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Folytatás a következő oldalon!

Folytatjuk interjúsorozatunkat és most egy olyan csapattal fogunk 
beszélgetni, ami indulásakor egy főből állt. Nézzük is a kérdéseket!

Ricz:  Eredendően abból az elgondolásból származik, hogy én dolgozom 
csak (innen a név), senki mással (innen a ronin kifejezés), viszont nem kíván-
tam egy sokadik Fansubs vagy Team végződést neki, így a feliratműhelyre 
kerestem angol szót. Végül a factories tetszett meg, mert akkor még abban 
sem voltam biztos, hogy nem fogok-e mással is foglalkozni a jövőben.

Ricz: „Hivatalosan” 2009. május 23. a csapat szülinapja, de valójában az el-
gondolás pár héttel korábbi. Azért ez, mert ekkor adtam ki az első munká-
mat. Így az alapító tag elsősorban én voltam, de sokáig oldal nélkül tevékeny-
kedtem, mert feleslegesnek éreztem. Viszont ugyanezen év őszén bővült 
egy funkcióval az AnimeAddicts lehetősége, amire lecsaptam, ez pedig a 
fordítócsapatok nyilvántartása volt. Először egyszemélyes hadseregként 
nem kívántak minket elfogadni, legalábbis furcsállották. Így jöttem elő azzal, 
hogy édesanyám, Teri-chan a munkatársam, mint lektor. Valójában ő máig 
egy fiktív csapattag, alapítói státuszban, mivel inkább csak segédkező a hát-
térben, de megtartottuk, mint kabalát, szóval ő a virtuális nyúlláb :)

Ricz: Szokták mondani, hogy a taglétszám sose megfelelő, s ez alól mi se 
vagyunk kivételek. A tagfelvételünk állandó, de csak ha égető a szükség, ak-
kor szoktuk kihírezni.
Uma: Új tagokra mindig szükség van. Viszont szeretjük az igényes munkát, 
így a jelentkezők alapos tesztelésnek vannak alávetve. Természetesen senki 
nem tökéletes, és ha egy-két próbamunka után látjuk a fejlődést és a hiba-
százalék is láthatóan csökken, akkor az illetőnek nyert ügye van. Persze egy 
bizonyos alapszint szükséges, és itt nem bizonyítványra gondolok.

Ricz: Jujj, szám szerint? Körülbelül 120 anime, 38 manga/oneshot + 18 db 
doujinshi, 5 live action, 3 visual novel valamint 6 egyéb kategóriás. Egyelőre 
ennyi a befejezett. Emellett van saccper 29 felfüggesztett projekt, teljes ve-
gyes felvágottként (manga, anime, visual novel, live action)…
Amarillis: Jelenleg nagyjából 12 anime, 10 manga, 1 live action és 1 visual 
novel projektünk van fixen, de emellett gyakran becsúszik még pár extra 
darab és előfordulnak különféle titkos projektjeink, vagy amit hirtelen fel-
indulásból elkövettünk, de ezekről természetesen nem árulok el többet…

Amarillis: Vannak területek, amik fixek, mint a hentai vagy a retro, ezen 
belül is kiemelten a Leijiverzum. A különlegesebbekre is le szoktunk csapni, 
de olyat, amit nagy hype előz meg, nagyon ritkán viszünk. A legkevésbé sem 
vagyunk oda a shounen fight animékért, mint a Bleach vagy a Naruto, már 
ami a fordításukat illeti. Ezernyi csapat van az ilyenekre (jó, annyi nem, de 
tény, hogy elég sok). Ugyanakkor a csapattagok is kérhetik, hogy mit szeret-
nének vinni, s ezt igyekszünk figyelembe venni. Szóval végeredményben 
mindenki találhat kedvére valót nálunk.
Uma: Ez elég bonyolult. De leegyszerűsítve: ami megtetszik. Pár szezonos 
általában mindig becsúszik, főleg a fordítók ízlésének megfelelő vígjátékok, 
komédiák a jellemzőek (pl.: Nichijou, Haiyore! Nyarlko-san). Hentaiból inkább 
a könnyed darabokat, mivel nem bírjuk a durvulást. De a régebbieket sem 
vetjük meg. A retro jó. Szeressük.

Sziasztok, első kérdésünk mindjárt az, 
hogy honnan jött a csapat neve?

Oh, ez egyáltalán nem nevezhető szokványos csapat 
megalakulásnak! Tehát, így csak te voltál az alapító tag?! 
Mikor alapítottad a csapatot? Milyen volt a fogadtatás?

Hehe, cseles, nagyon cseles. Azért később csak 
kerültek be mások is. Jelenleg hányan vagytok?

