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underground szubkultúra lett, hanem nyugodt 
szívvel mondhatjuk azt, hogy mainstreammé vált. 
Előtte ott volt ugyan a Dragon Ball-láz, illetve a 
Pokémon, sőt korábban is adtak a tévék animéket, 
de sokszor német, amerikai vagy francia rajzfilm-
ként tüntették fel a műsorújságok, attól függően, 
mely változatra vették meg a műsorszórási jogot. 
Ez elkezdte ugyan feltölteni a szubkultúrát, de 
rengetegen ekkor még legfeljebb is az általános 
iskola padjait koptatták, leginkább a tévét követ-
ték és nemigen voltak képben, hogy ennek van 
itthon amúgy egy hazai rétege, kultúrköre is.

 Az A+, majd az Animax, illetve a Magyar 
Anime Társaság és a helyi vidéki klubok szervezte 
rendezvények elkezdték szépen lassan bevezetni 
a tömegeket ebbe a közösségbe. Mindemellett 
ekkortájt kezdett egyre több háztartásban elér-
hetővé válni internethozzáférés is, stabilabb és 
gyorsabb kapcsolattal. 

 Tavaly tavasszal immár másodjára volt egy 
kérdőív, ahol lehetett válaszolni, hogy mi minden-
ről szeretnétek olvasni a magazin hasábjain. Az 
egyik ilyen téma a hazai fansub volt, azon belül 
is a csapatok, azok tagjai, helyzete, nehézségei, 
és hogy „miért nincsenek gyűjtőoldalak”. Ezeknek 
egy részére kívánok első kézből válaszolni, beavat-
ni, kissé blogszerű és kötetlen formában.

 A csapatokról és más fansubberek mun-
kájáról nem óhajtok írni, hiszen mivel magam is 
akként foglalatoskodom a szabadidőmben, nem 
korteskedhetek senki ellen vagy mellett, beleért-
ve magamat és a saját csapatomat. A továbbiak-
ban ezért, ha esetleg megemlítésre kerítek vala-
kit vagy valakiket, akkor azt szigorúan úgy teszem, 
hogy megpróbálom körüljárni azt, ami kapcsán 
felmerült a neve. Erre azért van és lesz szükség, 
mert vannak eléggé, az adott témarészlet kap-
csán megkerülhetetlenek nevek köztünk.

Kezdetekben vala
a balladai homály

 Az első hazai fansubberek megjelenése az 
ezredforduló előtti évekre tehető, amikor még 
az anime rajongók internet eléréssel rendelkező 
baráti körök összeröffenéseiből és egyes fóru-
mokról kerültek ki. Az animék ekkor lemezeken 
cseréltek gazdát, nem volt ritka, hogy valaki 30 
vagy 50, esetleg 100 lemezes fakkokkal vagy hen-
gerekkel járkált, mások meg válogattak, mit kér-
nek kölcsön, ha esetleg nincs internetelérésük 
vagy egyes esetekben nem akartak akár napokig 
szenvedni a letöltéssel. Bátran feltételezhetjük, 
hogy a 30-35 évvel azelőtti amerikai klubokhoz 
hasonlóan a vállalkozó kedvű és az idegen nyelvet 
jobban ismerő egyének készítették a feliratot a 
kevésbé szerencsés társaiknak. 
 Az igény megmutatkozott, készülgettek is 
a feliratok. Bár központinak nevezhető oldal nem, 

de egy olyan portál volt, amely elvállalta a kész 
munkák begyűjtését és rendszerezését: az Ani-
mevilág, ami később 2004-ben lehúzta a rolóit. A 
mangák terén pedig a manga.hu létezett és éve-
kig állt, üzemelt még.
 Az Animevilág bezárását követően döntöt-
te el az egyik fordítói oldal, hogy a kialakult űrt 
betölti. Belőlük lett a ma már ismert AnimeAddi-
cts, ahol hosszú évekig helyet kaptak az egyéni 
fordítók és csapatok egyaránt.

