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járásokat használták, a kantonit, a mint, a hakkát 
vagy a hajnanit. Mivel különböző csoportok jöttek 
így létre, ezért a szerző a könyveiben nem egysé-
ges helyesírást alkalmazott, hanem minden eset-
ben az adott nyelvjárás kiejtése és írásmódja sze-
rint írta a neveket.
 A történetek szempontjából még fontos 
megemlítenünk a kínai elképzeléseket a halál utá-
ni életről, mely alapvetően buddhista és taoista 
motívumokat kever az ősök kultuszával és népi 
babonákkal. Előbbiben a reinkarnáció és a nirvána 
elérése, utóbbiban a halhatatlanság lehetősége, 
a mágia, a levitáció, valamint a harcművészetek is 
fontosak. A népi babonák közül ki kell emelni a szel-
lemházasság intézményét, melynek célja a szelle-
mek kiengesztelése vagy a szellemjárás megszün-
tetése. Mindezt az ősök kultuszára vezetik vissza: 
néha holtakat is házasítottak össze, ritkább eset 
volt, ha élőt adtak össze halottal. Utóbbi akkor kö-
vetkezett be, ha a haldokló szerelmes óhaja volt, 
vagy ha egy elszegényedett lányt akart egy gaz-
dagabb család befogadni. A legérdekesebb eset 
pedig az volt, amikor direkt be akartak ugratni 
egy élő személyt egy szellemházasságba, ezt egy 
ünnepnapkor adott vörös borítékkal valósították 
meg. A borítékot kirakták egy útra, és aki felvette, 
az lett a szellem házastársa. A szárazföldi Kínában 
ez a szokás teljesen ismeretlen, csak Délkelet-Ázsi-
ában és Tajvanon alkalmazták. Miután megismer-
tük ezeket a különleges hagyományokat, nézzük 
meg, miről is szól a Szellemara, és hogyan változ-
tatták meg a Netflixes sorozat forgatókönyvét.

 Malajzia 1771 és 1949 között brit gyarmati 
uralom alatt volt, és jelentőségét az ónkitermelés, 
valamint a gumigyártás adta, ekkoriban Szingapúr 
is hozzá tartozott, neve pedig Malájföldként sze-
repelt a korabeli térképeken. A félsziget lakossága 
rendkívül vegyes nemzetiségű volt, melyek közül 
most a helyi kínai közösség lesz nekünk fontos, ők 
a XV-XVIII. század között kerültek erre a területre. 
A szárazföldi kínai férfiak munkavállalás céljából 
jöttek ide, majd helyi nőket vettek feleségül, így 
létrejött egy úgynevezett peranakan közösség, 
azonban ezt az elnevezést más idegen erede-
tű csoportokra is használják a malájok. A kínaiak 
vettek át szokásokat a maláj kultúrából; például 
a nyelvet, ruházatot és helyi ételeket. A fiúkat Kí-
nába küldték tanulni, míg a lányok csak malájföldi 
kínaiakhoz mehettek férjhez. Az 1800-as évektől 
növekedett a nők aránya, ezért megkülönböztet-
ték a korábban és a későbbiekben érkezett csalá-
dokat. Malájföldön elsősorban a dél-kínai nyelv-

 A magyar könyvpiacon ritka a délkelet-ázsi-
ai szerző, mint a fehér holló, azonban a kínai szár-
mazású, de maláj írónő, Yangsze Choo az elmúlt 
két év során két kötettel is jelentkezett, melyek 
közül az egyikből a Netflixre is készült sorozat.
 
 A Szellemara (angolul The Ghost bride) a 
szerzőnő első kötete, mely a Goodreads-nél dön-
tőbe került, míg a második regénye, az Éjszakai 
tigris (mely érdekes módon előbb jelent meg ma-
gyarul) Reese Witherspoon könyvklubjánál a hó-
nap könyve volt. Az írónő jelenleg Kaliforniában 
él, és műveiben a délkelet-ázsiai térség folklórját, 
a helyi kínai közösségek szokásait, hiedelmeit áb-
rázolja. Mielőtt rátérnék a két kötet történetére, 
nézzünk néhány érdekes háttérinformációt.

