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Will of Fire
// AniMagazin

Folytatás a következő oldalon!

Ismételten és sosem elégszer köszöntünk mindenkit a szokásos interjú ro-
vat újabb részében. A mostani alkalommal a Will of Fire csapatot találta meg 
célkeresőnk, így az ő válaszaikat olvashatjátok. Kezdjünk is bele.

Sziasztok! Köszöntünk benneteket. Kezdjük az elején! Honnan/
Miből jött a csapat neve?

Norb3rt0: Sziasztok! A Csapat neve Narutóból vett idézet „Will of Fire” (Tűz 
akarata). Még az indulás előtt a meglévő tagokkal jó pár lehetőséget felvetet-
tünk, majd szavaztunk, hogy eldöntsük, melyik nevet válasszuk. Végül, mivel 
két lehetőség egyformán szimpatikus volt, rám maradt a választás feladata.

lopika: Hú, mikor én beléptem, még eléggé kialakulóban volt a csapat. Nor-
b3rt0 tartott nekem kiselőadást a történetről és a névről. A HLT (Hidden Leaf 
Team) feloszlása után a maradék tagok és néhány új ember hozta létre az 
új csapatot. És azt akarták éreztetni, hogy kibírjuk ezt a változást és tovább 
folytatjuk, tehát „tüzes szellemű” csapatunk mindenáron folytatja elődeink 
munkáját.

Mikor alakult meg a csapatotok? Kik voltak az alapítótagok?

Norb3rt0: A csapat, mint tudjátok, a HLT megszűnésekor alakult a megmaradt 
tagokból. Szaabbal arra gondoltunk, jó lenne továbbvinni az akkori 2 fő anime 
fordítását. Az akkor még működő HLT oldalon elkezdtünk társakat keresni 
ehhez. Így a HLT romjaiból feltámadva 2010 szeptemberének végén már ha-
tan: Syan, Vale, Szaab, $epi, Kogamester és jómagam (Norb3rt0) vágtunk neki 
új lendülettel.  

lopika: Kb 3 éve. Kicsivel az alakulás után csatlakoztam én is. Akkoriban Vale, 
Norb3rt0, Szaab, Syan, Kogamester, Dairox, Brill, Luyo, $epi és Ain voltak 
tagok, ha jól emlékszem.

Kogamester: Amikor beléptem a csapatba, akkor még HLT (Hidden Leaf 
Team) volt a neve. Nem sokra rá, egy éven belül, sajnos megszűnt, és akik 
maradtak, mint pl. én is, összefogtunk és új projektekbe kezdtünk.

Syan: Én még a HLT-nek voltam tagja. A csapat megszűnése után nem sokkal 
Norb3rt0 kérdezett meg, hogy lenne-e kedvem csatlakozni. Igent mondtam 
és azóta sem bántam meg, márcsak azért sem, mert lopikát is én csábítottam 
ide. :D

Igazán jó hír, hogy egyből el tudtátok indítani az új csapatot.
Jelenleg hányan vagytok?

Norb3rt0: Jelenleg 7-en vagyunk, de ez a létszám épp változófélben van.

lopika: Ez a szám néhány havonta változik. Szerencsére mindig vannak új 
jelentkezők. Sajnos akad olyan is, aki ideiglenesen vagy végleg inaktívvá válik.

Syan: Pontos számot nem tudok mondani, mivel az állandó tagok mellett van-
nak olyanok, akik külső segítségükkel támogatva erősítenek minket.

Ez érthető, de jó, hogy mindig van új ember.
Megfelelő a létszám, vagy szükségetek van még új tagokra?

Norb3rt0: A jelenlegi létszám végül is megfelelő a jelenlegi projektek befe-
jezéséhez. Ezekhez nincs feltétlen szükségünk új tagokra. De folyamatosan 
fogadjuk azoknak a jelentkezését, akik szeretnének velünk fordításokat 
készíteni, legyen az a feliratkészítés bármely része.

lopika: Jól jönne pár új fordító, és új lektornak még jobban örülnénk. A videók 
elkészítéséhez nem tudom, szükség van-e még emberre, mert azt nem én in-
tézem a csapatban. Aki szeretne, írjon nekünk. Egy kis „leendő munkakörnek” 
megfelelő teszt után máris örömmel látjuk a csapatban =)

Kogamester: Szerintem szűken, de megvagyunk. Jól összeszokott csapatot 
alkotunk.

