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Folytatás a következő oldalon!

NewPlayer: Egyik barátom ajánlott egy Oh, my Goddess! 
nevű rajzfilmet, amiből nem volt meg minden rész. Mondta, 
hogy még így is nagyon jó, és nézzem meg! Igaza is volt, 
tényleg nagyon jó, de engem érdekelt a többi rész is, így 
utánajártam és kiderítettem, hogy ez egy anime és nem 
csak az az egy széria van belőle, amit részletekben láttam. 
Beszereztem az egészet és újranéztem, utána kíváncsiság-
ból elkezdtem más sorozatokat is. A sok kutakodás ered-
ménye az lett, hogy megismerkedtem egy érdekes, “titkos” 
közösséggel, és kiderült sok rajzfilmről, amiket eddig sze-
rettem és néztem, hogy azok is animék. Már tudatlanul is 
szerettem az animéket, így talán mondhatom azt, hogy ez 
velem született tulajdonság…

//  AniMagazin

Ebben a cikksorozatban megismerhettek minket, főszerkesztőket. Megtudhatjátok mi mit szeretünk, 
miket részesítünk előnyben az animék világában és persze a távol-keleti kultúrában. Ennek érdekében min-
den számban szerepel három darab kérdés, amikre válaszolunk!

Miért kezdtél el animéket nézni?

Catrin: Van pár fotóm, amiken kétéves körüli lehetek és a 
Spoon oba-san (Csip-csup csodák) magyar kiadású könyv-
változatát lapozgatom, nézegetem, tapizom. Szerintem ott 
kezdődött minden… XD Egyébként azért kezdtem el, mert 
adták anno az RTL-en a DB-t, SM-t és társaikat, amik tetszet-
tek, így néztem. Az “ezek japán rajzfilmek” és az utána 
következő “animéknek hívjuk őket” megvilágosodások mel-
lett/között is folyton néztem valamit (tehát nemigen volt 
olyan időszakom, mikor ne animéztem volna). Az A+-szal és 
a nettel végre nagyobb tér nyílt meg előttem, így folytat-
tam jó szokásomat, és azóta is kedvem szerint haladok 
egyre több és több anime nézésével. 

Strayer8: Nem tudatosan kezdtem el animézni. Kisgyerek-
ként az egyik német gyerekadón először ömlesztve néztem 
a rajzfilmeket, később úgy láttam, hogy a japán rajzfilmek 
a legjobbak. Csak 16 évesen hallottam először az anime 
kifejezést.

Hirotaka: A dolognak nincs igazán miértje. A sablonos szto-
ri történt velem is. Kisgyerekként Nils Holgersonnal kezd-
tem, mert cuki mese volt. Aztán tudatosan a DB-SM páros 
következett, egyszerűen, mert tetszettek és nagy hype-juk 
volt a suliban. Majd nagyobb szünet után megtaláltam az 
A+-t. Azóta nincs megállás, azért nézem, mert anime, mert 
szeretem és mert jó.

Körkérdés a szerkesztőkhöz 13.
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NewPlayer: Szeretném azt írni, hogy semennyit, de akkor a főszerkesztő 
asszony leszidna. Így csak azt írom, hogy egyre kevesebbet! Majdnem 
mindennap tevékenykedek valami AniPalace-szel kapcsolatost, de az 
leginkább a weboldalban merül ki. A magazinon belül ha cikket írok, akkor 
ahhoz gyűjtök anyagot, és utána pár nap alatt megírom, esetleg később 
még beleírok. A megjelenés előtt jön az egyik legnehezebb feladat: át kell 
nézni a magazint. Ez megint csak több napot vesz igénybe. Végezetül a 
megjelenés van hátra, ami már viszonylag gyorsan és rutinszerűen megy, 
de így is beletelik  pár órába. Pedig ilyenkorra már minden szöveg és kép 
össze van gyűjtve, csak fel kell őket tölteni a megfelelő helyekre.

Mennyi időt fordítotok egy-egy szám elkészítésére?

Catrin: NewPlayer kihagyta, hogy a levelezéseink nagyrészét is ő bonyolítja 
le, melyek közül több is hozzájárul a magazin készítéséhez. Amúgy ez ne-
héz kérdés, mert sosem gondolkodtam rajta… Az összes cikk véglegesí-
tése, Hiro dizájnjának szemrevételezése, majd a magazin végső átnézése, 
tehát a hibák javítása/összeírása nagy mennyiség. Így telnek az órák vele. 
Néha 1-2 cikket (plusz egy állandót) is szoktam írni, ezek elkészítése vegyes 
hosszúságú… A lényeg, hogy nem foglalkozom mindennap az AniMagazin-
nal (talán mondhatjuk, hogy hetente azért szoktam), de amikor igen, akkor 
van, hogy egy huzamban pár perc, óra vagy a fél napom azzal telik.

