BeHind Team interjú

// AniMagazin

Szokásunkhoz híven folytatjuk cikksorozatunkat, melyben fansub csapatokat faggatunk mindenről, ami eszünkbe jut. A következőkben ismét egy
partnercsapattal készült interjút olvashattok. Nézzük, hogy állták a sarat!

Sziasztok! Köszönjük, hogy vállaltátok az interjút, kezdjünk
is bele! Honnan/Miből jött a csapat neve?
Succ: Sziasztok! A csapat nevén anno sokat gondolkodtunk, volt mindenféle

Elérhetőségek:

Weblap
Facebook
Projektek száma:

Aktív
anime: 5
manga: 18

komoly és komolytalan megoldás is a BH rövidítésre. Ragaszkodtunk hozzá,
hogy mi a BleachHun után is BH Team maradjunk. Így lett a nevünk BeHind,
ami a mögöttünk álló rajongói/nézői/olvasói tábort jelenti. Lényegében mi
értük vagyunk, ezért valahogy megbecsülésünket akartuk kifejezni.

Ez igazán érdekes és kedves tőletek. De menjünk kicsit viszsza a kezdetekhez!
Mikor alakult meg a csapatotok? Kik voltak az alapító tagok?
Gege: A csapat 2011 áprilisában alakult, igazából minden régi tag alapító
tag volt, persze „kineveztünk” főbb embereket, hogy könnyebben megoldjuk a később felvetődő problémákat. Ezek Zacsesz, Succ és Raten voltak,
majd később átvettem Succ szerepét, mivel nem volt elegendő ideje az ügyintézésre, fansubolásra.

Succ: Idén kisebb-nagyobb mozgások voltak a csapaton belül. Volt, aki jött,

volt, aki ment. Sajnos szabadidő híján kilépésre kényszerült egyik főadminunk
is, Raten. Az idők változnak, az emberek jönnek-mennek, de én amondó
vagyok, hogy a csapat ugyanolyan jó hangulatú és összetartó maradt. Személy
szerint az a véleményem, hogy elegen vagyunk. Viszont nem bánnám, ha idővel
hozzánk csapódna még pár ember.

Reméljük mindig meglesz az ideális létszám. Evezzünk át
egy kicsit a munkátokhoz! Milyen projekteken dolgoztok
most? És eddig mennyit készítettetek el?
Succ: Jelenleg a szezonos animék mellett többek között mangákat fordítunk.

Jelenleg hányan vagytok?

Kész:
anime: 18
manga 4

Ahogy a mondás tartja, kicsi a bors, de erős.
Megfelelő a létszám, vagy szükségetek van még új tagokra?

Zacsesz: Huszonegy főt számlálunk jelenleg. Kicsik vagyunk, de lelkesek és

összetartóak. Igaz, nálunk is vannak viták csapaton belül, de ezek általában
jól végződnek. Habár a közelmúltban kicsit megcsappant a létszámunk. Sajnos néha nem lehet ezt az „életformát” összeegyeztetni a magánélettel.

Sajnos sokszor közbeszól az élet - iskola, munka -, és nem mindig van időnk vinni
az összes felvett projektet, így parkolópályára kényszerül néhány.
Gege: 15 projekten dolgozunk jelenleg, mint például Bleach manga, Ansatsu
Kyoshitsu (manga), Deadman Wonderland manga, Dakara Boku wa, H ga Dekinai (anime), Kuroko no Basuke (manga), hogy párat említsek. Eddig 21 projektet sikerült végigvinni.
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Mi a fő profilotok? A legújabbakat fordítjátok vagy inkább a
régebbieket? Esetleg csak egy bizonyos témából válogattok?
Gege: Igazából ez teljesen változó, próbálunk a régebbiek közül is csipegetni,