Felduzzadó „szakma”

 A 2000-es évek közepén egy másik esemény 
is komoly ráhatással volt a hazai rajongói bázisra, 
ez pedig az első anime csatorna, az A+ megjelené-
se. Ekkor már voltak kisebb conok, rendezvények, 
vidéken és a fővárosban egyaránt, viszont ez volt 
az egyetlen igazi mainstream hullám, amely az-
tán évekig éreztette a hatását: az anime nem egy 

 
 Tekintettel arra, hogy 2009-től magam is aktív részt-
vevője voltam a vitáknak, a felmerülő témáknak, okkal és 
legfőképpen joggal érhet kritika esetleges elfogultság mi-
att. Ezért így kiemelt módon szeretném leszögezni, hogy a 
minisorozatban az objektivitásra törekszem, az akkor tör-
téntek megértésére, értelmezésére. Forrásanyagnak eh-
hez archivált topikokat, régi blogbejegyzéseket, temérdek 
(összességében több tízezernyi) hozzászólást olvastam vé-
gig – sok esetben újra (igen, köztük a sajátjaimat is a kezde-
tek kezdetén, a kapcsolódó véleményem lásd a mellékelt 
ábrán).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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téréseket. Ezt a témát Ranma nyitotta még meg, 
akkori Urahara Shop admin. Ebben már az első 
hozzászólások közt Andusia (AnimeAddicts ad-
min) adott hangot egy olyan problémának, amely 
időről időre máig visszaköszön: „[…] sok csapat 
úgymond „lefoglalja” magának az animéket, el is 
kezdik csinálni, aztán a 3. résznél megállnak. És 
az, aki tényleg szívesen csinálta volna, már túlju-
tott rajta, mást fordít, így egy jó anime úgymond 
odaveszett”. Ugyanakkor, elmondta azt is, hogy 
versenyhelyzet alakult ki, aminek a célja a lehető 
leggyorsabban kiadni egy műhöz a fordítást. Ez a 
megállapítás mindmáig aktuális, csak más a kör-
nyezet körülötte. Az első néhány száz komment 
még konkrétan arról ment teljesen kulturált kere-
tek közt, hogy ki, miként vélekedik az iparról, mi a 
lényeges, számít-e vajon a sebesség, hol a kiindu-
ló határvonal a minőségi munkában stb. Az ekkor 
megfogalmazott problémák és kérdések gyakor-
latilag máig velünk élnek (noha olyan kérdések 
megoldódtak, hogy fontos-e a formázottság és a 
softsub). Tényleges dühöngővé csak később kez-
dett válni a téma, amikor ezek a kérdések nem 
kerültek megoldásra vagy legalábbis megoldás 
közeli állapotba. (Erről majd később fogok részle-
tesen is írni, hogy mik ezek, illetve mik voltak.)

Az újoncok rászabadultak az akkor töredezett 
szubkultúra különféle oldalaira. Az Animax fóru-
ma mellett volt a Mangafannak is egy felülete, de 
ott voltak a nagyobb letöltőhelyek, a különféle fó-
rumok… Az igény pedig a hazánkban be nem mu-
tatott címek iránt sokkal nagyobb léptékben nőtt, 
mint ahogy a már meglévő csapatok, egyének ké-
pesek voltak tartani ezzel a lépést. Így elkezdtek 
újabb csapatok, formációk is megszületni.

 Ennek az időszaknak az egyik legnagyobb 
hibája és problémája a szinte állandó fórumtü-
zek voltak. Nem csak amiatt, hogy az emberek 
nekimentek egymásnak a kedvencükért vívott 
szájkaratében, mint a kiscsoportos óvodások, ha-
nem bizony a csapatok közt is kialakult egy cso-
mó ellentét. A leggyakrabban ez a projekteknél 
volt tetten érhető. Azon belül is a leggyakrabban 
a népszerűbb sorozatok soron következő részén 
történt a marakodás, hogy a félúton járó sorozat 

