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A világon rengeteg országban 
akadnak animeparódiák, akár az is-
mert videómegosztókon, akár bárhol 
a világon, egy Mondoconhoz hasonló 
rendezvényen. Több országban ren-
deztek már a MAR-hoz hasonló vide-
ót. Ezek közül talán a legismertebb az 
amerikai AMV Hell, de azon kívül van 
„külföldi MAR” Lengyelországban és 
Oroszországban is. 

Kis hazánkban 2008-ban egy Jaa-
ku nicknévvel megáldott ember fejé-
ből pattant ki a MAR ötlete. Nagyon 
sokan támogatták, és 2008 tavaszára 
meg is lett hirdették az első Magyar 
AMV Rettenetet. Rengeteg volt a 
beküldő, így össze tudtak állítani 
egy negyedórás videót a szervezők. 
A siker nem maradt el; elkészült rá 
fél évre az 1.5-ös, és újabb fél év 
elteltével a 2. AMV Rettenet - ami 
egy 2012-es kihagyást leszámítva – 
minden évben megrendezésre kerül 
legalább egyszer. Azért „legalább”, 
mert az érdeklődés annyira megnőtt, 
hogy egy sikeresebb rész után az őszi 
conokra is készítenek már egy-egy új 
kiegészítő epizódot. Sajnos a hosszuk 
nem jelentős, így néhány percnél alig 
tartanak tovább, illetve azoknak még 
nincs olyan nagy hagyománya.

A Magyar AMV Rettenet nevének 

kitalálása nem okozott a rendezőknek 
különösebben sok fejfájást. Lényegé-
ben Jaaku teljesen random módon 
alkotta meg a címet egy-két emberrel, 
amit semmire sem lehet visszavezet-
ni. Ez hangzott a legjobban, ráadásul 
még „MAR”-ra is le lehet rövidíteni.

A MAR-t Jaaku rendezi, ponto-
sabban rendezte. Általában mindig 
többen dolgoznak rajta, viszont nem 
származik ebből bevételük, így ki-
mondhatjuk, hogy ennek az egésznek 
a lebonyolítása teljes mértékben hob-
bi szintű. Csak akkor van MAR, ha vala-
ki képes rászánni egy kis időt a szabad-
idejéből a Mondocon szervezői közül. 
Jaaku a második AMV Rettenet után 
lemondott a szervezésről (hogy miért, 
az legyen az ő dolga). Mindenesetre 
a MAR sikerességét nem lehet két-
ségbe vonni, hiszen sokakat vonz a 
Mondoconra. 

A Mondo főszerkesztője, Markovics 
Roland (nickneve: Luggeriano), a 3. 
Magyar AMV Rettenetnél vállalta át 
a rendezést.  Lényegében innentől 
vett a MAR új lendületet. Luggeriano 
ugyanis arra törekedett, hogy a MAR 
minőségét feljavítsa, adjon neki egy-
fajta hangulatot.

  
Meghirdetésére már hónapokkal 

a Mondoconok előtt sor kerül. Bárki 
jelentkezhet, de a nevezéshez több 
dologra kell figyelni. Először is mini-
mum két videó szükséges, hogyha 
valaki részt akar venni. Ezeknek meg 

kell felelniük a minőségi előírásnak 
(ne legyen pixeles a kép, csatorna 
logók ne legyenek, a fansub is kizáró 
ok), illetve a nevezéskor le kell írni a vi-
deók mellé azt, hogy melyik animéből 
dolgoztunk és mit vágtunk rá. Szüksé-
ges a név megadása is, ahol általában 
beceneveket, nickneveket használnak 
a beküldők.

A videók eljuttatása többfélekép-
pen történhet. Lehet e-mailben ne-
vezni, facebookon (privát üzenetben a 
MAR hivatalos oldalánál), vagy ha fel-
veheted a kapcsolatot Luggeriano-val 
vagy más szervezővel. 
A beküldéstől függetlenül a videók 
Luggeriano-hoz kerülnek, aki leelle-
nőrzi a beérkezett fájlokat. 

