
AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-11-

Köszöntünk mindenkit az interjú rovat újabb részében. Folytatjuk a 
különböző fansub csapatok zaklatását a megszokott kérdéseinkkel. Ezúttal 
a Dragon Hall+ nevű csapatra esett a választásunk.

DragonHall+
// AniMagazin

Folytatás a következő oldalon!

Sziasztok! Vágjunk is bele. Honnan/Miből jött a csapat 
neve?

Dumet: Üdvözlöm az AniMagazin olvasóit! Kicsit vicces, de talán nem ne-
héz kitalálni, hogy a nevünk a Dragon Ball c. animéből származik egy kis 
elferdítéssel, mégis értelmes szót kapva, amely lassan már hét éve, hogy 
kipattant a fejemből, még a mostani oldalunk elődjének a neveként. Annak 
DragonHall Website volt a neve (2006. január 1-jén alakult meg) és kizárólag 
a Dragon Ball sorozatokkal foglalkozott. Ezt az oldalt még egymagam hoz-
tam létre és szerkesztettem, majd később pár segítőtárs is részt vett benne, 
akiknek azóta is hálás vagyok. Ez a régi oldal végül 4 évet élt meg, de egy 
évet már párhuzamosan a DragonHall+ mellett. Ennélfogva a + jelzés a régi 
oldaltól való elszakadást, de főként az attól való pluszt jelzi. Egyértelműen 
azt, hogy más animékkel, és azóta persze más részterületekkel is elkezdtünk 
foglalkozni.

Ez igazán jópofa. Mikor alakult meg a csapatotok? Kik vol-
tak az alapítótagok?

Dumet: A jelenlegi oldalunk 2009. szeptember 12-én alakult, vagyis most 
már több mint három éve. Fansub csapatként viszont csak egy évvel később 
léptünk a színre, mivel akkor még a szerkesztőink zöme szinkronos projektek 
elkészítésével (releaselésével) foglalkozott (ill. foglalkozik jelenleg is) és saj-
nos még nem voltak fordítóink. Jómagam mellett BrollySSJ4 és killswitch 
voltunk az alapítók, majd csatlakozott Izzy, illetve Niki. Killswitch azóta el-
hagyott minket, míg végül Mithril indította be a feliratos projektjeinket, mi-
vel ő volt az első fordítónk. Niki segítségével előbb a Vadmacska kom-
mandót, majd a Bakumant jegyezte. A manga szekciót ezután DBS87 indí-
totta el. Közben és később persze sokan mások is érkeztek hozzánk, akik 
mind fontos szerepet töltöttek be és töltenek be most is.

Jelenleg hányan vagytok?

Niki: Jelenleg tizenöten alkotjuk a kis csapatot hivatalosan. Ebből egész 
pontosan egy tucat tud mostanság aktívabban részt venni az oldallal kapcso-
latos munkákban. Hárman egyéb elfoglaltságaik miatt a kispadon szurkolnak 
nekünk, de reméljük, hamarosan ők is újra “visszatérnek” közénk.

Bár, van egy tippünk a válaszra, de azért megkérdezzük. 
Megfelelő a létszám, vagy szükségetek van még új tagokra?

Niki: Nem tudom, eljön-e egyszer az a nap, amikor pont ideálisnak gondoljuk 
majd a létszámunkat. Az viszont biztos, hogy ezt az érzést mi még nem ismer-
jük. :)
Szerintem mindig szükségünk lesz lelkes, megbízható, elszánt tagok segítsé-
gére, bármilyen posztról is legyen szó. Jelenleg minden feladatkörre el tudnék 
képzelni még pár embert. Szóval, tárt karokkal várjuk a jelentkezőket, akár 
feliratos dolgokkal (pl.: fordítás, formázás, időzítés, lektorálás), akár magyar 
szinkronos animékkel foglalkoznának az oldal keretein belül.
DBS87: Ugyan a manga részleg az én csatlakozásommal indult el igazán, de 
örülnék neki, ha itt is lennének még követőim, hogy minél több release készül-
hessen. Van még két, egyelőre gyakorlatilag inaktív területünk is: a Live-Action 
részleg és a sima rajzfilmek részlege. Ezek jövője attól is függ, lesz-e olyan bá-
tor jelentkező, aki tudna velük foglalkozni.