sokadik részétől kezdve álltak neki egyesek egyik 
napról a másikra. Ilyenkor világháborús csatatérré 
váltak egymás oldalai és a közös térként funkcio-
náló portál is, amiben nem is az a legszebb, hogy 
a viták két fél közt zajlottak, hanem ezekben meg-
szólaltak más csapatok is, hol az egyik, hol a másik 
mellett, hol egyik mellett se, és a moderátornak 
kellett intézkedni. Vagy ha épp nagyon szemét 
üzemmódban voltak egyesek, akkor bizony kiné-
zett olyan is, hogy egymás oldalának a sávszélét 
zabálták le, terhelték meg a szervert, vagy hamis 
ügyvédi felszólítást kapott a tárhelyszolgáltató, 
aki pedig azonnal intézkedett. (Fontos megje-
gyezni, hogy a nagyobb csapatok esetén ez egyé-
ni akciózásokból alakult ki, de szívesen nevezték 
az egyszerűség jegyében csapatok közti kardcsör-
tetésnek.)
 Erre lett egyszeri válasz, hogy az aktuálisan 
futó szezonos darabok megoldását elkezdték írni. 
Ez volt 2009 őszén, amelyet zsocaika (nem én ír-

tam direkt kisbetűvel, hanem ez a betűhű regiszt-
rált neve), az akkori Animany Fansub vezetője 
kezdett meg korábbi felvetülő ötletek nyomán. 
A cél egyfelől a csapatok közti megállapodás el-
érése, ellentétek elsimítása volt, amihez később 
hozzátársult az is, hogy a néző is könnyebben jus-
son ahhoz az információhoz, hogy melyik művet, 
ki tervezi fordítani. Ebből egyébként máig tartó 
tradíció lett.

 Ámbár ez csak a problémák egyik felének 
megoldását jelentette. Az AnimeAddicts-on ekko-
riban volt egy fordítói „dühöngő” téma is, ahova 
2009 eleje óta igyekeztek beszorítani a nézetel-

„...leggyakrabban a népszerűbb sorozatok soron következő ré-
szén történt a marakodás, hogy a félúton járó sorozat sokadik 

részétől kezdve álltak neki egyesek egyik napról a másikra.”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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valós kidolgozott háttér és elképzelés nincs, vala-
mint a kisebb csapatok egyéniségének és identi-
tásának feladását jelentette volna. Emellett töb-
ben rámutattak a nagyotmondásra, vele együtt a 
fontoskodásra és az ellentmondásokra. Így aztán 
nem is annyira meglepő, hogy senki nem állt kö-
télnek. Ezeknek az eseteknek a gyakoriságára ta-
lán a legjobb példa az, hogy volt, mikor egy félév 
során majdnem havi rendszerességgel került elő, 
legalább 2-3 különböző felülettől.

 2010. április 20-án történt azonban egy do-
log, ami azért felrázta a hazai csapatokat. Ez az 
esemény még az akkori AnimeStars újságban is 
megjelent az első lapokon egy kis hír formájában. 
Ez volt a „fansub sztrájk”. Ez a dolog nem volt új 
keletű, hiszen egy-két hónappal korábban a D-Ad-
dicts (a dorama fordítók fóruma) magyar szekció-
jában is megesett, hogy a „felirattolvajlás” miatt 
beszüntették a feliratletöltéseket. Ekkor 32-33 
működő csapat állt be a kezdeményezés mögé. Az 
egész egyetlen gyűjtőoldal, az AnimeZone ellen 
irányult, akiknek a tagjai és beküldői tömegével 
töltötték fel az Indavideóra a munkákat, gyakran 
megkérdőjelezhető minőségben vagy épp a ké-
szítői listát kiszedve. Ezekben benne volt egyfelől 
az is, hogy a készítők felől elveszett a kontroll, ha 
valami hibát javítottak a feliratban, arra nagyon 
jó esély volt, hogy a videó nem kerül kicserélésre, 
valamint elvesztek a formázások, ami miatt a kész 
munka egy katyvasszá vált és így tovább. Ezek 

külön-külön is képesek a készítő hitelét rontani 
(vagy a készítői lista kihegesztésével meg nem 
kapni) egy látszólagos igénytelenséggel a részük-
ről, ami így végső soron presztízsveszteséget je-
lentett mindenkinek. Az ok egyébiránt akkoriban 
a megmozdulásra az egész eset engedélynélküli-
sége volt, ami önmagában a legjelentéktelenebb 
probléma, csak a korábbi minőségbeli kérdések 
később kezdtek nyilvánvalóvá válni többeknek, 
jelezve, hogy többről is van itt szó. Maga a meg-
mozdulás megmutatta, hogy azért egyet tudnak 
érteni a csapatok és az egyének, ahogyan azt is, 
hogy az Indavideó egy megkerülhetetlen videó-
megosztó oldal lett. Sok csapat az eset után saját 
csatornát nyitott a munkáinak, hogy felügyelete 
lehessen a minőségben és tartalomban.
 
