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„Több mangát kiadni magyarul.” „A mostani szinkronon, elég rossz.” „Több hobbi fordító csapat kéne.”

„Lehetne többféle magyar
nyelvű manga nyomtatásban.”

„Szerintem magával a szubkul-
túrával semmi baj, csak kevesek 

a lehetőségek.”

 Azt gondolom, hogy hatalmas respect a 
fordítóknak, akik már évek óta nyomják, és nem 
hagyják abba a sok ilyen comment után sem pl.: 
„mikor lesz már lefordítva a kövi rész”; „azt nem is 
úgy kell fordítani” stb. 

 Magyarország fejlődik, egyre több animét 
magyarosítanak, és vetítik a Viasat6-on, ha bármin 
változtathatnék, akkor leszinkronizáltatnám azo-
kat az animéket, amik félbemaradtak (pl.: Bleach, 
Yugioh, stb…).

 Ez az írás az általatok (is) kitöltött kérdőí-
vem alapján készült. Minden bekezdést más írt. 
Nem a személyes véleményemet tükrözi, habár a 
leírtak nagy részével egyetértek. Tematizáltam a 
válaszokat, és amennyire lehet, összefüggővé és 
olvasmányossá tettem.
 Mit gondoltok a hazai animés szubkultúra 
helyzetéről? Min kéne változtatni?

Az örök ellentét: 
szinkron kontra felirat

 Jó lenne, ha befejeznék mondjuk az Inuyas-
ha (lásd: a németeknél) szinkronizálását.

 Több szinkronos anime kéne, vagy olyan 
csoport létrehozása, ami pénzért fordítana ani-
méket.

 Többet kellene együttműködniük egymás-
sal a fansuboknak, ahelyett hogy 9-en fordítanák 
ugyanazt.

 Elfogadottabbá kéne tenni az animéket, 
mangákat, szinkronizálni és tv-ben adni animéket, 
fordítani, kiadni mangákat.

 Abba kéne hagyni a rinyálást a tv-csator-
nák felé. Aki animét akar nézni, nézze felirattal, a 
szinkron elrontja az egészet. 

 Jó lenne egy olvasztótégely a fansub csa-
patoknak, mert vannak animék, amiket 3-4-en is 
fordítanak, van, amit meg senki.

 A szinkronizálást el kéne felejteni, mert ed-
dig jó, ha 2 karakterhez illett a hangja. Rá kéne 
koncentrálni a VN, manga és anime fordításra.

 Magyar JÓ szinkronnal ellátni az elgondol-
kodtató, nem klisés animéket, ezzel megismertet-
ve az emberekkel, hogy nem csak polip hentaiból 
állnak.

 Elég rossz a helyzet, mivel az AA már nem 
gyűjt feliratot, így a legtöbb infó elérhetetlen, ha 
csak nem figyeled azt a 30 fansub-oldalt, akiktől 
néznél feliratot.

 Sokkal rosszabb is lehetne a helyzet az ani-
mések számára. Persze egy animés tv-csatorna el-
férne, de akkor meg a magyar szinkronon lenne 
kiakadva mindenki.

 Kicsit lehangoló, hogy viszonylag kevesen 
vagyunk, amit úgy tudnánk megoldani, hogy na-
gyobb rendezvényeket szervezünk, illetve támo-
gatni kéne a fordítókat.

 A fansub-csapatok viszonya nem a legjobb, 
mert vannak, akik nem az együttműködést kere-
sik, hanem versenyként kezelik a helyzetet. Én 
úgy érzem, ezzel mérgezik a közösséget.

 A mostani magyar animéseket rengetegen 
lenézik, de az intelligens animéknek vannak konk-
rét társadalmi mondandói. A félbehagyott szink-
ronok befejezése hatalmas pluszpont lenne.

 A magyar szinkron szar, és nem értem, mi-
nek annyi fansub, egynek kéne lennie, oda min-
denki feltölthetné a feliratokat. 
{Azért, mert a világ nem ilyen egyszerűen mű-
ködik. #tomyx20}
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„Több kisebb rendezvény, 
kisebb közösségeknek.”

„Lehetne több fordítás,
 inkább manga téren.”

vagy pár nap csúszással már elérhetővé teszik a 
frissen kijött anime részeket. Szerintem az anime 
egyre népszerűbb Magyarországon, és ebben na-
gyon nagy szerepe van azoknak, akik elkötelezet-
ten dolgoznak ezen szubkultúra terjesztéséért, és 
ezért hatalmas tisztelet övezi őket.

