
Mi fán is terem a fansubber lét?
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„...mit ér az idegen nyelvtudás, ha 
ugyanazt a gondolatot nem tudod 

magyarul kifejezni? Sőt, tovább 
megyek: választékosan átadni.”

Jogos talán a kérdés, ha már a fansubber szemé-
lyi képességeiről beszélünk, hogy a felfogásához 
kell-e valami? Egy valami mindenképpen. Nem 
az e-pénisz, azt le kell vágni jó előre, hogy ne nő-
hessen. Egy időben volt gyakori (részint ma is az), 
hogy ezért a vélt sikerélményért boldog-boldog-
talan belefog, és az esetek rettentő nagy hánya-
dában elképesztő gányolmányt hegesztenek vala-
mihez, majd az elégedettségüket a nézőszámhoz 
kötik. Fontos tudni, hogy a nézőszám nem min-
den. Elégedetté tudja tenni az embert, de sokkal 
fontosabb a visszacsatolás, a jelzések. Ez lehet 
egy egyszerű „köszönöm”, vagy mi a feliratról al-
kotott vélemény, mennyire élvezhető vagy nem. 
Emellett fontos, hogy a fansubber a saját munká-
jával is elégedett legyen, hiszen a boldog munkás 
nem lép le olyan gyorsan.

A cikkben szerelő képek az alábbi kitévelével, 
mind a R/RFs saját mémjei!

 Sok hiú gondolat fordul meg a szubkultú-
ra tagjai közt, ha a fansubberekről beszélünk. Az 
egyik leggyakoribb ezek közül a felmagasztalásuk, 
illetve az a tévképzet, hogy ehhez valami irdatlan 
nagy e-pénisz is társul, mondván „ha ők nem len-
nének, nem lenne mit nézni”. A másik leggyako-
ribb az, hogy lusták, mert nem hozzák ki időben és 
abban a minőségben, ahogy azt az egyén elvárja. 
Szükségtelen mondanom, hogy a fansubber is em-
ber, ahogy azt is, hogy ez a két gondolat mennyire 
nem állja meg a helyét. Hogy mi is teszi akkor a 
fansubbert? Nos, ebbe avatnálak be titeket első-
kézből.

 10 év után kellő tapasztalat birtokában sok 
mindenről lehet beszélni ennek kapcsán. Hogy 
miképp változott meg ez idő alatt a fansubberek-
hez való hazai hozzáállás vagy a saját magukról al-
kotott általános kép. Esetleg az is, hogy mik vagy 
kik az ellenségeik, barátaik, illetve milyen nehéz-
ségekkel kell szembenézniük. Tévedés ne essen: 
ez továbbra is egy kreatív hobbi, amiből mind a 
hobbit végző, mind annak termékét élvező profi-
tálhat.

Az alapok

 Menjünk szépen sorjában. Mi is kell ahhoz, 
hogy valaki fansubber legyen? Először is, fordít-
son. Sokat és rendszeresen. Egy-két műtől még 
nem lesz valaki automatikusan fansubber, hanem 
sokkal inkább idénymunkás. A másik képességbeli 