 A csapatok jöttek és mentek, nem egy már 
úgy alakult meg akkor, hogy élt egy hetet vagy 
kettőt, esetleg még az első kiadásuk előtt meg-

szűntek. Egy esetet tudok felidézni, amikor már 
alapításában sikerült „a mennybe mennie” (vagyis 
éppen hogy megalapították, de máris feloszlott). 
A problémák és kérdések nem szűntek, így előjött 
az, hogy találjanak egy vagy több közös nevezőt.
 
 Időközben többször is előkerült egy-egy 
formáció vagy üzenet, amely a kisebb csapatokat, 
illetve olykor a nagyobbak egyes tagjait kereste 
meg egy tömörülésre. Az üzenetekben visszaté-
rő motívum volt, hogy mindenkinek azt mondtak, 
ígértek, amit vélhetően hallani szeretett volna, 
olyan egyébkénti képtelenségekkel megtoldva, 
mint a vélt félelmükre való rájátszás (rendszerint 
az Urahara Shoppal riogatták a megkeresette-
ket). A tömörítésükben olyasmikkel kecsegtettek, 
hogy közös tárhely lenne, egyetlen ernyő alatt 
dolgozhatnak a kisebb csapatok, viszont az aján-
latok rendszerint a beszélgetéseken buktak meg, 
amikor kiderült, hogy az egész csupán koncepció, 

„...többször is előkerült egy-egy for-
máció vagy üzenet, amely a kisebb 

csapatokat, illetve olykor a nagyob-
bak egyes tagjait kereste meg egy 

tömörülésre. (...) az ajánlatok rend-
szerint a beszélgetéseken buktak 

meg, amikor kiderült, hogy az egész 
csupán koncepció...”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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„Az ember azt hinné, hogy ennyi 
vita vezetett valami eredményre 
is. Nos, a helyzet az, hogy nem 
mindig, és ami számított volna, 
annak nem minden esetben volt 

látványos az eredménye.”

!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

művek közül is, mérsékelt sikerben váltotta be. A 
lista ma is él átmentve, azonban komoly kiegészí-
tésre, frissítésre szorul.

Etikettel vagy anélkül

 A másik ilyen téma volt a 2011-es év ősz ele-
jén megkezdett vita, a fansub etikett megbeszé-
lése. Ezt Ranma (akkor már Urahara Shop vezető) 
indította meg, némi időközönként egyszerre két 
javaslat feldobásával, majd annak megvitatásával.

 A fansub etikett egyik célja az áhított közös 
nevező meghozása volt, és végső soron a megle-
hetősen kaotikus, képlékeny és sok esetben for-
rongó csapatközi kommunikáció fejlesztése. Egy 
olyan magatartásnormát kívánt bevezetni, ami 
noha meghagyja a csapatok szuverenitását, de 
remélhetően vissza is fogja a nyilvánosság előtti 
balhékat és „verbális kocsmai verekedéseket”. 