 Elég pesszimista vagyok ezzel kapcsolat-
ban. Sajnos nagyon sokaknál kimerül az otaku 
lét abban, hogy látott két részt a Narutóból, de 
egyébként fogalma nincs az egész kultúráról, és 
tapasztalataim szerint ez az, ami a „kívülállókhoz” 
(lásd: nem animések) is eljut, úgyhogy akár rossz 
ilyet mondani, akár nem, manapság már inkább 
ciki animésnek lenni… Sokak szerint a megoldás 
az lenne, ha több szinkronos anime kerülne a tv-
be, de nekem a magyar szinkrontól még a gyom-
rom is felfordul. 

 A remény hal meg utoljára😁 nagyon kevés 
magyar szinkronos anime van, de a DBS most szár-
nyal ahhoz képest, hogy nincs sok animés Magyar-
országon. Így bizakodó vagyok, hogy a közeljövő-
ben elkezdenek vetíteni több szinkronos animét 
is. {Így is lett a Tsubasa kapitánnyal és a Hősaka-
démiával. #tomyx20}

 El kéne felejteni a szinkrongyártást, igaz 
sokan szeretik, de szerintem úgy az animéknek 
elmegy a jelentősége, plusz az is költség. Tudom, 
hogy már abbahagyták, csak sokan kívánkoznak 
ilyenek után. Szerintem jó lenne egy anime-oldal, 
ahova minden kerül, nincs semmi külön (pl. anime 
részek, hírek stb.).

 Haldoklik, azaz még pár év, és mi leszünk az 
a generáció, akinek még volt lehetősége tv-ben 
szinkronnal animét nézni, és azzal felnőni, de nem 
lesz kövi generáció. Csak azok, akiknek a környe-
zetében van egy animés rokon. A szinkronos ani-
mék amúgy is le vannak tojva, mert mindenki fel-
iratozik… kérdem én: a gyerekek hogy találjanak 
rá a szubkultúrára, ha nincs a tv-ben ilyen, és nem 
is harcolunk érte, mert a felirat az jobb?

 Hát igazából mivel a magyar animések nagy 
része már megszokta a magyar feliratot és a japán 
hangot, ezért ha el is kezdenénk animéket magyar 
szinkronnal fordítani, nagy részük maradna a fel-
iratnál! Persze biztos örülni fognak, hogy van hoz-
zá, és pár ember magyar szinkronnal is fogja néz-

ni, viszont a maradék közönség, aki csak magyar 
szinkronnal nézte, örülni fog, hogy még több ani-
me full magyar! Szerintem azon kéne változtatni, 
hogy kezdjünk el újra animéket magyar szinkron-
nal vetíteni! Mert legalább tovább szaporodik az 
anime kultusza + igényesebb dolgok lennének a 
tv-ben!

 A legnagyobb gond, hogy a hazai piac nem 
lát akkora fantáziát (vagy inkább profitot) az ani-
mékben. Sajnos kis ország vagyunk ehhez a szub-
kultúrához. Ezenfelül (szerintem) rontó körül-

mény, hogy napról napra jelennek meg újabbnál 
újabb fansubber csapatok, amelyek messze nem 
a minőségre hajtanak, hanem a gyorsaságra. Ezek 
a speedsubber oldalak, csoportok rontanak egy 
kicsit a hazai animés szubkultúrán, mert vannak 
igényes nézők, és nem utolsó sorban fansub-csa-
patok, akik évek óta csinálják, nem kevés vért iz-
zadva. És ezen emberek munkáját teszik tönkre a 
speedsubberek. A lényeg, hogy kellene egy tökös 
forgalmazó, aki látna elég fantáziát ebben a ré-
tegben, hogy pénzt áldozzon érte rövid távon, és 
akkor a szinkronos animék és magyarra fordított 
mangák kínálata is bővülne.

 Szerintem elképesztő és nagyon tiszteletre 
méltó az a töménytelen munka, amit az animék 
világának hazai elkötelezettjei végeznek azért, 
hogy Magyarországon az emberek minél széle-
sebb körben tudjanak ismerkedni ezzel a világgal, 
animéket nézni. Az egyik kedvenc oldalam az Ani-
meaddicts, egy nagyon jól kialakított felhasználói 
felülettel, és azért külön elképesztő elismerés 
jár a mögötte álló csapatnak, hogy folyamatosan 
mennyi projekten dolgoznak, mekkora mennyi-
ségű animét tesznek elérhetővé, teljesen ingyen 
a magyar emberek számára. Az is elképesztő, 
hogy mennyi fansub-csapat létezik, akik azonnal 
nekiugranak a friss szezonális animéknek, és egy 
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„Összefogni egy animés csatornáért.”