dolog: nem csak ismernie és értenie kell egy (vagy 
több) külföldi nyelvet, annak szófordulatait, ha-
nem az anyanyelvén is brillíroznia kell. Hiszen mit 
ér az idegen nyelvtudás, ha ugyanazt a gondola-
tot nem tudod magyarul kifejezni? Sőt, tovább 
megyek: választékosan átadni. Vagyis elengedhe-
tetlen az anyanyelvi tudás is, de még fontosabb a 
stilisztikai érzék. Ezek egyike sem eltanulhatatlan. 
Illetve, ahogy telnek az életévek, az ember is éret-
tebb lesz, megváltozik egy idő után a vélekedése 
egy s másról, de mindenek előtt, tapasztaltabb 
lesz, új ismereteket tesz magáévá. Persze arra is 
van példa, hogy mindezek aktív használata mel-
lett sem fejlődik valaki, és az ilyenek bizony ment-
hetetlenül megrekednek egy bizonyos szinten. 
(Az más kérdés, hogy van olyan igénytelen alak is, 
aki számára ez kimerül abban, hogy miatta lángol-
nak a Google Translate szerverei.)
 Ha az alapokkal már megvagyunk, némi in-
formatikai tudás sem árt, hiszen az anyagot vala-
hogyan be kell szerezni, ki kell nyerni, megnyitni, 
szerkeszteni, a fellépő problémákat javítani, pub-
likálni és így tovább. Elsőre ez soknak hangzik, de 
a napi rendszerességű számítógép és közösségi 
oldalak használata mellett nem sokkal több, mint 
megoldani azt, hogy miért nem játssza le a VLC 
vagy az MPC az adott videót.
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írójának két dologról nem volt halovány segédfo-
galma sem, hogy mit jelent a fordítás vagy hogyan 
működik a nyelv.
 (Zárójelben megjegyezném: a fordítás nem 
az, hogy – már-már vagy teljes mértékben - szó 
szerint visszaadni az eredeti angol vagy japán 
szöveget, hanem azt úgy ültetni magyarra, hogy 
világos, érthető legyen, a sorozat lényegét át-
adja, a szereplőknek karakterre írja a mondatait 
és mindenek előtt játsszon a nyelvi és stilisztikai 
lehetőségekkel. Használjon tájnyelvet, ahol azt 
kell, vagy kottyantson el a szereplő egy-egy olyan 
jelzést, hogy ő különbözik. Ez részben a sokszor 
megvetett lokalizáció, de még nem olyan bántó 
és vérnyomásfokozó, mint a Commie-féle Dagashi 
Kashi, ahol az echte japán dolgokból egy fűszálat 
se hagytak meg, és a karakterek egy része vidéki 
redneck, a másik fele nagyvárosi négerek stílusá-
ban karattyolnak… A nyelv pedig nem kizárólag 
egyetlen kifejezést használ az adott helyzetre, 
illetve egy-egy mondatnak helyzettől és hangsú-
lyától függően több értelme is lehet.)

Ellenségek, nehézségek

 Na de, ha már ilyen szépen körbe lett nyalva 
az egó része, mi a helyzet minden mással? Milyen 
nehézségekkel kell szembenézniük? Persze, van-
nak az alapproblémák, mint az alapanyaghiány, 
hiszen ha a képességeihez mérten nincs miből 
dolgozni (pl. egy japánul nem tudótól ne várjuk 
már el, hogy leüljön a nyers videó elé megcsinálni, 
mert az atombomba nem végez olyan pusztítást, 
mint ami ennek az eredménye lesz), és összefog-
lalóan csak az ellenségei.

 Kik a fansubber ellenségei? Összesen há-
rom van neki: a néző, saját maga és minden más. 

Minden viccen kívül, ez így szokott lenni. A néző 
egyfelől azért, mert várja az adott feliratot, ami 
jó esetben is csak késik, viszont az idők során igen 
sokszor elég szélsőséges nézői magatartásnak is 
voltam szemtanúja. Ilyen volt az Inuyasha: Kanket-
su-hen esete az AnimeAddicts oldalán. A készítők 
noha igyekeztek naprakészek lenni a heti adaggal, 
mind a fórumot, mind a privát üzeneteiket ellep-
ték a követelőző írások. Követelték a sorozat vé-
gét, a még adásba se került részek kiadását, nem 
egy esetben nem rettentek vissza a fenyegetőzé-
sektől sem. Ez persze, mondani sem kell, komoly 
feszültséget szült, mind magán az oldalon a láto-
gatók, mind a készítők közt, és csak azt sikerült el-
érni vele, hogy undorral várták a következő részt, 
és megváltásként tekintettek az utolsó részre. 
Talán ez volt a legdurvább eset az elmúlt 10 év 
során, amit fel tudok idézni, és mai napig paródia 
tárgyát képezi a készítők részéről.
 A követelőzésnek persze ma már nincs ak-
kora keletje, mint régebben, de gyakori a vád (a 
készítő és más, türelmesebb nézők részéről is), 
hogy az illető ilyenkor egy rakás dologgal nincs 
tisztában. Legyen az a műsorrend fogalma, ami 
a szezonális műveket erősen köti; vagy az, hogy 
újabban már a simulcast angol feliratával dobálóz-
nak (ami leghamarabb a japán adás után egy órá-
val később már elérhető, mivel ezek szövegköny-
vét előre megkapják a hivatalos fordítók); esetleg 
csak simán, hogy nem törődik azzal, hogy az adott 
készítő kismillió másik projekttel is foglalkozik. (Ez 
a dolog egyébként tökéletesen egyívású a Face-

