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Mennyi idő alatt le-
het megnézni száz 

animét?
Tények és tippek nem csak 

otakuknak

Írta: Lady Marilyn (ladym.blog.hu)

http://ladym.blog.hu


Bevezető az otakuk világába

Az animék világában szinte bármi le-
hetséges! Gondoljunk akár a Black Rock 
Shooter szériára, melyben a főhősök saját 
maguknál jóval nagyobb fegyvereket vet-
nek be, vagy akár a Dragon Ball levegőben 
zajlódó harcjeleneteire.  Többek között 
ezért is lehetnek olyan népszerűek a japán 
animációs történetek, melyek különböző 
stílusban, más-más célcsoport szórakozta-
tására, leginkább egy manga vagy visual 
novel adaptációjaként készülnek el. A leg-
nagyobb rajongók magukat „otakunak” 
nevezik, melynek eredetileg több formája 
is létezik a rajongásuk tárgyától függően.

Ezt a cikket kezdő animések figyelmé-
be ajánlom, akik arra kíváncsiak, hogy vajon 
mennyi idő alatt lehet megnézni kereken 
száz animét, illetve azoknak, akik éppen de ezek mellett ott vannak azok az animék 

is, amelyek jóval hosszabbak vagy rövideb-
bek ennél, így például a több száz részes 
Bleach vagy az évadonkként csupán négy 
epizódos Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan. 
Ez máris megnehezíti a számolgatás me-
netét, pedig még csak egy tényező került 
szem elé. Azonban nem csak az epizódok 
száma, hanem az epizódonkénti műsoridő 
is eltérhet, ez csak még jobban bonyolítja 
a helyzetet, de ha itt is az átlagra fókuszá-
lunk, akkor 24 perc azaz érték, amellyel a 
legtöbb esetben találkozhatunk.

Tehát, ha kiszemezgetjük a 12 epi-
zódos animéket, vagy úgy állítjuk össze 
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listát készítenek az általuk megtekinteni 
kívánt animékről. Remélem, hogy ezek a 
tippek a segítségetekre lesznek, ám elő-
ször egy elmélettel rukkolnék elő, mely az 
első kérdés megválaszolására szolgál.

Matekozzunk!

Amennyiben a matematikai feladatok-
hoz hasonlóan egy száraz elméletanyagot 
állítunk össze arról, hogy mennyi idő alatt 
lehet megtekinteni száz animét, akkor ren-
geteg tényezőt kell figyelembe vennünk 
és elég hamar kiderül, hogy nem is olyan 
egyszerű kimatekozni a választ.

Az első, egyik legfontosabb kérdés, 
hogy egy anime átlagosan hány részes. 
Ha megfigyeljük, akkor olyan 12-13 illetve 
24-26 epizóddal rendelkező történetekkel 
találjuk szembe magunkat a legtöbbször, 

a megtekintésre váró animéink listáját, 
hogy átlagban tizenkét résszel tudjunk 
kalkulálni, amelyek részenként átlagosan 
24 percesek, akkor 28 800 percet  kapunk 
eredményként, amely 480 órát, azaz húsz 
napot tesz ki. A számolásnál vegyük figye-
lembe, hogy mi az az átlag, amellyel kalku-
lálni szeretnénk, így például egy negyven-
öt perces animére tekintsünk úgy, mintha 
két epizódot néztünk volna meg.

Azonban ekkor nem tettünk különb-
séget aközött, hogy hány különböző tör-
ténet került a listánkba, mert egy animé-
nek nem feltétlenül csak egy évada van. 
Tehát mégsem olyan egyszerű kérdés ez, 
mint amilyennek hangzik, ráadásul a fent 
kapott húsz nap értéke azt tükrözi, hogy 
majdnem egy hónapon keresztül napi 24 
órában csak anime nézéssel telt el időnk és 
semmi egyébbel nem foglalatoskodtunk.

Az, hogy mennyi tisztán anime nézés-
re fordítható időnk van szintén rengeteg 
dologtól függ, így például az átlagos alvási 
időtől, az iskolában vagy munkahelyen 
töltött órák számától, az ezzel járó utazás 
és feladatok elvégzésével töltött időtől, és 
bizony az olyan apró hétköznapi dolgoktól 
is, mint a konyhában vagy a fürdőszobában 
töltött idő.