Egyszerűen irritál, hogy körülbelül két-három han-
got ismernek, és kaputt. (Erre az egyik legjobb 
példa Szalay Csongi - ne érts félre, végtelenül 
tisztelem és szeretem őt, a hangjával sincs bajom, 
de mikor ő az összes főszereplő szinkronhangja, 
az már sok.) És ennek egyik fő problémája, hogy 
a forgalmazók fejében elevenen él a sztereotípia, 
hogy ha japán, akkor biztos cincogó hangú, és ezt 
próbálják annyira erőltetni, pedig szerintem bő-
ven lehetne ellenpéldát mondani.

 „Sajnos” sokan átálltak már a feliratra. Vi-
szont, ha anno pl. az RTL Klubbon ‚97-ben nem 
kezdték volna el az animék vetítését, akkor most 
se szinkronnal, se felirattal nem lenne anime a 

neten/tévében. Szóval a SZINKRONNAK igen is 
NAGY jelentősége van. Amikor még ment a Yu-Gi-
Oh! a tv-ben, akkor még a kártyákat is vehettük a 
papírboltokban, de mióta félbehagyták az ORTT 
által, hát sajna ez már megszűnt. Mikor ment a 
Pokémon, akkor a tazókat gyűjtötték, ami örömet 
szerzett az akkori fiatalságnak. Szóval most jelen 
pillanatban tényleg lent vagyunk a „gödörben”. 
Ahhoz, hogy az animés piac fellendüljön, kell 
szinkron, és akkor lassan, de újra fognak animék-
hez köthető játékokat, öltözékeket árulni. Elég 
szűk az animék kiterjesztése hazánkban. Pedig 
jó lenne reklámokkal vagy plakátokkal az utcán 
felkelteni az emberek figyelmét az animék és az 
egész szubkultúra iránt. Ami tényleg nagyon kel-
lene, az nem más, mint egy igazi animecsatorna. 
Persze kezdhetnének korábban, ne mindig este 
8-kor. (Anno így volt!) Habár érthető volt a dolog, 
mert az animék nem gyerekeknek valók. A legfon-
tosabb dolog az ORTT által vagy más okok miatt 
félbehagyott animék vetítése a tv-ben! (Inuyasha, 
Yu-Gi-Oh! DM + GX, Bleach) Illetve azok, amik nem 

kaptak konkrét folytatást, pl. Kiddy Grade-nek van 
2. évadja, de nem jutott el ide. A Full Metal Pani-
c!-nak is van több évada, de az elsőn és a Fumoffun 
kívül többet nem kaptunk meg sajna, vagy az igen 
kedvelt Naruto sem kapta meg a Shippuuden foly-
tatását, a Hellsing sem kapta meg a Hellsing Ulti-
mate-et… Annyi a lényeg, hogy azt a régi A+-os 
korszakot kellene feltámasztani az új generáció 
számára! :)

 Felirat: Sajnos mostanában elég nagy gon-
dok vannak. A fordítók kétségbe vannak esve, 
mert a legtöbben nem az oldalukon nézik meg 
a feliratos cuccot, hanem Indavideón. Eleve ke-
vesen szokták megköszönni azt a munkát, amit 
beleraknak a fordítók, de így még kevesebben. És 
persze a feliratkészítők örömmel készítik a felira-
tokat, de egy idő után a lelkesedés alábbhagy. Ha 
még egy vacak köszönetet se kapnak, az még rosz-
szabb. Én is elég sokszor az Indavideón nézek cuc-
cokat idő hiányában, de akiket becsülök, azoknak 
valahogy mindig kifejtem a köszönetem. Például 
a City Hunter retro animének jó pár részét meg-
nézhettem Indavideón. Mivel ott volt a mail-címe 
a készítőnek, ezért ráírtam, hogy megköszönjem 
neki. (Igaz, mögöttes szándék is vezérelt, hogy 
megkérdezzem, hogy fordít-e még majd hasonló-
kat. :)) Az én véleményem az, hogy sajnos nagyon 
sok csapat ugyanazt az animét csinálja, és az OK, 
hogy mindenki maga dönti el, mit szeretne csinál-
ni. De legtöbb esetben sajnos szinte minden csa-
pat csak a szezonosokra van ráállva. 
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„Szerintem kielégítő
a kereslet-kínálat.”

„Több manga és animés dolog, 
olcsóbban. Esetleg több 

animés esemény.”

