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A közös felületek halála
és limbója
A múltkori felvonásban végigvezettelek titeket a hőskoron és belobogtattam a változások
elkerülhetetlen szelét, amely nagy mértékben átrajzolta a szubkultúra képét. A további szófecsérlést mellőzve, folytassuk is ott, ahol egy számmal
ezelőtt abbahagytam. Viszont, miután ez az időszak jelenleg is tart bármiféle érdemi változás nélkül, így inkább arra szorítkoznék, hogy mi vezetett
ide az első 1-2 évben, és milyen jelentősebb kísérletek zajlanak a megoldás keresésére.

Felkorbácsolt kedélyek
A 2013-as év nem indított a legszebben,
ugyanis már az első héten sikerült az amúgy is
harapós hangulatra rájátszani. Az AnimeAddicts
akkori szabályzatába előző év elején bevezetett
1/A pont korlátozta a párhuzamos fordítások esetén a fordítók részéről a reklámozást, azaz ezeknek a projekteknek nem szabadott témát nyitni a fórumban, illetve nem lehetett semmilyen
formában megírni a hozzászólások közt (többek
közt azért, mert az ismertetőknél offolásnak számított, miután nem a műről alkotott vélemény;
a spoilerszobák esetében sem az épp aktuális
részre vagy a csavarok ellövésére és mélyebb kivesézésére irányult; AA-s projekthez írni eleve
pofátlanság lett volna; mindenütt másutt pedig
színtiszta offolás). Amennyiben mégis, akkor azt
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bezárták és az AA-s projekt végeztéig úgy maradt,
majd annak lezártával igény szerint újranyitották.
Hogy ebből később ne legyen temérdek munka,
kifejezett moderátori kérés lett, hogy inkább ezt
se tegyék meg.
Ugyan ezt még korábban lenyelték javarészt a fordítók, a status quót mégis inkább az
borította, hogy az év elején egy olyan oldalszintű
változtatás történt, amellyel az ismertetők adatlapjairól száműzte a tagok által készített feliratok
linkjét minden AA-s projekt esetében, akár befejezett volt, akár aktuális, függő vagy épp tervezett.
Maguk a fordítások megmaradtak és elérhetőek
voltak a továbbiakban is, de kerülőúton: egyszer
a letöltési kategóriák sorában a „Tagok által készített feliratok” alatt, illetve a fordítók adatlapján.
Mindeközben ezeket ugyanúgy be kellett küldeni, lehetőleg naprakészen tartva, noha a korábbi
egyezményes és hallgatólagos megállapodás ke-
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retében semmi sem igazolta, hiszen, ha nem lehet
reklámozni, akkor feltöltési kötelezettség sem lehetne rá.
Ekkor kezdtek el igazán megfogalmazódni
azok a hangok, amelyek egy olyan oldal ötletét
vetették fel, ahol az archiválási cél opció, de a fő
cél mégiscsak a kiadások pártatlan vezetése, hasonlóan az AniDB tényleges rendszeréhez vagy az
akkor még működő MyAnimeListes rendszerhez.
(Azóta a MyAnimeListről az új tulajdonoscég és
szerver után megindult oldalfejlesztés és a hivatalos kiadások reklámozása és támogatása felé
nyitás keretében eltűnt ennek a rendszere.
Hasonlóan járt a Baka-Updates Manga is
2014/2015-ben, amikor egy nagyobb C&D [cease
and desist: felhagyásos és beszüntetési felszólítás] levél kézhez kapását követően elérhetetlenné tették a rajongói mangafordítások követését.)