Milyen projekteken dolgoztok most? És 
eddig mennyit készítettetek el?

Ezt ha jól számolom, akkor az elmúlt három évben vit-
tétek véghez, az szép teljesítmény! Van esetleg fő pro-
filotok? A legújabbakat fordítjátok vagy inkább a régeb-
bieket? Esetleg csak egy bizonyos témából válogattok?
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Uma: Általában 2 vagy 3. Egy manga esetében a fordító-lektor-szerkesztő felállás az 
optimális, de több posztot vihet egy ember is (kivéve a fordító és a lektor, annak két 
külön embernek kell lennie). Egy animénél azért több feladat van. Fordítás, lektorálás, 
időzítés, formázás. Ezt kettőtől egészen annyi ember végezheti, amennyi feladatkör 
van. Egy visual novel esetében viszont ez minimum 5 fő szokott lenni.

Amarillis: A fordító és a lektor általában oda-vissza jelzi egymásnak az észrevételeit, 
de én például kifejezetten kérni szoktam értékelést, miután végeztünk egy-egy pro-
jekttel. Ugyanakkor a nézőktől is szoktunk kapni visszajelzést, ezek legjava Riczhez fut 
be.

Ricz: Nekem a legkedvesebb a Yosuga no Sora és a Bungaku Shoujo-k voltak. Az előbbi 
a párkapcsolatok mibenlétének feszegetése miatt, az utóbbi elég több rétegű imá-
dat: egyszer a karakterek, másodszor a történet, a dráma, valamint az irodalomterápia 
megjelenése miatt, ami könyvtár szakos hallgatóként nekem plusz pontot jelentett.
Süti: Nehéz kérdés. Én jelenleg is futókat tudnék megemlíteni elsősorban. Az Usagi 
Drop, aminek a története és szereplői teljesen magával ragadtak. A My Lovely Ghost 
Kana, ami egy kedves kis szerelmi történet kisebb csavarral és egy light hentai köntös-
ben. Ezen kívül volt még sok, amit visszatekintve szerettem, mint például a Melty 
Blood, amit utáltam szerkeszteni (éljen a speed scan), de ez volt az első munkám és 
rengeteget tanultam belőle és ezért mégis egy kedves projekt.
Amarillis: Nekem a Nárcisz című visual novel a kedvenc, több szempontból is, 
egyrészt mert ez volt életem első projektje, így ennek köszönhetően kerültem a csa-
patba, másrészt nagyon megszerettem a történetét, mert teljesen át tudom érezni, 
és bár fogalmam sincs hanyadszorra játszom végig, azért egy-két könnycseppet most 
is elmorzsolok rajta. De tudjátok, hogy van ez, valamiért minden projektemet tudom 
szeretni…
Uma: Én az Inumimi mangát kedveltem meg nagyon. Egyrészt mivel nagyon könnyen 
szerkeszthető volt. Másrészt pedig a története aranyos és olvasásra ösztönöz. Az em-
ber akaratlanul is kíváncsi, mi lesz a vége. Emellett a Koe de Oshigoto! manga az, amit 
kifejezetten kedvelek.

Ricz: Részemről én visszatérek inkább a régi művek fordítására 1,5-2 évre ősztől kezdve, amíg 
az államvizsgát le nem tettem. Azokkal haladhatok nyugodtan, kedvem szerint és nincs olyan 
érzésem tőlük, hogy a sorok számára fizették a forgatókönyvírót. Ugyanakkor a felfüggesz-
tett projektek módszeres irtogatása is szerepel a listámon, amennyiben nem tőlünk független 
okokból áll a dolog. Az oldalon nemrég renováltam kicsit, mert már kavarodtak a verziók és az 
átiratok a gépemen, így a fejlesztés félkész, vannak átmeneti megoldások, de ezen igyekszünk 
változtatni, plusz van pár ötletem, amit mindenképp meg szeretnék valósítani. A csapatnál 
meg lesz, ami lesz, ez ügyben nem szoktam tervezni.
Amarillis: A munkáról szokás szerint majd egyeztetek a főnökkel… Ami a csapatot illeti, 
egyre több áldozata van a „Fűzzük szorosabbra a csapattagok kapcsolatát!” projektemnek, 
ami azt jelenti, hogy szeretném megismerni a lefordított/lektorált/szerkesztett/formázott 
stb. sorok mögött lévő személyeket is. Az oldalon pedig legfőképpen az „Agyzsibbasztó R/RFs 
mindennapok” bővítése az én felségterületem, de szoktam mindenféle akciókat kezdemé-
nyezni, na meg bármit szívesen csinálok, amit a Sensei rám bíz.