Elérhetőségek:
Weblap
Facebook

Projektek száma:

Szinkronos:

Aktív: 8 
Befejezett:
125

Feliratos
anime

Aktív: 6
Befejezett: 10

manga:
Aktív: 2
Befejezett: 5

http://anipalace.hu
http://dragonhall.bplaced.net/news.php
https://www.facebook.com/pages/DragonHall/219279408204276
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Folytatás a következő oldalon!

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

Mi alapján döntitek el, hogy melyik animét fordítjátok? Be-
folyásol az hogy a közönség mit szeretne?

Menjünk bele kicsit jobban a részletekbe. Hogyan dolgoztok? Hány em-
ber dolgozik egy-egy fordításon?

DBS87: Mint mangafordítónak, nekem másként kell látnom a dolgokat. Egy mangasorozat 
kötetei ritkábban jönnek ki, ráadásul gyorsabban végigrágja magát rajtuk az ember, mintha 
meg kéne néznie egy egész sorozatot. Ezért jól meg kell gondolni, mit fordít az ember.
Dumet: Egyébként mindenben próbálunk az egyensúlyra törekedni, így ebben is: mivel 
mind a régi, mind az újabb animékre és mangákra látunk érdeklődést, így egyiket se sze-
retnénk elhanyagolni. A premierek mellett tehát továbbra is fordítunk régebbi darabokat, 
elsősorban olyanokat, amelyekhez még senki nem készített fordítást. Természetesen van-
nak kedvenc témáink nekünk is, amit sokszor figyelembe is veszünk. Nagyon szeretjük pl. a 
shoujokat úgy általában. Azonban igyekszünk megfelelni mindenki igényének, amennyire 
ez lehetséges, így a témáknak minél szélesebb skáláján próbálunk mozogni.

Nodame: Természetesen figyelembe vesszük a közönség igényeit is, de ezenkívül más 
szempontok is szerepet játszanak abban, mely animék kerüljenek fordításra. A közönség 
véleménye a premier animéknél játszik nagyobb szerepet. Egy-egy szezon előtt már lehet 
tudni, mik azok a sorozatok, amik várhatóan sikeresek lesznek. Emellett a fordítón is mú-
lik, hogy melyik anime az, amit szívesen fordítana. Ez egy meglehetősen fontos szempont, 
hiszen ha a fordító kedveli az adott animét, sokkal jobb minőségű fordítást tud készíteni, 
és gyorsabban is tud haladni. Korábban megjelent animéknél már egészen más tényezőket 
veszünk figyelembe. Rengeteg olyan anime van, aminek a fordítása hiányos, vagy nincs le-
fordítva minden rész, ezért ha nem premierről van szó, akkor ezeket az animéket kezdjük 
el fordítani.

Niki: Általában két ember dolgozik egy animén, és egy ember jut egy mangára. Ezt a man-
gák esetében, részben, a taghiány következményének tudhatjuk be. Az animéknél viszont 
jól ki tudják egészíteni egymást a készítők, és összességében működőképesnek tűnik jelen-
leg ez a rendszer mindkét területen. A két ember egyébként nálunk azért is adott, mert 
próbálunk “párokat” kialakítani, hogy ne legyen elveszett bárányka senki sem. Így egymást 
segítve, támogatva készülgetnek az animék. Oda-vissza ellenőrzik egymás munkáját, oldják 
meg a felmerülő problémákat, tehát mindig számíthatnak egymásra.
Nodame: Az esetek többségében tehát párokban dolgozunk, de előfordulnak azért 
kivételek. Vannak esetek, amikor egy harmadik személy is besegít, akár formázásnál vagy 
dalszövegfordításnál.
BrollySSJ4: Némi furcsaság lehet, de nálunk fontos még az is, hogy a fordítás, lektorálás, 
formázás mellett nem árt, ha mindenki tud videót szerkeszteni is, alapfokon természete-
sen. Ez adódik abból, hogy kevesen vagyunk és eléggé megterhelő, ha csak egy ember van 
minden posztra. Aki viszont nem tudja az egyik tevékenységet ellátni, az idővel megtanulja.
DBS87: A mangákon általában csak én egyedül dolgozom. Ha van anime-adaptáció, 
egy közös elhatározás alapján az abban használt magyarított neveket és kifejezéseket 
alkalmazom, ritka kivételektől eltekintve. Ezek ismeretében mindig előre beszerzem a 
lefordítandó anyagot, majd oldalról oldalra tisztázom a lapokat és fordítom a szöveget. 
Ha megvagyok, akkor mehet a PDF-be tördelés, exportálás, és kész is vagyok. Minderre 
a feszített munkatempó miatt ráadásul kb. 2 hetem van, de eddig nem volt különösebb 
gondom vele.