Ugyanakkor közben a régi problémák is
megmaradtak az újonnan alakuló csapatokkal,
kezdő fordítókkal, akik mások elé vágtak be, rálicitáltak vagy egyszerűen nem keresték meg a
korábbi fordítót a folytatással vagy felkarolással kapcsolatban. Erre máig a legnagyobb szükség van, hiszen ezzel máig többletmunkát lehet
egyébként megspórolni mindkét fél esetében.
Valamint megfogalmazódtak olyan meglátások
is, hogy közönséget nem csak a szezonális és aktuális szériákkal, hanem a régebbiekkel vagy akár
a lefordítatlan híresebb sorozatokkal is meg lehet nyerni. Illetve felvetett egy érdekes elméleti
kérdést, amelynek a körbejárása szintén megér
egy érdekes gondolatmenetet, témát: „egy fansubber azért fordít, munkálkodik valamivel, mert
hobbi és szereti csinálni vagy, mert az igény hajtja rá, esetleg a közönségtől elvárt köszönetéért,
hogy ezzel kiélhessék a felsőbbrendűségi komplexusukat?”
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Egy másik, mondhatni örök kérdésként vis�szatért a feliratformátumok közti vita (SRT vagy
ASS), hogy a fordítás esetében melyik a jelentékenyebb, melyik jelzi igazán azt, hogy dolgoztak
vele. Mindkettőnek megvannak a maga előnyei és
hátrányai, így maga a téma erőteljesen csalóka,
de ezzel majd csak a következő számban akarok
foglalkozni részletekbe menően. (Egyelőre legyen annyi elég, hogy a munka színvonalasságát
nem fémjelzi a felirat formátuma, viszont nem
mindegy, melyiket mihez használjuk.)
Ugyanakkor egy másik kérdéskör is felmerült a támogatás kapcsán, hogy az minek számít
a nézői oldalról, kötelezhet-e bárkit bármire, vagy
éppen mivel járhatna, mik a félelmek azzal kapcsolatban, ha több csapat egyszerre bérel magának
egy szervert több domainnel. Ezt ugyanis nagyban meghatározza a résztvevő csapatok viszonya,
a közös alap felügyeletének-kezelésének bizalomra alapuló kérdése, illetve egyfajta „tagdíj”, azaz ki
mennyit tesz be a közös alapba, milyen gyakran.
Negyedik problémakörként a forráskérdés
maradt meg, hogy ki mihez illeszti a feliratát, illetve mennyire lesz idővel megtalálható az adott
kiadás. Ezt a vitát volt a legérdekesebb visszaolvasni, hiszen ezzel kapcsolatban szinte kivétel
nélkül mindenki optimista volt a nyílt trackerek,
torrentoldalak kapcsán. Ekkor ugyanis még meghatározó volt a The Pirate Bay, az ISOHunt (annak
ellenére, hogy egy vírusfesztivál volt az esetek
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nagy többségében), illetve éltek a NyaaTorrents
régi letöltései (ez azóta egyszer bezárt teljesen
és többször alapították/nyitották meg újra, így
sok minden elhalt rajta), illetve a BakaBT-re is szabadon lehetett regisztrálni. Azóta a „kalózöböl”
rengeteg csapást szenvedett el, egy ideig pedig
megbízhatatlanná is vált (ha valaki emlékszik még
esetleg, hogy pár éve az oldalba építettek egy
kriptovaluta-bányászati kódot, amivel lefoglalták
az oldal megnyitásának idejére a látogató gépének szabad kapacitását haszonszerzés céljából,
és ezt egy súlyos és elítélő visszhang követte), az
ISOHunt teljesen megszűnt, a BakaBT pedig gazdát cserélt, a regisztráció pedig körülményessé
vált, és már hosszú ideje ígérik a lehetőség újranyitását. Ezek ellenére az nCore viszont megerősödött, azonban a feltöltések ritkán fedik le a régebbi sorozatokat, míg a szezonosok közül szinte
mindegyik fordított munka felkerül (valamelyik
csapattól, ha többen is fordítják).
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Ötödik kérdéskörként felmerült, hogy kit
mi tart még pályán, illetve miben mérhető egy fordító, fansubber megbecsültségének mértéke. Ennek kapcsán több válasz olvasható, és valahol egy
generációs különbség is megmutatkozik, hogy a
régebbi feliratozók közt több a nyelvet gyakorolni akaró, illetve saját maga szórakoztatását, hobbit kereső található, addig az újabb formációkról
inkább „a hírnév hajszolását tartják szem előtt”,
„nem igazán ismernek alázatot az iránt, amin, illetve amit munkálkodnak” vélemények hangoznak el. Hogy kit mi tart még a pályán, arra is egyéni válasz adható csupán, és felesleges összegezni,
hiszen nincs két egyforma indok ebben.
Azon viszont, hogy min mérhető egy fansubber megbecsültségének mértéke, megoszlottak a vélemények. A letöltésszám volt az egyik