Syan: Naná, hogy kellenek új arcok! :D Lektorok, fordítók, minőségellenőrök 
és a többiek nyugodtan jöhetnek!

Megnyutató a stabilitás, de mindig jó nyitva tartani az ajtót. Viszont 
most ássunk mélyebbre! Milyen projekteken dolgoztok jelenleg? És 
eddig mennyit készítettetek el?

Norb3rt0: Jelenleg, mint főprojekt, a Naruto Shippuden fut. Azonban több 
kisebb sorozatot is viszünk, pl.: Naruto SD - Rock Lee a Fiatalság Ereje, Kono 
Naka ni Hitori Imouto ga Iru, Bokura Ga Ita, Toradora!, Poyopoyo.
Jó pár kész projekttel büszkélkedhetünk. Pl.: Bleach (a 289. résztől a végéig 
befejeztük), Ao no Exorcist, Star Driver, Shiki és még sorolhatnám. Jelenleg 
20 befejezett projektünk van. Ezek alatt az egy-két, több szezonos animéket 
értem. Plusz még van néhány mozifilm és OVA is. Persze a lista folyamatosan 
bővül.

lopika: Most fejeztük be a Guilty Crownt, de még számtalan kész
projektünk van pl.: Another, Blood C, C, One Outs, Denpa 
Onna, Usagi Drop, Ano Hana, Ao no exorcist, Deadman 
Wonderland és még sok más. Nézzetek be hozzánk.
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Folytatás a következő oldalon!

Ássunk még méllyebbre. Mi alapján döntitek el, hogy melyik animét fordítjá-
tok? Befolyásol az hogy a közönség mit szeretne?

Norb3rt0: Legfőképp a csapat ötletei alapján választjuk ki a projekteket. Ami általában a 
közönség többségének is tetszeni szokott.

brill-chan: A csatlakozásom után Luyo fordításait kezdtem ellenőrizni, és a mai napig 
vannak közös projektjeink, amiket általában ő választ. A közös projektjeinkben visszatérő 
elem a női mell ^ _^”
Luyo véleménye:   ( . )( . )            (Szerintem erre megszavazhatjuk                                     
                                        )  .  (                                         az év válasza díjat :) - NewPlayer)
                                       (   y  )

lopika: Általában azt fordítjuk, ami a csapat tagjainak szimpatikus. A közösség is szól-
hatna, mert van rá felület kialakítva az oldalon (chat, fórum), de nem emlékszem olyan 
esetre, hogy kértek volna tőlünk fordítást. Ha kevés az időnk, vagy elfogynak az emberek, 
többnyire a közönség dönti el, hogy mely animék maradjanak mindenképpen és melyek 
legyenek ideiglenesen vagy végleg félretéve.

Kogamester: Először azt döntjük el, hogy ki mit vállal be és kinek mi tetszik, és azért 
szavazást is indítunk a közönségnek, hogy mit szeretne látni!

Syan: Nálam fontos az első benyomás. Ragadjon meg valami az animéből. Ettől még az is 
lehet később érdekes számomra, ami elsőre nem keltette fel az érdeklődésemet. Tapasz-
talataim szerint a közönség is így van ezzel.

Mi a fő profilotok? A legújabbakat fordítjátok vagy inkább a régebbieket? 
Esetleg csak egy bizonyos témából válogattok?

Norb3rt0: Hogy mi a fő profilunk, azt nehéz lenne megmondani. Elég széles skálán mo-
zognak a fordításaink. Van köztük régi és új is, több különböző témával.

lopika: A Naruto minden formáját próbáljuk fordítani. Mellette, ha valaki talál az új ani-
mék között olyat, ami érdekli, ahhoz keres lektort, vagy éppen fordítót. Párban meg-
beszéljük, hogy mit csinálnánk szívesen, így minden évadban van pár új anime is a kínálat-
ban. Ha valakinek van régi nagy kedvence, amit még egy csoport sem fordított magyarra 
és akad csapattárs aki segít, akkor azt is visszük. Amit lefordítottunk, ahhoz próbáljuk az 
OVA-kat és a nagyfilmeket is fordítani. Amolyan vegyes saláta a kínálatunk.