Bizonyára sokaknak ismerősen csengenek ezek a szavak. Nem is csoda, hi-
szen a Magyar AMV Rettenet már 2008 óta szórakoztatja a hazai animés közön-
séget. Sok AMV készítő fáradságos munkája által a tavaszi Mondoconok kedvelt 
programjáról részletesen most olvashattok először itt, az Animagazinban.

A Magyar AMV Rettenet

„Kis hazánkban 2008-ban egy Jaaku nick-

névvel megáldott ember fejéből pattant 

ki a MAR ötlete.”

Aki érdeklődik a 
Magyar AMV Rettenet 
iránt, az megtalál min-
ket a Facebook olda-

lunkon, megnézheti a 
korábbi részeket, vagy 
akár bekapcsolódhat a 
jelenleg készülő 6.5-ös 

részbe.

FACEBOOK

http://anipalace.hu
https://www.facebook.com/pages/Magyar-AMV-Rettenet/338523526259892
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Megnézi a videókat és kiszűri azokat, 
amik javításra szorulnak, esetleg sza-
bálytalanok (rossz felbontás, a videó 
körül fekete keret, túlzásba vitt ká-
romkodások, néha felnőtt tartalom). 
Ha egy videó 100%-osan megfelelt 
az előírtaknak, akkor a fájlt továbbítja 
Luggeriano a zsűrinek. Számuk eléggé 
változó, a legtöbb esetben 70 és 100 
körül volt a beküldött videók száma, 
de ez az adat a MAR 5-nél felcsúszott 
rekord 140-re. S bár a lelkesedés ki-
csit mintha megtorpant volna a MAR 
6-nál, még így is összejött 110 videó, 
ami még mindig jónak mondható.

A videók értékelése régebben 
szavazással történt, de mivel ezzel 
problémák adódtak, ezért a szerve-
zők a zsűrizés mellett döntöttek. A 
bekerülésről tehát egy zsűri dönt. A 
zsűritagok minden videót külön-külön 
pontoznak. (Luggeriano nem tagja a 
zsűrinek, viszont beküldeni beküld-
het videókat ő is.) Megszabnak egy 
minimum ponthatárt, hogy mi az, 
amit az értékelés során a videóknak el 
kell érniük. Ha ez nincs meg, akkor az 
adott videó nem kerülhet be. Persze 
az elvárt pontok száma is mindig vál-
tozik, így kevesebb videónál lejjebb is 

csúszhat a minimum ponthatár. Tehát 
elmondható, hogy a minimál pontok 
számát általánosságban a körülmé-
nyek szabják meg.

Természetesen itt is van beküldési 
határidő, ami néhány nappal a Mon-
docon kezdete előtt jár le. Ekkor kezd 
neki Luggeriano az új MAR elkészíté-
séhez, de erről most nem szeretnék 
többet írni. Inkább megkérdeztem 
erről Luggeriano barátomat, aki 
örömmel elfogadta meghívásomat a 
következő interjúba.

„...legtöbb esetben 70 és 

100 körül volt a beküldött 

videók száma, de ez az adat 

a MAR 5-nél felcsúszott 

rekord 140-re.”

http://anipalace.hu


Szia Luggeriano! Köszönöm, hogy beleegyeztél az interjúba! Az első kérdésem az volna, 
hogy a Magyar AMV Rettenet - vagy nevezzük így “MAR” - miért a tavaszi Mondoconra 
van szervezve, netán akkor a legnagyobb a tömeg?

Hello! Én is köszönöm a lehetőséget, és egyben üdvözlöm az olvasókat!

Az évenkénti új részek tavaszi debütje részben a hagyományoknak köszönhető – az első 
conon leadott rész vetítése akkor éppen tavaszra esett –, másrészt ekkor van az embe-
reknek a legtöbb egybefüggő szabad idejük a téli és tavaszi conok között, ami körülbelül 
négy hónap, ami évközben a többi egymást követő con között jóval kevesebb. Ha egy 
akkora projektből, mint a MAR (vagy inkább, amivé kinőtte magát az évek alatt) a lehető 
legjobbat akarod kihozni, biztosítani kell megfelelő mennyiségű időt az ötleteléshez, 
alkotáshoz, szerkesztéshez, ezért a legideálisabb így pont a tavasz. Tömeg szempont-
jából nyilván eleve a kétnapos Mondoconok az ideálisak, de valójában nincs számottevő 
különbség a tavaszi és őszi rendezvények nézőinek átlagos létszáma között, tehát nem 
ez a döntő tényező.