de főképp újakkal foglalkozunk. Bizonyos téma pedig nincs (Samu a háttérből:
„ECCHIIIIIIIII”), mivel fordítóink/szerkesztőink/lektoraink a nekik tetsző projekteken dolgoznak, senkire nem erőltetünk rá semmit. Persze amikor szükséges,
kisegítjük egymást.
Succ: A fő profilunk szerintem eléggé ismert a fansub-társadalomban. Mi
nem arra megyünk, hogy minél többet, minél előbb, minél frissebből.
Nálunk az a szokás, hogy mindenki olyan projektet visz vagy vesz fel, amit szeret, amit kedvvel csinál és nem kényszerből. Lényegében azt is mondhatjuk,
hogy nemcsak a közönségünket, hanem magunkat is szórakoztatjuk.

Úgy tűnik a hatékonyság maximalizálás megfelelően működik.
Szoktatok visszajelzést kapni a munkátokkal kapcsolatban?
Succ: Tapasztalt fansubosként tudom, hogy a köszönömök száma elenyésző általában. De

Nem rossz szempont. Elvégre szórakozni mindig kell.
Mi alapján döntitek el, hogy melyik animét fordítjátok?
Befolyásol az, hogy a közönség mit szeretne?

már nem is ezeket nézem, hanem van egy letöltésjelzőnk, ami megmondja, mennyien szedték le az adott feliratot/mangát. Ez általában erőt ad, hogy belefogjak a következő részbe.
Persze sokszor előfordul, hogy sokan köszönik meg, illetve kapunk privát üzeneteket is
ilyen témában. Sőt előfordult már, hogy elakadt egy projekt a hiányzó angol scanek miatt,
és egyik felhasználónk írt, hogy neki megvan nyomtatott formában a két hiányzó kötet és
szívesen a rendelkezésünkre bocsátja.
Zacsesz: Szoktunk természetesen, kicsit kevesebbet, mint amit szeretnénk, de nem ezért
csináljuk. Szeretjük csinálni, mert szórakoztat minket és kikapcsol. Ez olyan, hogy ha csinálok valamit, ami nekem jó, és megosztom a közösséggel, már magában egy jó érzés, ha
erre rájön még az elismerés vagy a köszönet, az már csak a bónusz.

Succ: Mindegyikünk olyan projektet visz, amihez kedve van, amit szeret. Persze, ha valaki

felkeres minket, hogy xy animét vagy mangát szeretné nézni/olvasni magyarul, és szeretné, hogy fordítsuk, akkor azt a facebook csoportunkban felvetjük. Ha valakinek tetszik az
adott mű, akkor felveszi a projektet, ám ha nem találunk rá embert, aki szívesen fordítaná,
szerkesztené, akkor sajnos nem tehetünk mást, mint hogy elvetjük az ötletet.

Most egy-két személyesebb kérdés, legalábbis a csapat szempontjából.
Melyik munkátokat szerettétek a legjobban? Mi volt a kedvenc projektetek?

Lapozzunk és kicsit tekintsünk a dolog technikai részére!
Hogyan dolgoztok? Hány ember dolgozik egy-egy fordításon?
Succ: Mindenki a saját tempójában dolgozik. Magának osztja be az idejét, vagy ha éppen