mérce, hogy aki heteken, hónapokon át dolgozott
egy régebbi anime feliratán, kapott tizenvalahány
letöltést. Ez egy egyénileg kiadott mű volt, ami oldalt jelent meg a letöltési listában, míg az, amit ki
is hírezett az oldal, majdnem ezres letöltést generált.
Ha valami kapcsán jelentőséggel bír ez a
dolog, az az, hogy miért nem bízhatóak meg a
statisztikai számok a kérdésben. Hiszen ez a felhasználók miatt van így: ők arra ugranak, amik a
főoldalon vannak kihírezve, nem igazán arra, hogy
egy letöltési listába újonnan bekerült frissítésként minek a felirata jelenik meg. Továbbá az egy
fogyasztói szokás, hogy mindig az újabb animék
érdeklik a közönséget, azok generálnak több számot, mint a régebbi, rövidebb, kísérletezős darabok.

„...kit mi tart még pályán, illetve miben mérhető egy fordító,
fansubber megbecsültségének mértéke.”
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Röviden, mielőtt még mélyebben elmerülnék egy fansubber megbecsültségét mérő filozófiai eszmefuttatásban, egyes készítők afféle
identitásválságba is kerültek a saját munkájuk értékének megítélése kapcsán az érdemi visszajelzések hiánya miatt, ezért alternatív megoldásokat
kerestek, kicsit annak a megtámogatására, hogy
miért is folytassák.
Hatodik problémaként merült fel az online
stream-szolgáltatások megerősödése, amihez nagyon szkeptikusan álltak még ekkor az emberek,
de egyre több felhasználó követelte meg a jelenlétét, semmint magát a letöltést vagy a saját videós
kiadás letölthetőségét. Erre a fajta trendváltozásra – mint általában a legtöbbre – nehezen álltak
rá, hiszen több akadálya is volt: az egyik az, hogy
saját platformon fenntartani egy nagyobb csapat
esetében tárhely- és erőforrás-igényes, amit igazából csak a saját szervergéppel rendelkezők képesek a mai napig megoldani, míg mások rá vannak kényszerítve az Indavideó használatára. Egy
olyan platformra, amelynek a használata egész
egyszerűen katasztrofális: a lejátszómechanika, a
kereshetőség förtelmes, körülményes, sokszor hibás is, a feltöltött videók kezelése majdhogynem
lehetetlen, és máig a levételről, eltávolításról
nem kap a csatornakezelő értesítőt, hanem egyszerűen csak eltűnik. Számos kritikát lehet megfogalmazni ezzel kapcsolatban, hogy miért nem
jó, mégis a jelenlegi trend szerint ott szokás megkeresni elsőként. Az pedig egy teljesen másik kér-
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dés, hogy időről időre célkeresztbe kerül az oldal,
hiszen már 2016-ban a 49. helyen tartotta számon
az 50 legnagyobb kalóztartalmat szolgáltató oldal
közt a rajongói fordításokat és a kalóztartalmakat
visszaszorítani akaró japán kiadószövetség (hozzájuk köthető a Stop Fansub! Kampány is), emiatt
sok videót úgy kell lerejteni felnőtt tartalomként,
ami miatt viszont a külhoni magyarok (a környező
országoktól kezdve Németországon át Angliáig)
kényszerűségből kiszorulnak a nézőtáborból.
Az év közepén, nyáron indult egy nagyon
meddő és végtelenül parttalan vitafolyam, ami
igen hamar emelkedett hangnembe váltott. Az
egész azon indult ki, hogy az egyik csapat nem
jelzett le egy projektet, és ők kerültek ezzel a
célpontba. Majd ezzel együtt körülbelül minden
érintőleges témakör: az oversub („túl sok a csapat” - amivel nem lenne probléma, amennyiben a
dolog szervezetten működne, de miután hobbiról
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beszélünk, és a vezérlőelv összefoglalható abban,
hogy „mindenki azt fordít, amihez kedve van”,
sose lesz áthidalható), a helytelen vezetés egyes
helyeken, pár kisebb szennyes ki lett teregetve…
Olyannyira, hogy moderátori közbeszólásra volt
szükség, hogy elüljön.