„Nem áll olyan rosszul. Hála a 
jó égnek rengeteg animékkel 

foglalkozó oldal van, rendezvé-
nyekkel sem állunk olyan

 rosszul.”

a hangja, akivel más szerepekben nincs bajom, de 
Vegitához egy idősebb, érettebb hangú valakit 
kellet volna keresni. Értem én, hogy gondolom 
kapóra jött a Yugioh kapcsán, de akárhogy mélyíti 
a hangját, akkor is kirívó. Főleg a 2. részben, mikor 
Bulmával és Trunksszal szerepelt együtt. :) Örü-
lök, hogy valami megmozdult animés téren. De ha 
csak ez marad, és semmi változatosság nem lesz, 
akkor megette a fene. Elnézést a hosszú írásért. 
{Elnézzük. #tomyx20}

Vissza az Animaxot, 
legyen TV-csatorna

 Vissza kéne hozni az animés tv-csatornákat 
(A+, Animax), hogy több szinkron legyen.

 Újra animecsatornát a tv-be! Nem ilyen 
arab/latin szappanoperákat, amik mit sem érnek.

 Többet érne egy Inuyasha vagy Naruto a 
TV-kben itt Magyarországon, mint a mai műsorok.

 Több adón kellene vetíteni, jobban kelle-
ne reklámozni, több ilyen boltot nyitni, nem csak 
Pesten.

És a régebbi animék nagyon el vannak hanyagol-
va. Pedig rengeteg nagyszerű retro anime van. 
Sajnos hazánk ugyan régen is adott japán „rajzfil-
meket”, de többnyire mindig francia, német és 
amerikai forgalmazóktól, így még csak nem is ja-
pán rajzfilmként nevezik. És sajnos azok többsé-
gét se adták végig. Aztán jött az RTL, aki a végére 
már rendesen nevén nevezte ezeket a műveket, 
de aztán megint jött egy nagy kiesés. Aztán már 
kb. le se tojta őket. A régi animék terén nálunk na-
gyon nagy a kiesés. Lehet, hogy a régebbi iránt is 
ugyanakkora lenne a kereslet, ha jobban favorizál-
nák. De mivel a népszerűség a „tét”, ezért nem so-
kan akarják megkockáztatni. A tv-adóknál ugyan-
azt látni. A Viasat most ad ugyan animét.  De szinte 
csak egy kategóriát ismer. A DBS is csak azért lett 
szerintem, mert leadták a Z-t. De ezen kívül csak a 
gyerekes Yu-gi-oh!-t adják, ami egy rétegnek tet-
szik, de vannak, akik ki nem állhatják. Én azok közé 
tartozom, akik örülnek annak, hogy adnak animét, 
de jó lenne, ha egy kicsit bővítenék a repertoár-
jukat. Azt is megértem, hogy azért ezeket adják, 

mert durvábbakat még nem akarnak. De vannak 
még olyan gyerekbarát animék, amiket nyugod-
tan leadhatna akármelyik gyerekadó. Régen az 
M1 adott rengeteg regényanimét. Kéne valami hi-
ánypótlás az Animax helyére. Ha nem is animeadó, 
hanem egy nagyobb blokk, ahol több témájút is 
bemutatnának, és persze régebbieket is. Pár éve 
pár animefilm volt látható több csatornán, több-
ször megismételve. Asszem a Sony csatornákon. 
Nem találtam jónak, mert pl. a Szentjánosbogarak 
sírja egy elég érzelmes, megrendítő mű. Ez nem 
olyan, amit ilyen sűrűn kéne vetíteni. Ez azok közé 
a művek közé tartozik, amiket az ember kb. egy év-
ben egyszer elővesz, ha nagy érzelmekre vágyik. A 
sok ismétlés nem tesz neki jót. Ugyanígy elkeserí-
tőnek tartom, hogy a legtöbb tv egymást majmol-
ja ahelyett, hogy az ember változatos műsorokat 
látna, mindegyiken ugyanaz megy. Ezt egyáltalán 
nem tartom egészséges konkurálásnak. Ez sajnos 

valamilyen formában visszaköszön a hazai animés 
közösségek fanfordításainál is. A legtöbb csapat 
ugyanazt akarja csinálni. Az is való igaz, hogy baj, 
hogy a legtöbben hozzászoktak ahhoz, hogy in-
gyen kapják meg ezeket.  És az is való igaz, hogy 
lehet, hogy lenne, aki áldozna ilyenekre szívesen 
pénzt hivatalos kiadásoknál, de pl. most a tv-ben 
vetített animék többségén is látszik, hogy nem 
éppen minőségi munka. A szinkron legnagyobb 
ellensége az időhiány és a túlzsúfoltság. Szeren-
csétlen szinkronszínészek túl vannak terhelve. Én 
megmondom őszintén, örülök is meg nem is a 
DBS szinkronnak. Annak örülök, hogy elkezdték, 
és annak is, hogy a legtöbb embert összeszedték. 
És azt is megértem, hogy kellet valakiket keresni 
pár ember helyett, akik nem vállalták vagy már 
nincsenek köztünk. De azt nem értem, hogy miért 
nem lehetett több időt hagyni a keresésre, hogy 
Vegitának ne a fiatalhangú Czető Roland legyen 
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„Több animés kávézó kell! A 
Kitsune eddig maga a tökély 

magyarországi viszonylatban.”