Mióta foglalkozol AMV készítéssel?

2008 eleje óta foglalkozom AMV-vágással, 2008 és 2010 között aktívan vágtam 
(hazai és nemzetközi versenyekre készítettem AMV-ket), majd 2010-től inak-
tívan vágok (a MondoCon AMV-versenyét és a vetítést szerveztem, közvetve 
tehát vágtam, de ezek a programjaimhoz köthető videók - versenyintro, átve-
zetők, szpotok - voltak), a szervezés felé fordultam, viszont saját kis kreatív 
vágó tevékenységemnek megmaradt “hobbiként” a MAR projekt.

Készült a MAR-ra 1.5 és 5.5 verzió is. A leg-
utóbbi a 2013-as őszi Mondoconon volt le-
vetítve “Kici, ócó, de a miénk!” címen. Ezek 
szolgáltatják a “repetát” azoknak, akik nem 
tudnak várni a tavaszi conig?

Az első, anno csak online közzétett 1.5-ös rész 
amolyan „amik már nem fértek bele az első 
részbe, bővített plusz ráadás” gondolat mentén 
készült. Az 5.5-ös rész inkább egyfajta őszi mini-
résznek, hiánypótlónak és egyben felmérésként is 
jött létre, amivel a nyári szünet cirka 3 hónapja alatt a 
potenciális vágók aktivitását teszteltem. Mert a vissza-
jelzések alapján korábban is megvolt már a sűrűbben 

kiadott új részekre az igény a közönségtől, de ehhez nyilván alkotói aktivitás is kell, hogy 
legyen elegendő mennyiségű és értékelhető minőségű alapanyag, amiből elkészül. 
2012-ben épp egy rendhagyó helyzet állt elő: bizonyos körülmények miatt az őszi rendez-
vényre lett időzítve a szokásos új, 5. rész, de akkor egyszerűen alig érkezett be annyi videó 
(ennek megvoltak a tapasztalatként levonható okai), így átkerült a MAR5 a már megszo-
kott tavaszi időpontra. Viszont épp emiatt jött a gondolat, hogy egy rövidebb részt azért 
lehetne közbeiktatni, mert annyira elég aktivitás azért volt. Az 5.5-ös rész tapasztalatai, 
és a kapott visszajelzések megerősítettek abban, hogy ez a modell – tavasszal a nagy rész, 
ősszel pedig egy mini rész - talán működőképes alternatívát jelenthet a jövőben. Közben 
már el is indult a Facebookunkon (keresősávba „Magyar AMV Rettenetet”-et beírni) a 6.5-
ös rész szervezése, és kiírása, szóval akit érdekel és szívesen küldene be videót, nyitva 
áll a lehetőség!

Ahogy említettem, a MAR 5.5-nek a stílusa a “Kici, ócó, de a miénk!” cím körül forgott. 
De volt már itt Való Világ, Hungaromém is. Mi határozza meg egy adott MAR résznek 
a stílusát?

Az újabb részeknél biztosan elmondhatom, hogy igyekszem én, valamint a szerkesztőtár-
saim is figyelni a lehetőségekhez mérten a környezetünkben (offline és online) felbuk-
kanó aktualitásokra, ami valahogy kiaknázható/kapcsolható egy új rész koncepciójához. 
Az új részek témájának megtervezésénél feldobjuk egymás közt ezeket az ötleteket, üt-

köztetjük, variáljuk és ez menet közben szervesen formálódik, de egy 
bizonyos ponton túl egységesíteni is kell, hogy a MAR szerkeze-

tében legyen valamilyen egységes keret is (intro-átvezetők-rek-
lámblokk-csattanó-credits), ami vizuálisan is egyértelműen 
átjön és értelmezhető a nézőknek.
Persze vannak random felmerülő ötletek és megoldások is, 
amelyek mögött épp nem volt tervezett tudatosság, csak fel-

bukkantak és menet közben beépültek valahova.
Ha sorba vesszük az eddigi MAR-okat, a korai részeknél nem volt 

ennyire egységes, észrevehető a megszerkesztettség. Az elsőt 
nyomokban a 2. résznél lehetett felfedezni, a 3. résznél már 

erősebben jelentkezett, és továbbra is fejlődő ten-
denciát mutat. 
A következő részek (az őszi 6.5 és a jövő tavaszi 