book-csoportokban dívó „hol van az xy következő 
része magyar felirattal?” című kérdésekhez.)
Az természetes, ha a néző várja a következő részt, 
illetve vannak elvárásai, de ebbe nem fér bele ez 
a fajta magatartás. Ahogy igazából az sem, hogy a 
visszajelzéseknél csak annyit tud kibökni magából, 
hogy „szar a felirat”. Ez a szarkasztikus hangnemű 
„na bumm, most okosat mondtál” tipikus esete, 
ugyanis nem segít senkinek. A néző csak annyit 
fog látni, hogy valakinek nem tetszett, a készítő 
meg csak pislog, hogy mi lehet a hiba, hiába nézi, 
futja át többször is. Az évek során ezt rengeteg 
olyan esetben láttam, ahol magának a komment 

„az illető ilyenkor egy rakás do-
loggal nincs tisztában. Legyen 
az a műsorrend fogalma, ami a 
szezonális műveket erősen köti; 
(...) tökéletesen egyívású a Face-
book-csoportokban dívó „hol van 
az xy következő része magyar fel-

irattal?” című kérdésekhez.”
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ritkán van példa, de ne felejtsük el: a jogi oldal. 
Maga a rajongói fordítás, mint olyan, egy illegá-
lis tevékenység, amelyet a nyugati jogrend meg-
tűr, de a keleti igyekszik szó szerint kivétel nélkül 
bevasaltatni immár sokadik éve. Részint a saját 
működési mechanikájuk kötöttsége és megújulni 
képtelensége miatt, részint pedig a társadalmuk 
merev mivolta az okozója (erről talán bővebben 
máskor).

 Jó, de akkor miért ellensége saját maga is? 
Ennek két rétege van: a felfogás és a cselekvés. 
Előbbi pszichés gátlást jelent, míg az utóbbi akar-
va-akaratlanul alakít akadályt. A pszichés gátlás lé-
nyegében összeköthető a fejlődéssel és a fejlődni 
akarással. Ez olyan, mint a magasugrás: felteszünk 
egy lécet, amit mint célt meg kell ugranunk. Aki 
kezdő, az szívesen teszi olyan mélyre, hogy elég 
legyen csak átlépnie azt, míg a veterán sokszor 
már-már a kihívás kedvéért is magasra teszi. Ha si-
kerül a lehetetlent is megugrani, vagyis összehoz-
ni egy olyan feliratot, amire mondhatjuk azt, hogy 
méltán lehet büszke a készítője, akkor bizony haj-
lamos abba a hibába beleesni, hogy a következő 
esetben is ez legyen az elvárt mérték. Ezzel pedig 
saját magát hajszolja túl.
 A fejlődést pedig úgy lehet lemérni, ha 
időnként visszatekint az ember a korai munkáira. 
Ha már ő maga is szörnyülködik az akkori kreálmá-

nyain, akkor az egy jó jel arra, hogy eljutott vala-
honnan valahová, ami sokkal messzebb van a ko-
rábban elképzeltektől. Persze, azért ne felejtsük 
el: idővel az ember nemcsak tapasztaltabb és böl-
csebb lesz, hanem egyre jobban kiégett is, pláne 
ha saját magát hajszolja egyfolytában és sok min-
dent nyomásnak él meg.