„A félbemaradt animéket
 feliratozni.”

„Azon kéne változtatni, hogy 
több animét kéne vetíteni a

 tévében.”

találni animét, ha meg igen, az már olyan, amit 
milliószor lehetett látni.

 Nem követem, de nem tartom szükséges-
nek a szinkronok és tv-s animék visszahozatalát. 
Ha magyar nyelven is streamelnének animéket, 
annak a jövőben több értelme lenne. Valami ha-
sonló, mint pl. az HBO Go szolgáltatás.

 Többet kellene fektetni az újonnan meg-
jelent vagy a legnézettebb animék fordítására, s 
ezeket közvetítse a tv, hogy lehetősége legyen az 
új nemzedéknek is tudni, hogy mi a jó! Több talál-
ka külön-külön városokban az országban.

 Nem is foglalkoznak azzal a ténnyel, hogy 
igen is lenne igény és kereslet animés csatornák-
ra, üzletekre.

 A filmekkel is egyenrangú némely sorozat, 
az Izaura tv-t simán le lehetne cserélni egy anime-
csatornára.

 Külföldön sokkal választékosabb az anime 
kínálat. Nem csak a tv-ben, hanem a tárgyak terén 
is, pl. manga, újság.

 Már azt sem érzem opciónak, hogy jó lenne, 
ha a tv-ben ott lenne, hisz magam sem nézek már 
tv-t. (Ki néz? #tomyx20)

 Jó lenne, ha több manga lenne a magyar 
könyvesboltok polcain. Egy animecsatorna is jó 
lenne, ami mindenki számára könnyen elérhető.

 Vetíthetnének egy kicsit több animét. TV-t 
szinte soha nem szoktam nézni, de a Dragon Ball 
Superhez, meg a Z-hez mindig leülök, ha vetítik.

 Kéne egy gazdag anime rajongó, aki a meg-
felelő tőkével újraindítaná az ipart. Pl. animecsa-
torna, manga, DVD, BD kiadás, vagy az álmom, 
animefilm moziban.

 Elférne egy animecsatorna. Ha csak fél mű-
soridőben, mint régen, de akkor is. Sokan olvasni 
nem szeretnek, sokan a szinkront nem bírják, így 
lehetne ez is, az is.

 A ténylegesen jó animéket, ami lehet új is 
vagy a jól bevált régiek közül való, azokat egy kü-
lön csatornán levetíteni magyar szinkronnal, illet-
ve magyar felirattal egyaránt!

 Mindenképpen kellene egy animés csator-
na, hogy a fiatalabbak megismerhessék magukat 
az animéket, valamint több hazai animékkel fog-
lalkozó árus kellene.

 Lehetne egy saját, csak animés tv-csatorna, 
mint régen, reggelente gyerekeknek valót adná-

nak, este pedig egyre fentebb mennénk a korosz-
tállyal (6+,10+,12+,16+).

 Több animét kéne berendelni. Kezdetben 
mondjuk csak 12-24 részeseket, majd 100 feletti-
eket. Aztán kéne egy animés csatorna, és közvet-
lenül Japántól kéne berendelni.

 A régebbi animéket újra leadhatnák a tv-
ben, de csak azokat, amiket kicsik is nézhetnek, 
szóval nem a Tokyo Ghoulra gondolok, hanem 
mondjuk a Beyblade-re. Azzal nem volt semmi 
probléma.

 Szerintem Magyarországon csak a fordító-
csapatok dolgoznak keményen az animés társada-
lom érdekében. A tévében sehol sem lehet meg-
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„Hogy egyedül járókkal, akik nehezen tudnak barátkozni, többet 
foglalkozni, mert elmegy a kedvük.”

„Szerintem egész jó, az 
animés kultúrával foglalkozó 

boltok viszont jobban 
elterjedhetnének.”

tartják problémának, de ez szerintem már eltűnő-
ben van, hála a jelentés tisztázásának.