Reméljük lesznek lelkes emberek. No de más. Milyen projek-
teken dolgoztok most? És eddig mennyit készítettetek el?

Yasushi-kun: Kolleginám, Nodame éppen egy meglepetés projektet készít, én pedig a 
Tamako Marketen, a Yama no Susumén (Fenn a hegyen), ill. a “Girls und Panzer” (Lányok 
és tankok) speciáljain dolgozom. Az előbbi két cím a téli szezon premierjei közül való, míg 
a harmadik OVA sorozatként debütál. Egyébként Nodame már maga mögött tudhatja a 
Suki-tte Ii na yo.-t (Mondd, hogy “Szeretlek”), én pedig a már említett Girls und Panzer alap-
sorozatát.
Mithril: Jelenleg két projekten dolgozom, a Bakumanon és a Yumeiro Patissiere-en. Már 
teljesen befejeztem a Vadmacska kommandót, a Bakuman első két évadát, és a 4-koma 
sorozatot is a Fullmetal Alchemist: Testvériséghez. Ez utóbbi még nem került megosztásra, 
de folyamatban van.
DBS87: Szinte az összes manga az én művem, a Sailor Moonnal kerültem be a csapatba. 
Ebből a távoli jövőben tervezek egy normális, nem tükrözött verziót is, de jelenleg a Full 
Metal Panic! Sigma és a Soul Eater köti le minden erőmet. Az én ötletem alapján készült el 
a Love*Com Live-Action film felirata is, de a jövőben nem tervezem, hogy ügyködnék ezen 
a területen. Bár a Full Metal Panic! terén vannak elképzeléseim, csak hogy teljes legyen 
a sztori.
Dumet: Én kicsit különbözöm a többiektől, mivel hivatalosan releaser vagyok, de mos-
tanra már a fordításba is belekóstoltam. Jelenleg az AKB0048 második évadjának ugrok 
neki Niki segítségével, ami most januári premier. Az első évadot tavaly már elkészítettük. 
Ezelőtt csak apróbb projekteket készítettem, mint az Ani*Kuri 15, Go Go Ackman!, Ano ko 
ni 1000%, Vampire Knight speciál, Lili a virágangyal speciál ill. a Sweat Punch antológia 
darabjai. A jövőben is tervezek ilyen apróságokat, mert ezek elég hiánycikknek számítanak. 
Ezenkívül a felnőtt korosztályt megcélzó műveken is dolgozom a háttérben. :) Ám fon-
tos megjegyeznem, hogy jó pár meglepetést tartogatnak még a most háttérben maradt 
fordítóink, de ezek kiléte egyelőre “ti-tok!” :)

http://anipalace.hu


Szoktatok visszajelzést kapni a munkátokkal kapcsolatban?

Niki: Vannak olyan projektek, amelyekhez nem nagyon érkezik semmilyen visszajelzés. Van 
viszont, amelyikhez viszonylag sok. Mi igazából minden visszajelzésnek nagyon örülünk, és 
bizonyos szinten már az is annak tekinthető, ha valaki a mi munkáinkat választja. :)
Bár halkan megjegyzem, ha tudnák az emberek, hogy milyen jól esik a fansubber szívnek 
egy apró “köszi” is, amit a munkája miatt kap (na meg, mennyire motiváló tud lenni), sze-
rintem sokkal több visszajelzést kapna mindegyik fansub csapat. :)
Én egyébként még annak is szoktam örülni, ha valaki leírja, hogy hibát észlelt, vagy bármi-
lyen gondja akadt akár a felirattal, akár a videóval kapcsolatban, mert sosem lehet tudni, 
miből tanulhatunk, és a több szem, többet lát elmélet is igaz lehet itt, szóval sokszor nagy 
segítség az ilyesmi.
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Milyen igaz. :) Melyik munkátokat szerettétek a legjobban?
Mi volt a kedvenc projektetek?