Strayer8:  Most éppen magánéleti és technikai okokból csak pár órát tud-
tam a lektorálásra szánni, cikkírásig, hírírásig végképp nem jutottam el. 
(Ezúton is köszönet Catrinnek és pintergregnek a lektorálásért.) Az előző 
számokban minden cikkre átlagosan fél óra kellett, ehhez jött a cikkírás 
ideje, mikor volt ihlet.

Hirotaka: Szerintem egyetértünk abban, hogy a dizájn gyártása a leg-
hosszadalmasabb folyamat az egészben. Igazából mást szinte nem is 
tevékenykedek a magazinban. Kb. évente kétszer-háromszor írok komo-
lyabb cikket, mert sokáig tart utánanézni a dolgoknak és szeretem kör-
bejárni a témát. Ezenkívül a conbeszámolók megírása nem nehéz feladat. 
Néha híreket szoktam kiírni az oldalra. Hogy egy cikknek mennyi idő alatt 
van kész a dizije, nagyon változó. Attól is függ, hogy mennyi és milyen képet 
kapok hozzá, mennyit kell pluszba keresni. Összességében olyan 1 óra és 
fél nap között mozog az, amíg egy-egy cikk kész lesz. Előfordul, hogy egész 
nap a gép előtt vagyok és készítem a diziket, ekkor 2-3 cikk készül el. 

Milyen nyugati rajzfilmsorozatokat kedveltek?

NewPlayer: Nagy rajzfilm őrült vagyok, úgyhogy nem csak animézek, hanem 
több nyugati rajzfilmet is nézek. Többek között: Family Guy, Archer, Bob’s Bur-
gers, South Park, King of the Hill. Ezenkívül az egyik kedvencem, ami még most is 
megy, és teljesen megvagyok érte őrülve, az a Legend of Korra és elődje a Leg-
end of Aang. Ezeket nagyon tudom ajánlani mindenkinek! Amúgy én a Cartoon 
Networkön nőttem fel, úgyhogy ott szinte az összes régi sorozatot kedvelem! De 
azok közül is Dexter laboratóriuma és a Flúgos futam a két kedvencem!
Nem tudom, hogy a websorozatok ide tartoznak-e, de ott kiemelném az Oishi 
High School Battle-t és a The Adventures of Kim Jong Un-t. Nagy agymenés mind 
a kettő!
Nézek és néztem még más rajzfilmsorozatokat is, de ezeket emelném ki 
leginkább.

Catrin: Emlékszem a Dexter nekem is nagy kedvencem volt, meg a Witch is. De 
rengeteg sorozatot néztem, amiket többnyire szerettem is, szóval nem kezdek 
hosszas felsorolásba. Pár példa elég lesz: Micimackó, Pókember, Batman, 
Hupikék törpikék, random Disney sorozatok (pl. Dagobert), Tom&Jerry, Hódító 
hódok, stb-stb. Később Family Guy, South Park… nemrég pedig Aang legen-
dájához és Archerhez volt szerencsém (utóbbi főhőse számomra kifejezetten 
headshot&fárasztó kategória, szóval nem a kedvelteket erősíti).

Strayer8:  Most éppen semmilyen rajzfilmet nem nézek, az elmúlt években nem 
volt kedvencem. A régi magyar rajzfilmeket, amiken felnőttem még most is nosz-
talgiával nézem és emlékszem az Egyszer volt… az élet című francia rajzfilmre.

Hirotaka: Már nem követek rendszeresen semmilyen nyugati rajzfilmet. Persze 
szeretek belefutni a Family Guy, South Park duóba. Régebben Tom&Jerry (mond-
juk az most is No.1), Hupikék törpikék és a Miki-egér, Tapsi-Hapsi cuccok jöttek 
be leginkább.

Ennyi volt a kérdés részleg e hónapra. A következő számban újabb kér-
désekkel zaklatjuk a szerkesztőket. Ezért szeretnénk megkérni titeket, olvasókat, 
hogy írjatok nekünk kérdéseket, hogy mire vagytok kíváncsiak a szerkesztőkkel 
kapcsolatban, vagy a magazinnal kapcsolatban is szívesen válaszolunk. A kérdés 
természetesen a kérdező nevével együtt lesz feltüntetve a magazinban. Úgy-
hogy támadjatok le minket mindenféle kérdéssel, amire az udvari etikett szabályai 
szerint válaszolni lehet. A kérdéseket ide várjuk: info@anipalace.hu
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