 Kéne egy fizetős internetes platform, ahol 
jó minőségben lehet animét nézni magyar felirat-
tal. Ha nagy az érdeklődés, és pénzügyileg is meg-
éri, akkor később lehet szinkronizálni is. Azért az 
internetes platformot írom, mert sokkal elérhe-
tőbb, mint egy tv-csatorna, pl.: ha valaki a tv-csa-
tornát szeretné nézni, kevés rá az esély, hogy a 
szülők csak azért fognak csomagot/szolgáltatót 
váltani, hogy a gyerek nézni tudja. 

 Az agyonhájpolt animéken kívül nem ártana 
a többit sem „reklámozni”. Egy anime tévécsator-
nának is tudnék örülni, valamint visszajöhetnének 
a vidéki conok. Illetve a hazai animeklubokat fel 
kellene valahogy lendíteni, újrakovácsolni.

 Több animét kellene szinkronizálni és lead-
ni a tv-ben, hiszen rengetegen vagyunk, akik kép-
viselik ezt a kultúrát. A könyvesboltokban sokkal 
több mangát kellene árusítani. {Csak az a baj, 
hogy nincs mit, ahhoz több mangát kéne kiadni 
magyarul. #tomyx20}

 Hát a közösséggel/közönséggel nincs baj, 
nagyon szeretjük az animéket. Csak az itteni (ku-
pacszar) tv hulladék félti a még meglevő kis imi-
dzsét, ezért tűzzel-vassal üldözi azt, aki animét 
akar műsoridőben sugározni, mivel az letarolna 
minden hulladékot, ami most megy…

 Szerintem hányatott sorsú. Több anime kel-
lene a tv-be. Nem is esetlegesen egy komplett csa-
torna, de mondjuk egy napi blokk valamilyen újfaj-
ta adón, ott talán működhetne. De ezzel együtt 
minőségi szinkron is lehetne mellé. Szívesebben 
néznék animét a tv-ben, mint a tipikus mai fiatal-
felnőtteknek szánt sorozatokat, pl.: éjjel-nappal 
Budapest.

 Jelenleg nem olyan rossz. Jó lenne, ha len-
nének JÓ szinkronos animék, és lenne rendes csa-
torna. Plusz, ha nem mindig csak a régi animéket 

adnák le, vannak jó (és nem túl durva, korhatáros) 
új animék. És nem úgy állnának hozzá az emberek, 
hogy „ezt a gyerek nem nézheti”, ugyan már, ezek 
a szülők nem látták akkor, hogy milyenek a mai 
gyerek/tini és fiatalfelnőtt műsorok.

 Az RTL klubon, Tv2-n és további szenny-
csatornákon preferálhatnák az anime vetítést 
magyar szinkronnal. Visszasírom mikor az Inuyas-
hát adták részenként, nem pedig az Anikó showt 
vagy Pumpedéket kellett látnom a képernyőn. Az 
igénytelen, pocsék tartalom miatt érthető, hogy 
már miért nem nézek tv-t… Nem hiába állt át a 

fiatalabb generáció az internetre, hisz ott igényes 
tartalmat látnak az emberek. Szóval, igazán visz-
szajöhetne az anime a tv-kbe is. :)

 Az Animax megszünése óta szinte semmi 
nincsen, de most tényleg úgy tűnik, hogy a Via-
sat6 kezd rájönni, hogy igenis az animéknek van a 
mi országunkban is piaca, és lám a Dragon Ball Su-
pert képernyőre is tűzték alig 1 héttel a Japánban 
leadott utolsó rész után. Az ilyen Yu-gi-oh animék 
nem fognak meg igazán senkit. A nézettségi ada-
tokból is látszik, hogy a Dragon Ball viszi a prímet. 
Ha még a csatorna megfűszerezi ezt egy kis At-
tack on Titan-nel vagy Tokyo Ghoul-lal, akkor lesz 
csak igazán szuper minden. Ha már a németeknél 
megy az animepiac, nálunk is mehet simán. :D

 A hazai animés szubkultúra nincs jelen a 
médiában, ami talán jobb is. Ha reflektorfénybe 
kerülne, akkor az problémás lehet a fiataloknak, 
elsősorban az ecchi jelenetek és az erőszak miatt 
(ahogyan az utóbbi ok volt a Dragon Ball 2000 kö-
rüli eltűnésére is, a szülőkben rossz tapasztalatot 
hagyva). Szerintem a szubkultúrával nincsen gond. 
Még ha többen szeretnének is szinkronos animét, 
ők is elsősorban az interneten nézik, így nem biz-
tos, hogy szakítanának időt arra, hogy megnézzék 
tv-ben. Mások a fiatalok gondatlan „otakuzását” 
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„A fantábor megvan, meg ugye 
ott van a Con is, de sajnos a te-
levíziós csatornák elhanyagol-

ják az egészet.”