 A cselekvés jelentette akadályok általában 
figyelmetlenségekből adódnak, de inkább gyakori 
az ilyen-olyan körülmények adta nehézség. Figyel-
metlenség lehet az, hogy kimarad egy hét, nem ve-
szi észre, hogy van az adott műhöz új rész (OVA-k 
esetében könnyű elsiklani az új részek mellett), 
alapanyagnak felhasználható felirat vagy esetleg 
egy beállítás, otthon felejtett eszköz miatt ugrik 
az aznapi, tervezett dolog. A körülmények szerte 
ágazóak, és javarészt abban kulminálható, hogy a 
fansubbernek is van magánélete. Sokan érettségi 

előtt vagy egyetemi-főiskolai éveik alatt vágnak 
bele. Az embernek ilyenkor pár hetet, esetleg hó-
napot leszámítva van szabadideje: vizsgák, téma-
zárók, zárthelyik, érettségi, beadandó, szakdolgo-
zat, nagyobb léptékű házi feladat, kiselőadás… 
Bármi, amin a tanulmányi átlag múlhat.
 Emellett persze sokszor a családi és létele-
mi dolgok is közrejátszanak egy-egy hosszabb szü-
netben. Ez jelenthet elhunyt közeli hozzátartozó-
tól kezdve a költözködésig, albérletkeresésen át 
egészen az esküvőig bármit, ami ideiglenesen ki-
zökkenti a szabadidőnket.
 A kettő egyvelegére is van példa, ez pedig 
a túlvállalás. Ha sok a szabadidőnk, akkor mi, for-
dítók hajlamosak vagyunk beleesni abba a hibába, 
hogy foglalkozom még ezzel, azzal, amazzal, majd 
az első adandó körülmény miatt elhasalva és úsz-
va a feladatokban vergődünk a part felé, nehogy 
megfulladjunk. Ez különösen azokra igaz, akik 
nem csak fordítanak, hanem feliratot formáznak, 
lektorálnak vagy a csapatuk megannyi feladata 
közül sok mindenben részt vesznek.

 Végezetül: minden más. Ezt úgy tessék ér-
teni, ami már teljesen vis maior jelleggel, derült 
égből villámcsapásként jelentkezik. Meghalt me-
revlemezek, tönkrement számítógépek, elveszett 
pendrive – tetszés szerint kombinálható módon, 
de sok esetben találkoztam ilyesmivel, hogy valaki 
ezek valamelyike miatt kiesett hosszú időre. Álta-
lában kevesen folytatják ezt követően, szóval ezt 
fel lehet fogni hobbitörésnek is. Valamint, amire 
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Végszó

 Zárásul: a fansubber nem szolga, de nem is 
isten. Ember ő is a saját problémáival, magánéle-
tével. Nézői oldalról érdemes úgy kezdeni a kom-
munikációt, hogy előbb az ember feltegye magá-
nak a kérdést: „ha nekem kéne rá válaszolnom, 
hogyan tenném?”. Ezzel remélhetőleg mindenne-
mű súrlódás legalább elkerülhetővé válik.

Barátok

 De, ha mindenki és minden a fansubber el-
lensége, akkor mégis kik lehetnek a barátai? Fara-
muci módon ugyancsak a néző, hiszen azért egy-
felől inspiráló, ha van, aki várja az adott művet és 
kedvesen noszogat pár kellemes szóval, hogy mi-
ért nézi azzal a felirattal a sorozatot, akinek szól 
(és ez hatványozottan válik igazzá olyan művek 
esetében, amelyek régiek vagy a nézői réteg egy 
szűk szeletének szólnak vagy vág az érdeklődé-
sébe); másfelől a visszacsatolás, egy jól irányzott 
„köszönöm” is feldobja a készítőt a legnehezebb 
helyzeteiben (miközben ugyancsak nyomást is je-
lent, de ilyenkor ez igazából olyan érzés, mint mi-
kor bepisál az ember: kínos és feszengős a ténye, 
de mégis kellemesen meleg...).