Megállapítható tehát, hogy a rengeteg 
változó miatt igen nehéz csupán a ma-
tematikai tudásunkra támaszkodni ezen 



kérdés megválaszolására, főleg, hogy elő-
fordulhat, hogy épp nem tudunk animét 
nézni az internet vagy az áramszolgáltató 
miatt.

Tippek egy animés lista 
összeállításához

Az idő tényezője

Az idő tényezője akkor is domináns, ha 
a jövőben megtekinteni kívánt animék lis-
tájának összeállítása előtt állunk. Érdemes 
figyelembe vennünk, hogy nagyjából mi-
kor lesz több vagy éppen kevesebb szaba-
didőnk és ehhez igazodni az ütemezéskor.

Gördülékenység

Minél gördülékenyebben tudunk vé-
gignézni egy-egy animét, annál hamarabb 
térhetünk át a folytatásra vagy pedig egy 

Hol állíthatsz össze 
ilyen listákat?

A magyar oldalak közül az AnimeAd-
dicts, az angol nyelvűek közül pedig az 
Anime-planet honlapját ajánlom. Itt rövid 
ismertetőket is olvashatsz az adott művek-
ről, valamint akár helyben meg is nézheted 
az epizódokat. Az AnimeAddits oldalán az 
összes megtekintésre váró animét a „ter-
vezett” listádba teheted, az Anime-planet 
esetében pedig akár külön listákat is ké-
szíthetsz. További oldalak: My Anime List, 
Anilist, AniDB.

Remélem, hogy hasznos tippeket talál-
tatok a cikkben!
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újabb sorozatra. Így azt javaslom, hogy 
amennyiben a vártnál kevésbé fog meg 
egy történet, vagy ha még friss az anime 
és nem került fel az összes epizód felirato-
san, akkor addig is egy másik anime beikta-
tásával teljen az animékre szánt szabadidő.

Továbbá, ha minél színesebb listát sze-
retnétek kapni végeredményként, akkor 
különböző műfajokból szemezgetve állít-
sátok  azt össze vegyesen a friss, szezonális 
néznivalókkal és akár régebbi szériákkal is.

Tekintsük ezt 
kihívásnak!

Száz anime megnézése, ahogy 
az a fentiekben is kiderül, idő kér-
dése, de az, hogy melyik történe-
tet tudjuk hamarabb végignézni, 
az nem csak attól függhet, hogy 
milyen gyorsan érkeznek az epizó-
dok, hanem a saját hangulatunk-
tól, illetve attól is, hogy mennyire 
tartjuk érdekesnek a sorozatot, 

További tipp:
Egy ilyen maratoni animézés amúgy is megterhelő tud lenni, így lelkünk ápolása 

végett érdemes a komorabb művek után egy-egy vidámabbat is beiktatni. Az teljesen 
elveszi az ember kedvét, ha csak komor műveket néz. Ha már napi 4-5 sorozatot is meg 
akarunk nézni, akkor pláne nagyon fontos, hogy keverjük a stílusokat. Senki sem bír 
egész nap csak Azumanga Daioh-t és hasonlóakat nézni. Lehetetlenség! Abban sem 
vagyok biztos, hogy az Azumangátt végig tudnám nézni egy ültő helyemben!

- NewPlayer

amelyet elkezdtünk nézni. Az elvontabb 
témájú, lassabban építkező animék végig-
nézésére amolyan kihívásként is tekinthe-
tünk, de ha nagyon nem tetszik a történet, 
nem szimpatikusak a szereplők vagy épp 
egyszerűen más stílusból választanátok 
valamit, akkor inkább „jegeljétek” azt a 
szériát, amely kevésbé tetszik.

Kritikák és javaslatok

Az animék kiválasztása során ne csak 
az adaptáció alapjául szolgáló manga vagy 
visual novel alapján, hanem az értékelések 
és a spoiler mentes kritikák illetve ajánlók 
alapján is döntsünk. Nem kell tartani attól, 
hogy kikérjük az animés ismerőseink véle-
ményét egy-egy konkrét szériával kapcso-
latban. Persze az, hogy valakinek esetleg 
nem tetszett az anime az nem azt jelenti, 
hogy neked sem fog, de tartsuk szem 
előtt, hogy a túl negatív értékelésnek is 
megvannak a maga okai!