7) kapcsán már (meg)vannak a tarsolyban a 
jól hangzó témaötletek, amikre szeretnénk 
építeni…hacsak nem találunk menet közben 

még jobbat, potenciálisabbat vagy aktuálisab-
bat, de ez szerencsére mindig szépen kialakul 

menet közben, ahogy eddig is történt.

AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-25-

Folytatás a következő oldalon!

http://anipalace.hu


Az AMV Workshop-ban már említetted, hogy valamikor segítséget kérsz egy-egy MAR 
rész elkészítéséhez. Ez teljesen érthető, hiszen az ember nem mindig éri utol magát. 
Gondolok itt a vágásra, facebook oldal üzemeltetésére, a képek, videók megosztására. 
Az egész MAR-os dologhoz te mennyi segítséget kapsz?

Ez már a korai részeknél bebizonyosodott, hogy nem rendelkezek végtelen idővel, és nem 
értek mindenhez a szerkesztéssel és szervezéssel kapcsolatban, így ezt csapatmunkával, 
bizonyos feladatok vagy részek kiszervezésével lehet hatékonyan és a határidőket tartva 
megoldani. A segítség kérése/bedolgozás hagyománya így fokozatosan, lépsenként ala-
kult ki részről részre. 
Jelenleg a MAR-ral járó összes terhelés és munkafolyamat úgy oszlik meg, hogy a marke-
ting és community management (pl. Facebook oldal üzemeltetése, hirdetés) részét, vala-
mint a beérkezett videók elsőkörös szűrését/adminisztrációját magam végzem. Egyúttal 
én tartom a kapcsolatot a stáb többi tagja és a zsűri között is, mint koordináló személy. 
A grafikai munkákat (pl. videók közti átvezető) Shioru készíti az 5. rész óta (ezeket koráb-
ban Velho vagy én készítettem), míg az 5.5-ös rész óta Wolfi a MAR végi credits gyártását 
vállalta el. 
Illetve illik megemlíteni a zsűritagok munkáját is, hiszen nélkülük sem lenne véglegesített 
válogatás. A véglegesített pontozás alapján szintén én szoktam összerakni a vágóprog-
ramomban a bekerült, sorbarendezett videókat, na és a felvezető intrókat is kitalálom, 
megvalósítom…aztán pedig lehet kirenderelni és személyesen gondoskodni arról, hogy a 
premiervetítés rendben menjen a conon.

A MAR 5-re 140 videó érkezett meg a számítógépedre. A MAR 6 szer-
vezésekor pedig 110. Elégedett vagy a beküldőkkel, szerinted milyen 
munkát végeztek?

A beküldött videók mennyiségét nem érheti panasz, hiszen a korai részek 
óta ez folyamatosan növekvő pályán van, és a 100 feletti szám egészen jól 
mutat, illetve az elmúlt két rész óta ez stabilan tartja magát. Nincs csök-
kenő tendencia, tehát van egy biztos aktivitás a vágói oldalon. A videók 
beküldői mezőnye változatosan oszlik meg: vannak régebbi részekből 
ismert nevek, és szerencsére új arcok is feltűnnek a beküldők között. 
Ami erősen szórást mutat és objektívabban megfogható, értékelhe-
tő, az a beküldött videók minősége. Bár van az első részek óta egy 
lassú javuló tendencia, illetve tavaly történtek külön erőfeszítések 
arra, hogy egy általánosabb segédlet is szabadon a beküldők rendelke-
zésére álljon (MAR Tutorial néven érhető el a Facebook csatornánkon), 
mégis a videók jó része technikailag feladja a leckét. Mivel a projekt tel-
jesen nyitott, és így nem előfeltétel profi vágónak lenni a készítéshez, ez 
önmagában még egyáltalán nem baj. A nehézségek ott kezdődnek, hogy 
nekem el kell döntetem, hogy mit is kezdjek egy videóval, ugyanis amit 
a pályázó beküld, az nekem szerkesztőnek nyersanyag, és csak abból a 