Yangsze Choo Melaka városrészlet 1900-ban

A Batu-barlang Kuala Lumpur 
külvárosában1910-ben

Szellemházassági ceremónia
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serű szájízzel. Legnagyobb pozitívuma a könyvnek 
az érdekes, érzékletes túlvilágábrázolás.
 Ehhez képest a Netflixen 2020-ban megje-
lent sorozat sokban tér el az eredeti történettől, 
a főbb karakterek és a sztori tekintetében is. Az 
sokkal inkább egy nyomozós sorozat, ahol pél-
dául Jen-hongnak, Tien-csing nővérének sokkal 
nagyobb szerepe van. A főbb irányvonal termé-
szetesen hasonló, és a végén ugyanúgy Li-lannak 
kell döntenie, hogy Tien-pajt vagy Er-langot vá-
lasztja-e. A széria egyébként mindössze hat rész, 
mely körülbelül ötvenperces epizódokban igyek-
szik bemutatni a Szellemara sztoriját. A szereplők 
mandarin kínai nyelven beszélnek, így kissé csor-
bul a hitelesség, de semmit se von le az élvezeti 
értékből. A színészi játék számomra átlagos volt, 
néhol kicsit még talán túl is játszották szerepüket, 
valamint próbáltak humoros jeleneteket is be-
csempészni, melyek közepesen voltak jók. A CGI 
és egyéb látványbeli megvalósítás viszont egész 
tűrhetően sikerült, ne várjunk tőle azért kiemel-
kedő minőséget.
 Összességében véve mind a könyv, mind a 
sorozat közepesnél jobb értékelést érdemel, nem 
ez a legjobb mű, amit valaha olvastam, de izgal-
mas, fordulatos, ezért ha valaki kíváncsi egy maláj 
szerzőnő alkotására, akkor egy próbát megér, a 
sorozat pedig a kötet ismerete nélkül is élvezhető. 
 
 E hosszúra nyúlt ajánló után lássuk, meny-
nyiben más Yangsze Choo másik könyve, az Éjszaki 
tigris!

di lánynak tűnik, azonban talpraesettebb, mint 
gondolnánk, sőt, képes a túlvilágban is helytállni, 
akár életét is kockáztatva az igazság kiderítésé-
ért. Persze nem minden pozitív ebben a kötetben, 
ugyanis több szál is kifejtés nélkül marad, példá-
ul nem tudjuk meg Tien-csing büntetését, mely a 
pokol egyik bírájának megvesztegetése kapcsán 
kerül elő. A fő történetszálat azonban a szerző el-
varrja, így nem feltétlenül tesszük le a kötetet ke-

Szellemara

 A történet 1893-ban játszódik Malájföldön, 
konkrétan Melakában. Li-lan, a lecsúszott Pan 
család lánya egy különleges házassági ajánlatot 
kap a gazdag Lim családtól, mely szerint legyen 
a hirtelen elhunyt Tien-csing szellemarája. A ha-
lott fiú szelleme azonban unokatestvérére fogja, 
hogy meggyilkolta, de közben nagyon feleségül 
akarja venni Li-lant. A lány persze tiltakozik ez el-
len, ezért a babonás Ámával megpróbálja elűzni a 
szellemet. A különböző praktikák végül kiszakítják 
szellemét testéből, és a kínai purgatóriumba ve-
tik, ahol szellemvárosokba jut el, különböző szel-
lemekkel és félszellemekkel találkozik, miközben 
igyekszik kideríteni az igazságot Tien-csing halálá-
val kapcsolatban. Eközben azonban olyan titkokat 
tud meg a saját rokonságáról és a Lim-családról, 
melyek nem könnyítik meg a nyomozást. Li-lan 
helyzete nem egyszerű, hiszen Tien-csing nagyon 
meg akarja szerezni magának, ezzel párhuzamo-
san a lány Tien-paj (a halott fiú unokatestvére) 
után epekedik, de állandó segítője a mennyei őr, 
Er-lang sem közömbös iránta. A két férfi közül vá-
lasztania kell majd, miközben megismeri anyja al-
világi titkait.
 A sztorit négy részre bontotta az írónő, 
az első részben az alapkonfliktust olvashatjuk, a 
szellemházasság problémájával, a két család főbb 
tagjaival. A Lim és a Pan család óhatatlanul is min-
den téren összekötődik, legyen az szerelem vagy 
árulás. A főhős, Li-lan eleinte szerelmes, szelebur-
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lesz igazán izgalmas egy európai olvasó számára 
a maláj hiedelemvilág.