Gege: Minden munkámat szerettem, de talán az Accel World volt az, amit a legjobban.
Zacsesz: A projektekben nem igazán veszek részt, egyrészt mert nem vagyok sem fordító,
sem szerkesztő, másrészt mert én háttérben ténykedő tag vagyok. Személy szerint a kedvenc projektem a Deadman Wonderland, habár én csak fogyasztója vagyok, nem gyártója,
ha szabad így fogalmaznom.
Succ: Számomra a legélvezetesebb az volt, mikor még gimnazistaként rengeteg
szabadidővel heti rendszerességgel tudtam szerkeszteni egy-egy kötet Kateikyoushi
!
Hitman Rebornt. Igaz, a tempó miatt megkaptam csapaton belül a hajcsár jelzőt. :D
lon
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Mostani projektjeim közül a Kuroko no Basuke manga fordítása okozza a legőo
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többen dolgoznak egy projekten, akkor együtt beszélik meg, milyen rendszerességgel
folyjék a munkálat. Persze nem vagyunk időmilliomosok. Többségünk még csak diák, a
többi pedig dolgozik, így szabadidőnkből áldozunk fel időt a nemes célra. Ha esetleg kimaradás lenne, tájékoztatjuk a közönségünket róla. Általában animék esetén egy fordító
és egy lektor dolgozik a művön. Esetenként előfordul, hogy nincs szükség lektorra, így
egyedül megy a munka, vagy egy harmadik ember is beszáll, aki a feliratot formázza.
Mangák esetében ez a maximum három fő négyre vagy ötre nő. Kell egy fordító, és egy
szerkesztő, ez elengedhetetlen. Néha a kettő személye megegyezik. Valamint ha szükség
van rá, akkor egy lektor is dolgozik mellettük. Illetve ha a szerkesztőnek is kell segítség,
akkor kirendelünk mellé egy cleanert, aki előre eltávolítja a scanekről a szöveget, így megkönnyítve a szerkesztő munkáját. Valamint van a különleges eset mindkét műfajnál, mikor
hosszabb műről van szó, ilyenkor általában két ember között osztjuk el a munkát.
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Van-e olyan csapat, akiről szívesen olvasnátok egy interjút az
elkövetkezendő időben?

Mik a jövőbeli terveitek a projektekre, oldalra, csapatra nézve?
Zacsesz: Az oldalra nézve sok tervünk van. Lázasan készül a weboldalunk új motorja, ami-

Zacsesz: Személy szerint én manapság eléggé kiestem a pixisből, de azért a Soul Society
Team csapatára kíváncsi lennék.
Succ: Bevallom, mostanában nem igen volt időm figyelemmel követni a magazint,és a
fansub világát se látom már át annyira, mint egykor. Egyedül az UraharaShoppal (Kira és
Ranma alapítói a fanklubomnak) tartom a kapcsolatot, de úgy tudom, velük már készült
interjú.

vel próbálunk valami újat mutatni, ha végre elkészül, mivel volt egy kis technikai malőröm a
nyáron, így cseppet elmaradtam vele.
Succ: Most arra törekszem, hogy a futó projektjeimre pontot tegyek. Van egy kis listám
tele tervezett projektekkel, ha elfogy a jelenlegi, nem maradok üres kézzel, az biztos. Valamint szeretnék ismét több szerepet vállalni csapaton belül.

Szoktatok conokra vagy más hasonló rendezvényekre járni?

Azt hiszem minden fontosat megtudtunk, amire kíváncsiak
voltunk. Köszönjük az interjút. Üzennétek valamit zárásként
az olvasóknak?

Gege: Ha időnk és pénzünk engedi, akkor igen.
Succ: Mikor a tárcám és a tanulmányaim engedik, igyekszem eljutni az ilyen rendezvé-

nyekre. A 2011-es őszi con volt számomra az első, és azóta próbálok eljutni a többire is. Sajnos eddig csak a rákövetkező Anime karácsonyra sikerült eljutni. Viszont idén sem maradt
ki az őszi con.
Zacsesz: Szoktunk természetesen, amikor csak időnk és költségvetésünk engedi. Elég
könnyű kiszúrni a BeHind-os polóinkban minket, azt hiszem.

Succ: Én köszönöm a lehetőséget, az egész csapat nevében is. Érdemes hozzánk betekin-

teni, hisz nemsokára nagy meglepetéssel készülünk a nagyközönség számára. ;)
Gege: Látogassatok meg minket, hátha találtok valami kedvetekre valót. Illetve szeretnénk nektek megköszönni, hogy ránk gondoltatok az interjú terén.
Zacsesz: Szisszentsék elő a söröket és várjanak a csodára, avagy emeljék meg a hátsójukat
és élvezzék ki az életük minden egyes napját úgy, mintha az utolsó lenne.

Még egyszer köszönjük az interjút! 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.
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