kép- és hangminőségből gazdálkodhatok, amit az tartalmaz. Ezeket drasztikusan feljavítani 
nem igazán vagy csak nagyon sok plusz munkával és trükközéssel lehet. Valahol bosszantó 
helyzet, hogy pár apróságra való figyeléssel és utánajárással mennyivel másabb eredmény 
lenne elérhető, és ehhez tényleg nem kell videoguruvá sem válni, a segítség (információ 
formájában) lehetősége pedig adott.

A videók értékelését zsűri végzi. Kérlek, adj nekünk valami képet arról, hogy kik is a zsűri-
tagok! Vagy ez nem publikus?

A zsűrizés – ahogy ez az AMV-versenyeknél is zajlik – elengedhetetlen része a MAR-nak, a 
zsűrizésben részt vevők közreműködése nélkül nehéz lenne egy több szempontból megfe-
lelő válogatást megejteni. 
A korai részekben a tapasztaltabb AMV-vágók közül került ki ez a pár fős (átlagban 3-6 fős) 
csapat, de ez a rendszer fokozatosan átalakult, hiszen ahogy a nézők elvárásai és humora 
is sokféle, illetve változik, úgy az értékelési szempontok is. Ezért mostanra egy jóval sok-
színűbb stáb értékel. Persze mindig van közte AMV-vágásban jártas delegált is, de a csoport 
nagyobb része inkább aktív AMV-fogyasztó/néző. 
A tagokat lehetőség szerint váltogatni szoktam egy-két részenként, hogy legyenek új hát-
terű, ízlésű bírák is benne. Ez történhet közvetlen felkérésre általam, de olyanra is volt már 
példa, hogy direkt megkerestek és ajánlkoztak. Plusz alapelvem, hogy mivel az egészet 
átfogó szerkesztő vagyok, illetve szinte minden részbe készítek saját videókat is, így az ösz-
szeférhetetlenség elkerülése miatt nem zsűrizek. Természetesen ez áll a zsűritagokra is; 
aki értékel (1-től 10-es skálán szoktak végezni) az nem vág, illetve pontozáskor elsősorban 
a videó viccességére figyeljen.
Egyetlen szigorú megkötésem van a zsűritagokkal szemben, amit elvárok: a megbízható-
ság. Értem ezalatt azt, hogy tartja a kért határidőt (igen, a zsűrinek is van egy határideje, 
ameddig ki kell értékelnie az összes beküldött videót), és ehhez aktívan kommunikál ve-
lem; azaz például ha valami nem egyértelmű számára, rákérdez, nem befolyásolja mások 
véleménye és értékelése, és amit vállalt, a megbeszélt feltételek szerinti határidőig meg-
csinálja. Vagy ha valami váratlan közbejön, időben jelzi felém. Nem nehéz belegondolni, 

hogy mennyire borulhat a projekt a befejezéshez közel, ha annak akármelyik folyamata 
megkésne bármilyen okból, jobb ezért be (vagy túl) biztosítani a dolgokat.
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Volt már olyan, hogy nem értettél egyet a zsűri döntésével, legyen szó a saját videódról 
vagy máséról?

Az, hogy mi vicces, eléggé szubjektív. A zsűri általában a „több szem többet lát” elv alapján 
dolgozik, eléggé nagy a szórás abban, hogy egy adott videó mekkora humorfaktort jelent 
az értékelőknek. Persze megesik, hogy a zsűri értékelése meglepően egyöntetű, legyen 
az negatív vagy pozitív irányú, de általában szép nagy az eltérés a személyenként kiosztott 
pontok között egy videónál. 
Természetesen voltak a MAR történetében olyan döntések, amikkel nem értettem egyet, 
ez is szerves része a dolognak, hiszen nincs mindig tökéletes egyetértés mindenben. A 
saját videóim kapcsán is volt rá példa, de itt az elsődleges elv érvényesül, vagyis szerkesz-
tőként kivonom magamat ebből, így el kell fogadni a zsűri összesített értékelését és leg-
közelebb jobbat, humorosabb ötletet.