„Az anime a lelkem része, és megta-
nított arra, hogy bármire képesek 
vagyunk, csak küzdeni kell érte.”

 Nagyon zavar, hogy az ember vagy „ani-
més,” vagy nem. Az előbbi beöltözik, mangát ol-
vas eredeti nyelven, fanartot készít, miegymás. Az 
utóbbi meg nem, az utálkozik, jobb esetben csak 
értetlen. De mi van azzal, aki csak ugatja a dolgot? 
Se ez, se az? Miért kéne teljesen beszívódni? 

 Ez nem tudom, feltétlen rossz-e, de nekem 
úgy tűnik, elérte ezt is az a „gyerekbetegség”, 
hogy már mindenki animés. Akkor is, ha két darab 
Inuyasha részt megnézett. Nem azzal van a gond, 
hogy valaki épp akkor merül bele a kultúrába, ha-
nem hogy azt hiszi, ebből áll, és csak pózörködik.

 Eddig teljesen el volt nyomva, de szép las-
san, ahogy kibontakozik minden animeszerető, 
úgy egyre jobban elterjed, és megnyílik az út, 
hogy lehessen terjeszkedni nálunk is. A legmo-
dernebb, nyugati témákhoz hasonló dolgokat kell 
terjeszteni, és másoknak is befogadhatóbbá válik 
a dolog. 

Viszont, ha van egy internetes havi előfizetés, 
mint pl.: Netflix vagy akár egy Twitch-es feliratko-
zás, szerintem sokkal könnyebb megoldani, plusz 
elérhetőbb, okostelón lehet nézni, és nincs vita, 
hogy most épp ki akar valami műsort nézni a tv-n. 
Persze az elérhető ár/fenntarthatóság érdekében 
kellenének reklámok kulturált mennyiségben.

Egyéb (nem töltöm a helyet
 több alcímmel):

 Szerintem semmin nem kellene változtatni, 
viszont a mai helyzet? Egy szó: ecchi

 A szubkultúra tele van élettelen fanatiku-
sokkal, akik ebben élik ki magukat. Nem olyan, 
mint amilyennek lennie kéne. 

 Nem nagyon ismerem a hazai szubkultúra 
helyzetét, mivel jól érzem magam egyedül a szo-
bámban az animéimmel. Így a problémáikat sem 
ismerhetem.

 Teljes reset kell. Itthon nincs szubkultúra. 
Rövid életű pillanatnyi fellángolások vannak, nin-
csenek tartós közösségek, sem alkotói, sem fo-
gyasztói szinten.

 Néha olyan, mintha a cosplayereket nem 
jutalmaznák kellőképpen, vagy mondvacsinált in-
dokkal leráznák őket egy-egy versenyen, a zsűri 
lehet, hogy unja...

 Valami jó kis hír-platform kellene, ami rend-
szerezettebben mutatja a friss/várható animéket. 
Jelenleg egy kicsit kaotikusnak tartom a magyar 
nyelvű hírszerzést. :D

 Véleményem szerint minden fan más és 
más. Az egyik animés szereti a rockot, a másik 
Justin Biebert hallgat. Az „animefan” kifejezésnek 
nem kéne, hogy sztereotípiái legyenek.

 Mindenütt le kell írni, mi az a mese, hogy 
ne legyen potya veszekedés. Az anime is mese. A 
moziba beülsz a Bosszúállókra, a Múmiára, az ott 
szintén mese. Ne legyen tényleg egy felesleges 
indok veszekedni. ;)

 Én csak a conokat hiányolom. A MondoCon 
jó buli, én is járok, de borzasztó drága. Sajnálom, 
hogy nincs több con, így a MondoCon bármit te-
het, úgyis járni fognak az emberek. Szerintem len-
ne mit fejleszteni rajta.

 MondoConon meg úgy általában az ilyen 
rendezvényeken drága minden. Szerintem jó len-
ne hogyha nem lennének ilyen horror árak. Persze 
gondolom, nem olcsó megcsinálni, de azért ne 
forgassák ki az embert a pénzéből. 😅

 Szerintem jó irányba halad. Szinte minden 
animét lefordítanak, és ha arról van szó, akkor na-
gyon segítőkészek és összetartóak az animések. 
Viszont egy jó pár embernek szólni kéne, hogy 
nem élet, ha éjjel-nappal csak ezt nézi.
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„Anime TV csatorna kellene, 
vagy olyan rádió, ahol ilyenek-
ről van szó. Meg több animés 

újság. Na az kellene ide!”

„Nagyon inaktív az egész fan-
dom, az ízlés meg ugyanúgy a 
trash irányába tolódik el, mint 

nyugaton és Japánban.”