Kogamester: A főprofil a Naruto Shippuuden! Nem mindig a legújabb animéket 
fordítjuk, inkább azt mondanám, vegyesen válogatunk, hogy mindenki találhasson az 
ízlésének megfelelő animét.

Syan: A többiek már biztosan unják a sok Narutót, de én attól még szeretem. Nálam most 
ez a listavezető projekt. Persze van, ami megtetszik, de az idő szűkössége miatt egyelőre 
nem tudok velük foglalkozni.

Most jöjjön egy technikai kérdés. Hogyan dolgoztok? Hány ember dolgozik 
egy-egy fordításon?

Norb3rt0: Egy-egy fordításon változó létszámban dolgozunk. 2-4-5 főig. Ha csak srt fe-
lirat formában adjuk ki, akkor csak 2-en (fordítás és lektorálás), ha videós formában is, 
akkor minimum 4-en (fordítás, lektorálás, formázás, kódolás, időzítés). Az adott projekt 
határozza meg, mire van szükség.

lopika: A fordító lefordít egy részt. Ez átkerül a lektorhoz, aki átnézi (nyelvhelyesség, 
„magyarság”, fordítási pontosság szempontjából) és beteszi az opening és ending 
dalszövegeit, és a címet. Ezek a feliratok kikerülnek az oldalra egy japán szinkronos videó 
linkjével együtt. Később ezek a feliratok formázásra kerülnek, majd japán szinkronos vi-
deóba égetjük a feliratokat. Ezek a videók is kikerülnek az oldalra, tulajdonképpen ez a 
végleges formája a feliratainknak. Ez általában négy embert jelent, hacsak nincs valaki, 
aki az adott projektben több szerepet vállalt.

Kogamester: Csapatokra osztva dolgozunk, mindenkinek megvan a maga feladata.

Szoktatok visszajelzést kapni a munkátokkal kapcsolatban?

Norb3rt0: Az tetszésnyilvánítás általánosságban természetesen minden új feliratnál 
megjelenik, de közben szoktunk kapni kritikákat is. Amiknek örülünk, hiszen ezekből 
vesszük észre azokat a dolgokat, amin esetleg átsiklottunk.

lopika: Az a legjobb érzés, mikor az oldalunkra frissen feltöltött feliratot szinte azonnal 
2-3 ember is megköszöni. Tényleg isteni érzés. A chaten is felbukkan néha a téma, hogy 
jajj, de jó volt az előző rész, vagy milyen jó az új anime karaoke megoldása az endingben. 
Az ilyeneknek mindig nagyon örülünk. Tulajdonképpen (engem legalábbis) ez lelkesít, ez 
ad annyi energiát, hogy megéri fordítani.

Syan: Kritikában, azt hiszem, én és az aktuális lektorom vezetünk. De ezek eltörpülnek 
a dicséretek mellett.

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-20-

Mik a jövőbeli terveitek a projektekre, oldalra, csapatra nézve?

lopika:  Ezentúl is azt fordítjuk, ami szimpatikus, amit jó animének tartunk, vagy ami 
kötődik az eddigi animékhez. Az oldal marad, az időnktől és a tagok számától függően 
több vagy kevesebb animével. A csapat mindenképpen fennmarad, a tagok változhatnak, 
de az akaraterő egyben tartja a csapatot.

brill-chan: Igaz történet. A csapatnak van egy magja, ha szabad ilyet mondanom, és 
amíg mi vagyunk, addig van csapat és projekt és amíg ezek vannak, addig lesz az oldal 
is (ugye?).

Nem bírjuk ki, hogy némi személyes információra is rákérdezzünk.
Melyik munkátokat szerettétek a legjobban? Mi volt a kedvenc projektetek?

Norb3rt0: Személy szerint nekem több olyan projektem volt, amit nagyon szerettem: Ao 
no Exorcist, Shiki, One Outs, de az abszolút kedvenc a Mayo Chiki volt.