 A két kötet és a sorozat csak még inkább 
arra sarkallhat minket, Távol-Kelet iránt érdeklő-
dőket, hogy ne csak a három „nagy” (Kína, Korea 
és Japán), hanem a kisebb, délkelet-ázsiai orszá-
gok kultúrájára is fektessünk hangsúlyt, ismerjünk 
meg minél több történetet ebből a térségből is.

meg egy fiatal lányt. Itt jön a babona, mely tigrissé 
átváltozó emberekről szól. Két főhősünk izgalmas 
kalandokba keveredik ezáltal. Álomképekben, ül-
tetvényeken, kórházi raktárban kutakodnak célja-
ik eléréséért. A történet rendkívül különleges, két 
fiatal felnőtté válását mutatja be.

 Amint láthatjátok, ez a könyv merőben más 
sztorit jár körül, és más babonát mutat be a délke-
let-ázsiai hiedelmek iránt érdeklődő olvasók szá-
mára. Jobban megjelenik benne a térség etnikai 
sokszínűsége, bár itt is elsősorban a két kínai ka-
rakter válik főhőssé, szóval a szerzőnő nem sza-
kadt el most sem a peranakan közösségtől igazán. 
Izgalmasságát a nyomozás és a két fiatal talpra-
esettsége adja. A lány félárva, nevelőapja lekezeli, 
és gyorsan szeretné férjhez adni, míg édesanyja 
nem támogatja eléggé. Ren családi tragédiák sora 
miatt árvaként lesz háziszolga, majd az ujj újrate-
metője. Meghatározó lesz a halállal és a túlvilág-
gal való kapcsolat, és az azon keresztül való kötő-
dés. Sok-sok szimbolikus információ és cselekvés 
is megtalálható a kötetben. 
 Két fontos babonát kell kiemelnünk; az 
egyik vértigris vagy szellemtigris, mely ugyan nagy 
tiszteletnek, de legalább ugyanannyira rettegett-
nek is tűnik. A másik a temetésekhez kötődik, 
ahol az elhunytnak nem hiányozhat semmilyen 
testrésze, különben vissza fog járni szellemként 
kísérteni. Ebből is láthattuk tehát, hogy a szerző-
nő nagy hangsúlyt fektet a fentebb felsorolt ba-
bonák és hagyományok felhasználására, és ettől 

Éjszakai tigris

 A történet az 1930-as években játszódik 
Malajziában, a brit gyarmati uralom idején. Test-
vérek közötti versengés és tiltott szerelem az 
egyik oldalon, rejtélyek a másik oldalon a két fő-
hős szempontjából. Ji Lin egy varrónő mellett 
dolgozik, de éjszakánként egy táncteremben szó-
rakoztatja a férfiakat, hogy anyja adósságait tör-
lessze. Az egyik táncpartnere azonban egy bizarr 
emléket bíz rá, egy üvegben eltett emberi ujjat. A 
másik szálon eközben egy tizenegy éves kínai há-
ziszolga, Ren is titkolózik, MacFarlane doktornak 
kell teljesítenie ígéretét, mely szerint meg kell ta-
lálnia az eltűnt, levágott ujját, és eltemetnie a tes-
te mellé. Azonban erre csak negyvenkilenc napja 
van mindössze, különben a halott lelke kísérteni 
fog. A napok pedig csak telnek és telnek, eközben 
egy rejtélyes haláleset borzolja a kedélyeket a kör-
nyéken. Nem tudják, hogy egy tigris vagy más ölt 

Kuala Lumpur 1930-ban
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