A 3. MAR és az utána következő részek - az 5.5 kivételével - messze meghaladják a 20 
percet. Mennyi idő egy AMV Rettenetet elkészíteni?

Őszintén szólva, még sosem számoltam ki, hogy nettó mennyi időt jelent egy rész elkészí-
tése. Inkább egyfajta hosszú távú (hiszen hónapokon átnyúló, sok apró kis elemmel) folya-
matmenedzsmentnek kell tekinteni, ahol különböző dolgokat előre meghatározott idők-
ben/ideig kell elindítani és foglalkozni vele, hogy minden rendben és időben meglegyen.
Természetesen különbséget kell tenni a végleges változatok hossza, a beérkezett „nyers”, 
a még zsűrizetlen videók időtartama, és ténylegesen a végső verzióban létrejött hossz 
között. A legtöbb a teljes MAR összevágásakor a rengeteg különböző formátumban és 
minőségben beküldött anyag ellenőrzése, az apróbb szépséghibák lehetőséghez mérten 
való javítgatása és egységesítése viszi el.

Az 5-ös MAR-tól folyamatosan feltűnik egy sárga smile fej a videókban. 
Ez a ti saját reklámarcotok, logótok?

Nagyobbrészt véletlen, hogy így alakul ki. Szerencsére, 
amíg kapunk elég videót részről részre, addig megvan 
az esélye, hogy ilyen átlagos hosszúakra sikerülnek. Persze 
egy nagy résznél azért már csak a hagyományok miatt is „illik” 
nem pár percnyi összeállítással kiszúrni a nézők szemét, de egy 10-20 
perc közötti hosszúságú rész szerintem már teljesen jónak mondható. Szeren-
csére az utóbbi részek tartják ezt - persze ha a körítést (intro-átvezetők-credits) 
levesszük - akkor a „nyers” videók már nem biztos, hogy elérik a 20 percnyi 
összjátékidőt.

Egy anime átlagosan 20-25 perc és a MAR videók 
hossza is nagyjából ennyi. Minden alkalommal arra 
törekedsz, hogy a MAR elérje a 20 percet, vagy ez 
csak véletlen?

Az első részekben az Azumanga Daioh-ból (és a MAR ötletadójában a klasszikus AMV Hell 
részekben is feltűnt többször) ismert és ikonikussá vált „IQ-bajnok” karakter, Osaka volt 
a kabala, majd fokozatosan a logókba a neten elterjedtté vált LOL/awesomeface mém 
került (bár az 5-ös MAR reklám bannerein direkt visszakerült Osaka nosztalgia céljából). A 
mém már a 3-as rész creditsében is feltűnt burkoltan, szóval egyfajta lassú átmenet volt 
itt, tekintve hogy a főbb grafikai munkákat is más végzi az 5. résztől.

Most kicsit áttérek a szerkesztésre: milyen videószerkesztő programokat ajánlanál 
azoknak, akik esetleg csinálnának videókat a következő MAR-ba?

Egyértelműen a Sony Vegas valamelyik újabb (8-astól felfele) részét. A hazai AMV-vágók 
döntő része ezt használja, könnyen megszokható, megtanulható és mivel sokan használ-
ják, könnyen lehet találni róla neten leírásokat, vagy megkérdezni valakit. Természetesen 
vannak még más, akár még egyszerűbb alternatívák is, viszont ami mindegyik programnál 
fontos, hogy milyen minőségben kerül az a videó kimentésre. Ehhez pedig az információk 
- a MAR Tutorialban vagy rákérdezve – elérhetőek.

„egyfajta hosszú távú (hiszen hónapo-

kon átnyúló, sok apró kis elemmel) fo-

lyamatmenedzsmentnek kell tekinteni”
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Folytatás a következő oldalon!
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Te mennyi videót szoktál készíteni egy AMV Rettenetre?