brill-chan: Egyetértek Norb3r0val, a Mayo Chiki imádnivaló anime. Másik kedvencem a 
Bokura Ga Ita. Tipikus “Minden mese rólad szól, csak a név más”, szerintem nincs olyan 
ember, aki nem ismerne magára valamelyik karakterben. Nem kell mindennek arról 
szólnia, hogy betegre röhögjük magunkat és szerintem ez az anime is ilyen. Egyik-másik 
maraton-kiadás is felejthetetlen, mint például a Star Driver (lopikánál bővebben)

lopika: Nekem talán az Ano Hana tetszett a legjobban. Az annyira elragadó anime volt, 
hogy ha jól emlékszem, 3 nap alatt fordítottam le. Ami csapat szempontból a legjobb 
élményem: Vale fordította a Star Drivert és én lektoráltam felváltva Brillel, attól függően, 
hogy kinek volt ideje rá (mellette mindketten vittünk más projekteket is). Egy este leül-
tünk, hogy ez is készen lehetne már és kitettünk7-9 részt, már nem emlékszem pontosan. 
De nagyon jó érzés volt felosztani, hogy ki hányadik résztől nézze át és felváltva írni a 
híreket az oldalra, hogy még egy adag készen van. Az egy emlékezetes, vidám este volt. 
:D

Kogamester: Eddig minden munkánkat szerettük! Kedvenc projektünk a Naruto Ship-
puuden, ami jelenleg is fut. De az én kedvencem az Ao no exorcist és a Mayo Chiki, de 
minden itt töltött kódolásos videóra büszkék vagyunk.

Vale: A Star Driver és a Shiki. Mindkettőn nagyon jó volt dolgozni, kár, hogy nem tartot-
tak örökké.

Syan: Ezt akkor kérdezzétek meg, ha már nem fansubbolok. *nevet*

Szoktatok conokra vagy más hasonló rendezvényekre járni?

lopika: Csapatként nem, de vannak tagok, akik mindegyikre elmennek. Én is voltam pár 
conon, még néhányan elmegyünk egy-egy ilyen rendezvényre. Én szerencsésnek mond-
hatom magam olyan szempontból, hogy a csapat egy részét személyesen is ismerem. 
Velük mindig összefutunk, ha egyszerre megyünk conra.

brill-chan: lopika nélkül oda sem találnék a con helyszínére X(

Kogamester: Conra nem nagyon szoktunk menni, de lehet (és remélem a közeljövőben), 
lesz majd a conon egy Wof találkozó csoport, de ez még a jövő dolga.

Syan: Én személy szerint szeretem a Cont, mert mindig egyre jobb élményekkel térek 
haza.

Van-e olyan csapat, akiről szívesen olvasnátok egy interjút az elkövetkezendő 
időben?

lopika: Őszintén bevallom, hogy én még mindig angol felirattal, japán szinkronnal nézem 
az animéket, ezért nem is nagyon ismerem a magyar csapatokat. Számomra ez egy hobbi 
és örülök, hogy valakinek tetszik, amit hobbiként űzök. Persze ettől még nagyon komo-
lyan veszem a dolgot, nehogy félreértsetek. ^^”

Syan: Bárkiről szívesen olvasnék, de ha konkrét példa kell, Yurit mondanám. Engem ő 
nagyon tud inspirálni a felirataival. *-*

Akkor Syan ajánljuk, hogy olvasd el a másik interjút is. :)
Köszönjük, hogy válaszoltatok kérdéseinkre. Üzennétek valamit zárásként az 
olvasóknak?

lopika: Mi köszönjük a lehetőséget. Megszokásból írom, hogy „Jó szórakozást kíván a 
WoF csapata”, ugyanis ezt a mondatot (vagy valami kísértetiesen hasonlót) írok mindig az 
oldalra kirakott hírek végére. Zárásnak szerintem ide is tökéletes. =)”

Kogamester: Igen, és ez nem más, mint hogy Kitartás! És reméljük, a közeljövőben 
számíthattok ránk! És mi is számítunk Rátok!

Syan: Hálásak vagyunk, hogy ránk gondoltatok. A rajongóknak csak annyit, hogy igyek-
szünk még több igényt kiszolgálni és nyugodtan nézzetek be hozzánk!

Mi is még egyszer köszönjük az interjút! Reméljük az olvasók is annyira 
élvezték ezt az interjút, mint mi. Ha van olyan csapat, akiről szívesen olvasná-
tok, akkor küldjétek el az elérhetőségeiket szerkesztőségünkre az info@ani-
palace.hu email címre. Ezen felül ha van olyan kérdés, amit mi nem tettünk 
fel, de titeket érdekelne, mit válaszolnak rá a csapatok, akkor azt küldjétek 
meg nekünk emailben és betesszük az interjú kérdések közé. 

http://anipalace.hu

