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Tanulmányaim során jó pár statisztikát ki kell elemeznem (pedig külön matekot vagy statisztikát nem is kell 
tanulnom, inkább ez minden tantárgyba bele van rejtve), s jó pár elkészítése után fogalmazódott meg bennem a 
kérdés – oké, hogy tudjuk hogy bizonyos halmazokba mik tartoznak, de mi van a metszetekkel? Mi van azokkal, 
akik ide és oda is tartoznak? Ki ne szeretné tudni, hogy vajon hány lány, hány fiú adta le a voksát? Így ennek 
értelmében próbálom feldolgozni a második Havi szellem témát, amely arra kérdezett rá, hogy Anime vagy 
Manga megnézését, fellapozását választanátok szívesebben. Ismételten rengeteg válasz érkezett be, amelyeket 
nem kis feladat volt átnézni, de megpróbáltam nektek összesíteni. A jó hír számomra az, hogy szinte kivétel 

nélkül, egytől egyig, mindenki számára egy nehéz kérdés volt ez – talán 
nincs is olyan ember, aki azt mondhatná el magáról, hogy ő bizony csak és 
kizárólag anime-, vagy épp manga-párti, a legtöbben inkább mindkettőt 
választanák, amit azt hiszem teljes mértékben meg is lehet érteni, de szer-
encsére a legtöbben konkrét választ adtak meg. Sőt, pozitívumként még azt 
is megemlíteném, hogy kisebb eszmecsere 
is kialakult a válaszadók között. A kér-
dés lényege itt nem az volt, hogy melyik 
jobb – számunkra melyik kedvesebb. 
Először  vegyük  azokat,  akik  az  animé-

kra  szavaztak  –  az  Ő  táburok  volt ugyanis a legnépesebb. Összesen 8-an 
választották az animét, ebből 6 fiú és 2 lány. A legtöbbjük azt a választ adta, 
hogy azért, mert számukra nagyobb vizuális és audiovizuális élményt nyújt 
egy anime – egy manga kevésbé tudja jól visszaadni a csaták zajait, vagy a 
felpörgött akció izgalmát. Másodszor a manga-oldalúakról szólnék – összesen 
3-an szavaztak a mangákra. Ebből 1 fiú és 2 lány. Death véleménye szerint: 
„Egy manga könnyebben emészthető a könyvnél, mert nem kell elképzelni 
a szereplők kinézetét a leírt tájakat és a hasonló, vizualitásban gyökeredző 
dolgokat. Egyből a párbeszédek mélységeire, történések okára lehet figyelni( 
komolytalanabb műveknél a poénokra) ” Voltak azonban olyanok, akik 
képtelen voltak dönteni – 2 fiú és 2 lány döntött úgy, hogy nem áll ki egyik 
műfaj mellett sem, hanem anime ÉS manga-párti lesz. Az, hogy valóban melyik a jobb, nem a mi dolgunk 
eldönteni – és akárcsak a válaszadók konkrét, egyértelmű választ mi sem tudnánk adni. Képtelenség. Szer-
encsénkre, ha egy jó történetről van szó, akkor ott nem mérvadó, hogy animeként vagy mangaként ismerjük 
meg – mindkét műfajban élvezhető lesz! Talán ezért is szeretjük annyira őket. 
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