 A kezdeti vitákhoz tartoztak még olyan „ér-
dekfeszítő” elvi viták is, mint a beküldött feliratok 
értékelése (értékelheti-e a készítő maga is a fel-
iratot vagy nem, illetve mennyire és milyen hely-
zetben indokolt a tízes skálán használni az egyest, 
egymás munkájának lepontozása stb.), kardcsör-
tetések voltak a rátartiság körül, miszerint minél 
népszerűbb egy csapat munkája, annál jobban el-
szalad velük a ló, és gázolnak át másokon, mások 
munkáján (pl. belefognak ugyanabba, amit mások 
csinálnak, rendszerint a közepétől vagy a legu-
toljára kiadott epizódtól kezdve), vagy az olyan 
technikai jellegű témák, mint a puszta szóhasz-
nálat és szókincs kérdése (pl. a választékosság 
szüksége, korlátai, mennyire egysíkú egy idő után 
mindig egyazon kifejezést használni a szituációtól 
függetlenül, a káromkodások erőssége) stb. Ezek 
mindig, már-már éves menetrendszerűséggel elő-
kerültek, ahogy az értékelés kapcsán az ötletelés 
is, hogy miképp lehetne igazságosabb, használ-
hatóbb a rendszer. Tekintve, hogy sokszor csak 
vagdalkozás ment, a topik lezárása, berekesztése 
többször is felvetült, hevesebb viták idején ide-
iglenesen le is zárták (a kedélyek csillapodása vé-
gett), bár tartósan a teljes „Ki mit fordít?”-részleg 
haláláig nem került rá sor.

 Az ember azt hinné, hogy ennyi vita ve-
zetett valami eredményre is. Nos, a helyzet az, 
hogy nem mindig, és ami számított volna, annak 
nem minden esetben volt látványos az eredmé-
nye. Máig vannak olyan kérdéskörök, amelyek 

elő-előfordulnak és nincs benne egyetértés for-
dító és fordító közt. Ám ezek a fajta viták inkább 
egymás közti üzenetváltásokban, magánbeszél-
getésekben fordulnak elő, ahol a vita volumene 
a beszélgetőpartnerek aktuális vérmérsékletétől 
függ. (Bár voltak nyilvános egymásnak esések is, 
amelyeket a fórumszabályzat egyértelmű kitétele 
fényében töröltek, a veszekedőket meg beállítot-
ták a hideg zuhany alá egy kis ban formájában, a 

hevesség mértékétől és gyakoriságától függően 
3 napra vagy 1 hétre. Valamennyire ugyanez volt 
igaz az egymás oldalán rendezett jelenetekre, bár 
ott a problémázót és trollt tiltották ki sok eset-
ben, míg a tag nem kapott szankciót.)

 2011-ben voltak elég fontos előrelépések 
is: az egyik, hogy az év elején felmerült a befeje-
zetlen fordítások összeírása. Ezt Tyrael, az Anime-
Addicts segédmoderátora vetette fel, amelynek 
érdekessége az volt, hogy az igényfelmérésen 
(azaz a feltett kérdéseire válaszolók) egybefüg-
gően támogatták a lista összeállítását. Az, hogy 
mikortól számít valami befejezetlennek, már 
megosztotta az embereket. Az első felvetülés al-
kalmával viszont nem született érdemi eredmény. 
Az egész ügy félévre eltűnt a süllyesztőben, és 
csak az mentette meg (az archivált topikok men-
tett anyagának tanúsága szerint), hogy az újbó-
li említés során gyorsított módon megnyílt, így 
ezen is lehetett jelezni a parlagon hagyott műve-
ken a munkálatokat. A célját azonban, miszerint a 
csapatok nem csak a szezonális és az új címek kö-
zül válogassanak, hanem a régebbi félbehagyott 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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 Végérvényesen a 2012-es év viták terén 
majdhogynem teljes egészében erről szólt, a 
kezdeti göröngyök, a régi beidegződések miatti 
további súrlódások, miközben másodsorban visz-
szatértek régi kérdések, mint, hogy mennyi köze 
van a nyelvvizsga papírnak a fordítási készség-
hez [=szinte semmi], a forráshasználat kérdése 
és egyes források, külföldi csapatok munkájának 
megítélése, vagy okolható-e a fordító a lassú ki-
adásért és emiatt mennyire sürgethető [=semeny-
nyire]. Az etikettől többen azt várták, hogy a súrló-
dások csökkenni fognak, azonban a valóság ezzel 
ellenkezően alakult. Többek között ez a csalódás, 
valamint aktív figyelői végigkísérése hintette el a 
bizalmatlanságnak azon csíráját, amely a követ-
kező évben egy újabb katalizátor segítségével 
szárba szökött. 2013 elejétől ugyanis elkezdett 
ketyegni a detonátor időzítője.