Ez erősen változó, volt, amikor megcsináltam majdnem 40 videót is, és volt, amikor egyet 
sem tudtam: fennmaradó szabadidő, ötletek, rendelkezésre álló jelenet/

anyag függvénye. Bár az utóbbi két résznél már egy viszonylag 
bejáratott rendszert dolgoztam ki magamnak, így átlag 

megvolt részenként a kb. 25-30 videó. Pofonegyszerű 
a dolog: ha éppen nincs lehetőség az általában ran-
dom asszociációval beugró ötletet, akkor azt le kell 
jegyezni, hogy később felhasználható legyen. 

Készítettetek egy segédletet a videókészítéshez, 
amit fel is töltöttetek több helyre az interneten. 
Ezek után szerinted változtak valamit a beküldött 
videók minőségileg? Milyenek a tapasztalataid?

Egyelőre az a tapasztalatom, hogy nem váltott ki akkor hatást, mint vártam tőle. Talán 
nem volt elég egyértelműen hirdetve, vagy fennállt az emberi tényezőből fakadó TL:DR 
(too long, doesn’t read) hatás, talán még más is közrejátszik. A tapasztalataim a minőség 
terén elég vegyesek, most két fő tényezőt emelnék ki, ami a beküldött videók minőségé-
nek átlagban vett javulását több rész óta hátráltatja.
Az egyik problémám ott van, hogy a pályázók alapvetően nem szeretnek olvasni: egyrészt 
a szabályzatban is említve vannak azok a formai kritériumok, amelyek betartásával garan-
tálható a megfelelő minőség és a nekem ezzel járó kevesebb meló. Másrészt a megfelelő 
minőségű alapanyag beszerzése és a kész videó kimentése is részletesen, lépésről lépésre 
meg van írva a Tutorialban, harmadrészt ha valami nem világos az idegen technikai fogal-
makkal kapcsolatban, még mindig lehet a MAR FB-n vagy mailben tőlem kérdezni. 
Itt leledzik a másik problémám, miszerint a pályázók nagy átlagban nem szeretnek kom-
munikálni. Tisztelet a kivételnek, de azt tapasztaltam, hogy a videók eljuttatása után a pá-
lyázó letudva dolgát eltűnik az éterben, és nagyon nehezen vehető rá a válaszra, netalán 
például olyanra, hogy a kizáró technikai hibákat tartalmazó, vagy kritikán aluli képminő-
ségű videóját cserélje/javítsa (akár felajánlott technikai segédlettel). Ezekről így általában 
nekem kell döntenem, hogy egy meghúzott minőségi határhoz viszonyítva mit engedek 
be és mit nem. Sajnos megesett már, hogy nem egy alapvetően jó poént tartalmazó vide-
ót kellett kizárni azért, mert annyira vállalhatatlan volt a kép- és hangminősége. Felmerül-
hetne olyan, hogy ezeket a videókat javítsam és cseréljem én házon belül szerkesztőként, 
de sajnos erre egyéb feladataim mellett sem időm, sem pedig kapacitásom nincsen.
Úgy tartom, hogy beküldős projekt lévén a videójáért elsősorban a pályázó felel. A ki-
sebb kizáró hibákat (TV logó, égetett credits, fansub stb.) azért az összeszerkesztés alatt 
ki szoktam javítgatni, viszont mint említettem, az eleve szegényesen kimentett kép-és 
hangminőséggel nem tudok érdemben mit kezdeni. Tényleg csak pár alapvető dologra 

kell(ene) figyelni, és egyrészt megnőne ezzel a bekerült, decensen kinéző videók száma, 
illetve az egész egybefűzött videó is egységesebb képet mutatna.