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

Sajnos eljött a búcsú ideje. Köszönjük az interjút. Üzennétek 
valamit zárásként az olvasóknak?

Niki: Nehéz lenne egyet kiemelni. Ha szavaznunk kéne, akkor a Bakuman vinné el az első 
helyért járó díjat. Szorosan mögötte a Suki-tte Ii na yo., a dobogó harmadik fokára pedig 
mindenki saját kedvencét tenném. Bár lehet, ez érdemelné meg inkább az első helyet. :)
De hát, érthető módon, sokszor a fordító szívéhez nagyon közel kerül az, amin olyan sokat 
ügyködik, így pl.: Dumetnek az AKB0048 és a Go! Go! Ackman; Yasushi-kunnak a Girls und 
Panzer; DBS87-nek a Full Metal Panic! Sigma manga; Mithrilnek a Bakuman; illetve Noda-
mének a Suki-tte Ii na yo. lett az egyik személyes kedvence.

Jigoku: Igazán nyitottak és kíváncsiak vagyunk más csapatokra is, így bármelyikükre is esik 
a választás, örömmel telve fogjuk olvasni a kérdésekre adott válaszaikat. Leginkább azon-
ban a Naruto-Kun és a Vampire Famiglia csapatokat tudnánk javasolni.

Niki: Szeretnénk megköszönni azt a szeretet és támogatást, amit az elmúlt években kap-
tunk minden kedves tagunktól. Voltak az oldalnak igazán nehéz napjai, amiket szerencsére 
már magunk mögött hagytunk, de ez nélkületek nem sikerült volna.
Köszönjük azoknak, akik eddig is velünk tartottak, hogy a mi munkáinkat választottátok!
Akik pedig most hallottak rólunk először, tegyenek egy próbát, látogassanak el az oldalunk-
ra, és nézzenek körül, hogy a szlogenünk vajon igaz-e, miszerint: “Már nem csak álom az 
igényesség!”
A magazinnak pedig köszönjük, hogy ránk esett a választásuk, és elkészülhetett ez az in-
terjú! :)

Mi is 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.

Tekintsünk előre. Mik a jövőbeli terveitek a projektekre, oldalra, 
csapatra nézve?

BrollySSJ4: Még több projekt elkészítése mindenképpen. Folytatjuk a japán premier 
sorozatok feliratozását és publikálását, ám eközben régebbi sorozatokkal is szeretnénk 
kedveskedni, hiszen a csapatunk indulása óta az egyik fő célunk és profilunk a retró ani-
mék voltak. Az oldallal kapcsolatban még rengeteg meglepetést tartogatunk, és további 
fejlesztéseket szeretnénk végezni, valamint szeretnénk még sokkal nagyobb közös-
séget összekovácsolni. Csapatunkra nézve szeretnénk bővíteni a létszámot, hogy ezzel is 
növeljük az igényes projektek számát és elkápráztassuk velük a közönséget. Ezzel együtt 
szeretnénk ott is egy baráti légkört kialakítani, ami szerintünk már meg is valósult, hiszen 
egy olyan bensőséges csapatban segíthetjük egymást, ahol mindenki ismer mindenkit, és 
így a végeredmény és a hangulat is jobb, mintha mindenki menne a maga útján.

Szoktatok conokra vagy más hasonló rendezvényekre járni?

Jigoku: Természetesen képviseljük magunkat az anime conokon, és más rendezvényeken, 
szerte az egész országban. Mivel nem minden tag lakik a fővárosban, így nem mindig 
együtt járunk conokra. Előfordul, hogy a kisebb-nagyobb városokban lakók nem jutnak el 
efféle rendezvényekre, de többnyire képviselnek minket a helyileg nekik elérhető, hasonló 
témájú alkalmakon. Tehát a budapesti és vidéki conoktól elkezdve az egyes városokban 
megrendezésre kerülő japán napokig mindenfelé megtalálhatóak vagyunk.

Az interjúban részt vettek:
BrollySSJ4, DBS87, Dumet, Jigoku, Mithril, Niki, Nodame, Yasushi-kun

http://anipalace.hu