Hogyan dolgoztok? Hány ember dolgozik 
egy-egy fordításon?

Szoktatok visszajelzést kapni a munkáitokkal 
kapcsolatban?

Melyik munkátokat szerettétek a legjobban? Mi 
volt a kedvenc projektetek?

Kicsit kanyarodjunk el a fordítástól. Vanank jövőbeli 
terveitek a projektekre, oldalra, csapatra nézve?

http://anipalace.hu


Még egyszer köszönjük az interjút! Feljegyeztük az említett csapatneveket is és meg-
próbálunk velük előbb-utóbb kapcsolatba lépni! Reméljük az olvasók is annyira élvezték ezt 
az interjút, mint mi. Ha van olyan csapat, akiről szívesen olvasnátok, akkor küldjétek el az 
elérhetőségeiket szerkesztőségünkre az info@anipalace.hu email címre.

Ricz: Személy szerint nem igazán nézek magyar felirattal animét (inkább angol, német, olasz, 
orosz, kínai… amit találok a lehetőségekhez mérten), de azért valamennyire képben kell len-
nem a „hazai piacról”. A legszívesebben mondjuk az Aurora Subról olvasnék viszont, annak 
ellenére, hogy ők gyakorlatilag a testvércsapatunkként vannak számon tartva. De a HSTS-
fansub, Phantasmagoria, Chihana, SaiyanRivals és a Totenkopf is a kívánságlistán szerepel.
Süti: Akiről én nagyon szívesen olvasnék az a Totenkopf, hisz kezdő kis animésként az AA-n 
kívül Yuri munkái voltak nálam a favoritok, így őt emelném ki a kicsivel fentebb már úgyis 
olvasott listából.
Uma: Aurora Sub, Totenkopf. (Sütivel egyetértek, én is Yuri munkáin „nevelkedtem” kezdő 
animésként.)

Reméljük sikerül minden terveteket megvalósítanotok! És akkor sze-
rintem az egyik legérdekesebb kérdés: Van-e olyan csapat, akiről 
szívesen olvasnátok egy interjút az elkövetkezendő időkben?

Ricz, Amarillis: Szoktunk. Bár Ama első conos élménye a most tavaszi Mondocon volt, 
ahol sikerült is szerveznünk egy kisebb csapattalálkozót öt fővel, és ezt a továbbiak-
ban is tervezzük megvalósítani. De ezen kívül mindig figyeljük a lehetőségeket, és ha 
úgy alakul, akkor lecsapunk rájuk. Példának okáért említeném a nemrég megrendezett 
Japán Napokat, ahol a főnökség képviseltette magát.
Süti: Én már lassan veterán con járónak számítom magam. Ha jól számolom már 10 
eseményen növeltem a tömeget. Eleinte azzal mentem, aki hajlandó volt velem egy 
ilyen rendezvényen megjelenni. Mióta a csapathoz csatlakoztam, Ricz oszlopos társam-
má vált, legutóbb Ama-chan is csatlakozott a CONquistadorokhoz... és remélem egyre 
többen leszünk.
Uma: Én még a csapatba lépésem előtt jutottam el három alkalommal conra, de a legu-
tolsó is évekkel ezelőtt volt. Érdekes és rendkívül kifosztó élmény volt (a pénztárcám-
nak legalábbis). De idén már tervezem, hogy tiszteletemet teszem. Érdekel mennyit 
változott az évek alatt, na meg a csapattagokkal is jó lenne összefutni.

Szoktatok conokra vagy más hasonló ren-
dezvényekre járni?
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Ricz: Köszönjük a lehetőséget. Az olvasóknak pedig azt üzenném, hogy élvezzék a nyarat, s 
ha még nem dugták ki az orrukat a napra, akkor tegyék meg, legalább az barnuljon belőlük. :)
Amarillis: Remélem, a továbbiakban is számíthatunk rátok és miközben a leégett orrotokat 
kenegetitek sok örömöt leltek majd a munkánkban.
Süti: Én a hikikomorikkal vagyok! Szóval mindenki előre, irány a szobákba be és élvezzétek az 
animék, mangák, játékok világát! Természetesen a con idejére lehet felmentést kapni!
Uma: Mi köszönjük. Az olvasóknak pedig üzenem, hogy olvassanak sokat. Javítja a szókincset 
(Ez a mondat annyira vicces lett...). Na meg a hentait se hanyagoljátok!

Köszönjük az interjút és kívánunk nektek sok sikert a 
fordításhoz és a további munkátokhoz! Üzennétek vala-
mit zárásként az olvasóknak?

http://anipalace.hu