Amennyiben érdekelnek a cikksoro-
zat korábbi részei is, akkor csak kat-
tints az alábbi cikkek valamelyikére 

és töltsd le az adott számot.

- Az anime kora Magyarországon: 
Ezt írtátok ti 5. - 55.szám

- Az anime kora Magyarországon: 
Ezt írtátok ti 4. - 54. szám

- Az anime kora Magyarországon: 
Ezt írtátok ti 3. - 53. szám

- Az anime kora Magyarországon: 
Ezt írtátok ti 2. - 52. szám

- Az anime kora Magyarországon: 
Ezt írtátok ti 1. - 51. szám

- Az anime kora Magyarországon 
50. szám

„A legtöbb „friss” AnimeFan 
azt hiszi, hogy azok a legjobb 
animék, amik csak „csöcsök-

ről” szólnak, meg tele vannak 
pornóval. Na szerintem ezen 

kéne változtatni.”

 Van még itthon animés szubkultúra, ami 
nem a 10 évesek értelmi szintjén mozog? Kelle-
ne egy új, központi weboldal (az AA leírható, már 
nem animés oldal), MAT-ot feloszlatni és újraszer-
vezni az egészet az alapjaitól. Új animéket vásárol-
ni és adni a tv-ben, de nem kisgyerekeknek szóló, 
végtelen shounen/shoujo vackokat, hanem maxi-
mum 12 részeseket és filmeket.

 Szerintem ki kéne venni a conról a sok 
egyéb dolgot (gamer cuccok, fantasy, sci-fi meg 
hasonlók), és egy szűkebb körben csak animékkel/
mangákkal/japánhoz kapcsolódó dolgokkal fog-
lalkozó eseményt csinálni. Legalább nem lenne 
ott ekkora baromi nagy tömeg… Érdekelnének új 
programok, workshopok, bemutatók. De hát, ők 
tudják, miben van a pénz… {A nagy tömegben. 
#tomyx20}

 Elsősorban azon változtatnék, hogy nagyon 
rámenősek az animefanok. Mint egy vírus. Azok-
ra, akik nem néznek animét semmilyen formában, 
egyből ráugranak, és „ezt nézd… Nézd már!”. Ki-
csit túloztam, de érted… És ez nem csak magyar-
ban van így. Londonban élek, és itt is ugyanaz, 
annyi különbséggel, hogy itt több lehetőség van 
(mangakönyvtár, komplett animeboltok, kávézók 
stb.) Minden más rendben van.

 Ha valaki nem kedvel minket, akkor az vagy 
okkal teszi ezt, vagy csak bolond. Fordítva is igaz 
ez, hogy ha van valaki, aki nem kedveli az anime-
elleneseket, annak is vagy van oka, vagy csak egy 
weeb. Animés és nem animés részről lesznek ér-
telmes és kevésbé értelmes emberek, ezt normá-
lisnak tartom, ahogy azt is, hogy a kisebbségekből 
mindig csak a rossz tagokat hozzák fel példának, 
ezzel nincs gondom, nem kell a változás, jó ez úgy, 
ahogy van.

 Nagyon örülök ennek a kérdőívnek, mert 
szeretek ebben a témában írni/beszélgetni azzal 
az egynéhány ismerősömmel/osztálytársammal. 
Illetve szeretem, ha megkérdezik a véleménye-
met. Utólag megjegyezném, én ténylegesen ki-
próbálnám magamat szinkronszínészként. (És 
reméljük, hogy egyhamar fordul a kocka, mind a 
szinkronizálásban, mind abban, hogy milyen ani-
mék fognak eljutni idehaza, mert anno igenis na-
gyon jól kiválasztották az animéket, műfajban, té-
mában egyaránt.) Pá! :D

 A legtöbb ember, akivel beszéltem, és nem 
kedvelte éppen az animéket, egyből lehurrog-
ta már magát Japánt is, hogy milyen szörnyű az 
egész, és hogy az anime csak marhaság és zagy-
vaság. Persze ugyanezen emberek a nyálukat 
csorgatták a japán technológiáért, így sosem ér-
tettem meg, mégis akkor miért szidják, utálják 
vagy éppen gyűlölik a japánokat, ha a kütyüikért 
odavannak. Igaz, hogy van egy-két – a mi nyugati 
kultúránk számára – igencsak szokatlan, őrült szo-
kásuk, de mégis sokra vitte a szigetország.

 Végére értünk a cikksorozatnak és a kérdő-
ívnek. Mindenkinek hálásan köszönöm az értékes 
válaszát.
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