körültekintéssel választották ki az egyes díszleteket,
jelmezeket és forgatási helyszíneket, ami meglátszott a szinematográfián is.
A zene és a sorozat végeztével kiadott OST
album nagy népszerűségnek örvend. A számokat
a színészek éneklik, és gyakran szerepelnek az
adott karakterek egy-egy kulcsjelenete során. A
főcímdal egy visszatérő motívumként jelenik meg,
Wei Wuxian és Lan Wangji kapcsolatának kulcspillanatai során. A színészeken látszott, hogy élvezik a közös munkát, és igencsak hozzájuk nőttek
az általuk alakított szereplők. Többségük olvasta
az eredeti könyvet, és Xiao Zhan, a szerepre való
felkészülésként, még esszét is írt Wei Wuxianről.
Talán ennek is köszönhető, hogy a The Untamed
ilyen hatalmas sikert aratott Kínában és nemzetközileg egyaránt.

A siker azonban a könyv írónőjét illeti leginkább, aki képes volt ilyen szerethető, háromdimenziós szereplőket és egy ilyen lebilincselő
világot megalkotni. A regényben minden okkal
történik, és a tettek következményekkel járnak.
A gonosz karakterek nem a gyakran megszokott,
egysíkú „gonosz vagyok, mert megköveteli a történet, hogy az legyek” típusú rosszfiúk, hanem
konkrét, kézzel fogható motivációkkal rendelkeznek. Lan Wangji és Wei Wuxian kapcsolata pedig
leírhatatlanul szívfacsaró, amit a második esély tudata csak még inkább azzá tesz. De ki az az ember,
aki nem szeretne egy második esélyt az élettől? Ki
nem merengett még azon, hogy mi lett volna, ha
más döntést hoz, ha a másik utat választja?
Kellemes meglepetés volt, amikor hallottuk,
hogy a Művelt Nép Könyvkiadónak köszönhetően
még idén elkezdődik a regény kiadása. Alig várjuk,
hogy a kezünkbe foghassuk, és újra átélhessük a
történetet. Mi már elő is rendeltük őket. Amennyiben módotokban áll, tegyetek ti is így! Nem fogtok
csalódni benne!

„Bár (...) kénytelenek voltak álcázni
a sorozat BL mivoltát, munkájukon
tisztán érzékelhető az eredeti mű
iránti tisztelet...”
Korábbi Mo Xiang Tong Xiu cikkeink:
- Szezonos animékről
(Mo Dao Zu Shi 1-2.) - 45. és 51. szám
- Mo Dao Zu Shi
Grandmaster of Demonic Cultivation - 46. szám

- The Untamed
Mo Dao Zu Shi live action - 51. szám

- Mo Dao Zu Shi 2. évad - 51. szám
- Heaven Official’s Blessing
- avagy van élet a Mo Dao Zu Shi után is
- 52. szám

- The Scum Villain’s Self-Saving System
- avagy volt élet a Mo Dao Zu Shi előtt is
- 54. szám
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Tian Guan Ci Fu regény magyarul!
Fordító: Risa
Az első 31 fejezet már elérhető a drive mappában vagy az alábbi oldalon !
A fejezeteket Risa az AnimeAddicts Light novelek / Ki mit fordít topicjában is publikálja.
Szinopszis:

Cím: Tian Guan Ci Fu (天官赐福)
/ Heaven Official’s Blessing

Érted legyőzhetetlenné válok!
„Hallottátok? A guberáló mennyei
tisztviselő összeszűrte a levet a szellemek birodalmának első számú fejesével!”
Az angol fordító összefoglalója:
nyolcszáz évvel ezelőtt Xie Lian volt
Xian Le királyságának koronahercege,
az istenek és az emberek dédelgetett
kedvence. Nem is volt meglepő, hogy
nagyon fiatalon az istenek közé emelkedett. 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 uralkodója, és még a Mennyekben is rettegnek
tőle. Xie Liannek azonban sejtelme
sincs róla, hogy a démonkirály már soksok ideje figyeli őt.

Szerző: Mo Xiang Tong Xiu
(墨香铜臭) művei még:
The Scum Villain’s Self-Saving
System, Mo Dao Zu Shi
Hossz: 244 fejezet + 8 extra
fejezet