Ennek megbeszélése szeptemberben indult és 
egészen novemberig tartott, míg a törzsszöveg a 
maga eredeti 6 pontjával (és 3 alpontjával) össze-
állt. Ebben lefektetésre kerültek a korábbi problé-
mák egy részét kezelendő pontok, mint a trollko-
dás leszorítása, a hangulatkeltésnek fel nem ülés 
egymás oldalán, az előre bedolgozás (egy projekt 
x. résztől való folytatása), a közbelépés (egy pro-
jekt x. részétől való bejelentetlen folytatása), a 
tervezett projektek nyilvános vezetése (kivételt 
képezve a meglepetésnek szánt művekre) stb.

 Noha, a megszólalók közül nem minden-
ki támogatta az etikett létrejöttét. Az egyik hiba 
ugyanis ott kezdődött, hogy egyesek szabály-
könyvként, „törvénykódexként” képzelték el, il-
letve a működéséhez egy „szankcionáló testület” 
gondolatát fűzték, ami már rég túlmegy az etikett 
határain. Az ezen kialakult vita igen hamar meddő-
vé vált, viszont az etikett sikerességét már ekkor 

megkérdőjelezhetővé tette. Amire minden alap 
meg is volt, hiszen a rákövetkező hónapokban, 
sőt az első félévben „az élet írja a jogot”-rendező-
elv mentén bővíteni is kellett az etikettet néhány 
aprósággal.
 A betartása azonban már nem volt ilyen 
fényes. A kezdeti időszakban nemcsak a hiányos-
ságok merültek fel, hanem az értelmezési prob-
lémák is. Mint mondtam, több csapat elfogadta, 
többen el is helyezték a saját oldalukon, jelezve 
ennek a létjogát és a támogatásukat efelől. A nor-
mát etalonnak tekintők azonban elvárták ennek a 
maradéktalan betartását az elfogadóktól – ezzel 
is félresöpörve azt a tényt, hogy a korábbi szank-
ciókat feszegető vitákban maguk is voltaképpen 
ajánlásként védték az etikettet -, így rendkívül 
heves viták születtek azon esetek körül, amelyek 
miatt az etikettet bővíteni kellett pár kitétellel. 
Másfelől, hiányzott ezekhez a szabálypontokhoz 
a kommentár, amely akár példamagyarázat útján 

tisztázta volna a pontok kívánt és helyes értelme-
zését, és visszafogja a szigorú felfogási lehetősé-
geket, valamint a későbbiekben a pontok örökös 
újra és újramagyarázását, ezáltal az értelmezések 
közti eltérések megszűnhettek volna.
 Ha ezek után az fogalmazódott meg ben-
netek, hogy elég lett volna, ha egy maréknyi, eti-
kettet támogató csapat képviselője a fórumon ki-
dolgozza és megvitatja ezeket, akkor nem messze 
jártok attól, hogy miért nem valósulhattak meg 
az ezen hiányosságok orvoslására tett kísérletek, 
felvetések (merthogy felmerültek, közvetlenül és 
közvetett módon is). Az indok erre az volt, hogy 
több csapat úgy vélte, hogy miután az etikett kö-
zös erőfeszítéssel és ötleteléssel, megbeszélés 
útján jött létre, úgy ennek is így kell működnie. 
Ehhez pedig elsődlegesen magának az eredeti 
ötletgazdának, valamint a csapatának engedélye 
is kellett volna, akik épp egy, a topiknak helyet 
adó házigazdákkal (vagyis az AnimeAddicts-szal) 
való komolyabb és folyó évben sokadik összeug-
rás miatt ezt elutasították. A dolgok rendje pedig 
változatlan maradt. Később újra felmerült ennek 
az igénye, azonban akkor a gyenge előzetes visz-
szajelzések és a konkrétumok hiánya miatt halt el.

„...a rákövetkező hónapokban, sőt 
az első félévben „az élet írja a jo-
got”-rendezőelv mentén bővíteni 
is kellett az etikettet néhány ap-

rósággal.”
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