 A másik pedig a tanulás és annak az eszkö-
zei. Sok mindent felhasználhat, sőt, akár szakmai 
segítséget is kérhet. Vannak szótárak, lexikonok 
is, amelyek ha nyomtatott formában kézre nem 
is esnek, de a neten is megtalálhatóak (pl. Mirri-
am-Webster, Sztaki, Oxford English Dictionary, 
szinonimaszotar.hu, jisho.org), letölthetőek (pl. 
Wakan, Jómagam Szótár V9), azonban érdemes 
némi fenntartással kezelni, hiszen nem feltétlenül 
az első vagy második jelentés fog igazán illeni az 
adott helyzethez, hanem lehet, hogy csak a husza-
dik. Szakmai segítségben pedig a Google az egyik 
leghasznosabb keresési forma, de ha bizonytala-
nok vagyunk, akkor bizony találhatunk olyan szer-

vezeteket, elérhetőségeket, akikre ráírhatunk 
egy-egy kérdésben, ha épp nincs az ismerősi kö-
rünkben egy szakavatott arc. Mert egy orvosi té-
májú anime is mit ér, ha nem hiteles a szöveg?

 És itt jön képbe a stilisztika. Ezt a legköny-
nyebben úgy teheti magáévá bárki, ha olvas. Nem 
Szürkét, nem Alkonyatot, nem is Battle Royale-t, 
hanem rendes szépirodalmat. Most legyen az a 
kortárs irodalom berkeiből akár a Baudolino, a 
Loana királynő titokzatos tüze, a Vaják sorozat 
vagy épp a Galaxis útikalauz stopposoknak, a lé-
nyeg az, hogy markáns legyen, amely kimeri ak-
názni a nyelvünket, játszik a szavakkal, kifejezé-
sekkel és mindezeket kreatívan használja.

 Jó, jó, mindez szép és rendben van, de akkor 
megéri tényleg a rajongói fordítást, mint hobbit 
űzni? Mindenképp. Még akkor is, ha az elmúlt 10 

évben erősen megváltozott a nézői trend. Akkori-
ban még erősen rá voltak utalva sokan a magyar 
feliratra és annak érkezésére, miközben inkább 
azok néztek angol felirattal sorozatokat, filmeket, 
OVA-kat, akik magabiztosak voltak a nyelvtudá-
sukban. Mára ez annyiban változott, hogy az előb-
bi tábor valamelyest megcsappant és egyre töb-
ben szoktak át az angol feliratra. Első blikkre ez 
feleslegessé teszi az egész hajcihőt, de a valóság 
az, hogy az eredmény és a változás erőteljesen lát-
szólagos: rengetegen az angol után megvárják a 
magyar feliratot, leggyakrabban egy minőségibb 
fordítócsapattól, és így mérik fel, hogy mennyire 
sikerült az adott részt megérteniük. Persze, ettől 
függetlenül, ugyanúgy hangsúlyosak maradtak 
a csak magyar felirattal nézők is, és ők ritkábban 
hallatják már a hangjukat.

Ámbátor, ha valaki mégis arra adná a fejét, hogy 
fansubberkedjen, akkor célszerű, ha az elején 
nem sorozatokat, hanem kisfilmeket, OVA-kat 
készít, amelyeknek már nincs és várhatóan nem 
lesz folytatása, illetve könnyebb a szövegezése, 
nem igényel rengeteg agyi munkát, csak ideget. 
Példának okáért hentait – és nem viccelek: ez az 
a műfaj, ahol senki nem fog sírni semmiért. Sem 
akkor, ha hirtelen abba hagyja az ember 2-3 darab 
után, mert ez a dolog neki nem fekszik, sem pedig 
akkor, ha mégis bennmarad a berekben. Gyakorló-
körökhöz pont ideális, mivel rövid részes sorozat-
ból nincs annyi, hogy jó eséllyel olyat karoljon fel 
az ember, amivel ne foglalkozna már valaki.