Nehéz megítélni, ez mindig változik organikusan részről része. Voltak hangsúlybeli elmoz-
dulások az évek alatt, például a zenére vágott videók már nem annyira népszerűek, és 
kevesebb is érkezik be, ellentétben a korai részekben ezek voltak inkább többségben. Ez 
talán összefügghet azzal is, hogy a magyar dalok mennyisége egyrészt korlátozottabb a 
külföldiekhez képest (és egy részüket már ellőtték a készítők az évek alatt), illetve keve-
sebb/egyre kevesebb magyar zenét ismernek/hallgatnak a beküldők manapság, így nincs 
mire építeni. 
Tipikusan megfigyelhető jelenség az is egy ideje, amikor egy-egy felkapottabb anime 
(gondoljunk csak például a felülprezentált Code Geass, Magi vagy Shingeki no Kyojin 
alapú videókra) vagy friss mém éppen visszaköszön egy részben, olyankor tömegesen 
kapunk ilyen forrásból vágott jelentkezéseket. Az viszont egyértelmű trend, hogy egyre 
több a beszédre (filmrészlet, stand-up) építő jelenet, a reklámok „kétes” népszerűsége 
pedig különösen megnőtt a küldött videók között. Ez végül..is nem baj, hiszen minden 
szépen lassan változik, és ezt a MAR-ra beküldött anyagok is így vagy úgy visszatükrözik 
mintegy lenyomatként.

„Az egyik problémám ott van, hogy a 
pályázók alapvetően nem szeretnek olvasni:”

„másik problémám, miszerint 

a pályázók nagy átlagban nem 

szeretnek kommunikálni. „
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A videófelhozatal nagyon sokszínű, akadnak zenére, reklámra és stand up-ra is vágott 
videók. Szerinted melyik videók a legnépszerűbbek?
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Annyi fix, hogy te rendezed a MAR-t, de ez vajon meddig lesz így? Nem untad még meg 
a fáradozást, a sok vesződést, és rendezést vagy még hosszú távon folytatni akarod?

Két dolog függvényének tartom a folytatás kérdését: legyen rá továbbra is érdeklődés, és 
az élethelyzetemből kifolyólag elegendő idő a szerkesztéshez/szervezéshez. Azt sosem 
tagadtam, hogy voltak és előfordulhatnak mélypontok, amikor csökken a motiváció, vagy 
az ihlet az ötletekre, de eddig mindig úgy alakultak a dolgok egy rész készítési ideje alatt, 
hogy túllépve ezeken az ideiglenes akadályokon, végül mindig összehoztuk a következő 
részt. Egyelőre amíg lehet, szeretném szerkeszteni az újabb részeket… hogy mikor te-
szem le végleg vagy adom át másnak a stafétát, az jelenleg még a jövő titka.

Az utolsó kérdéshez érkeztünk! Neked melyik AMV Rettenet tetszett a legjobban?

Elég fogós kérdés, mivel számomra mindegyikben van nem egy olyan videó, olyan konk-
rét rész vagy a készítése miatt megmaradt emlékezetes háttér, ami miatt tetszik. Az vi-
szont biztosan tudom állítani, hogy az utóbbi két nagy résznél a körítésbe és az általános 
minőségbe beleölt meló több volt az előzőekhez képest.

Köszönöm a jókívánságokat! A MAR stábjával azon vagyunk, hogy - ha egy rövid időre is 
kiemelve a hétköznapok rutinjából - könnyed szórakoztatást biztosítsunk mindenkinek, 
aki megtekinti ezeket az évek óta jelentkező, válogatott MARhaságokat.

Aki érdeklődik a Magyar AMV Rettenet iránt, az 
megtalál minket a Facebook oldalunkon (https://
www.facebook.com/pages/Magyar-AMV-Rette-
net/338523526259892), megnézheti a korábbi 

részeket, vagy akár bekapcsolódhat a jelenleg készülő 
6.5-ös részbe.
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Köszönöm szépen a válaszokat, további jó munkát kívánok neked a MAR-hoz és a 
Mondóhoz is!

„az utóbbi két nagy résznél a körítésbe és az általános 

minőségbe beleölt meló több volt az előzőekhez 

képest.”

https://www.facebook.com/pages/Magyar-AMV-Rettenet/338523526259892
https://www.facebook.com/pages/Magyar-AMV-Rettenet/338523526259892
https://www.facebook.com/pages/Magyar-AMV-Rettenet/338523526259892
http://anipalace.hu