Szakítás

san taglalta az értékmegőrzői felelősséget, hogy
a munkákat rendszerezni kellett, átláthatóan tartani. Azonban mindez azzal kezdett széthullani,
ahogy írták „megjelentek az erősebb csapatok, és
az egész közeg egy háborús zónává kezdett válni”.
Erről írtam a korábbi részben is, hogy a felfutással
érkező csapatokkal egyszerre hígult fel és vált telítetté a fordítói bázis.

Ekkor volt az az időszak, amihez viszont személyes érintettség is köt. 2013 közepére ugyanis
finoman szólva komoly nézeteltéréseim támadtak
az oldal vezetőségével és rezignációba vonultam.
Az okok változatosak, és nem ez a platform a csatabárdok kiásására. De a szakítást nem is erre értem, hanem egy lényeges változásra, amely igen
hamar belengett a képbe: a feliratgyűjtési funkció
leépítéséről és a meglévő archiválásáról lesz szó.
November közepén kikerült az Addictson
egy hír, ami a feliratok sorsát pedzegette. Hossza-
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Jöttek ellenük a vádak, miszerint a kisebb csapatok nézőt vesztenek miattuk, ami igazság szerint
nem kimutatható, miután a letöltések számában
mindig található egyfajta fluktuáció. Rendszerint
az első pár részt többen töltik le, aztán megcsappan ez a szám, és hol több lesz, hol pedig kevesebb. Az igazság alapja így sem elhanyagolandó,
ugyanis a felvetülése abból fakad, hogy miután az
Addicts rendelkezik egy kiterjedt ismertetőanyaggal, az adatlapokon lévő feliratlinkek az ottani letöltésekre vittek, nem a csapat oldalára. Így hos�szabb távon a cáfolat viszont sajnálatos módon
tényleges igazsággá válik, ami a kialakított rendszer velejárója.
Viszont ezt követően magukat könyvtárhoz
hasonlították, ami több okból megmosolyogtató
– lévén a szakmámba vág. Egy nyilvános könyvtár
ugyanis nem kér kötelező példányt, ez kizárólag
a nemzeti könyvtár hatásköre. (Amúgy meg érde-
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kesség: a jelenlegi jogszabály szerint noha kötelező példányt be kell szolgáltatni az előírt men�nyiségben a nemzeti könyvtár számára, azonban a
gyakorlatban ez sokszor nem elegendő, elmarad.
Ilyenkor a könyvtár maga szerzi meg, saját költségén.)
Azonban, amivel magukat felvértezték, az
annyiban is fals tévképzet volt, hogy nem minden
könyvtár publikus: több zárt gyűjtemény is van
az országban (még a nyilvános könyvtárakban is),
vagy feltételekhez kötött a látogatása, használata (ilyenek a levéltárak, egyes szakkönyvtárak előre bejelentkezést kérnek vagy egy adott életkor
elérését, esetleg kutatási engedélyt). Ezt a szegmenst szükségszerű volt szóvá tennem, mivel a
vita felé meg is jegyezték, hogy tudnak erről a
gyakorlatról, és ezt kívánták megfeleltetni hibrid
formában. És miután a gyűjtemény nagyja nem lehetett publikus, elkezdték úgy érezni, hogy feleslegesen dolgoznak vele.

!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

Éppen ezért egy háromopciós ötlettel éltek:
1) eltávolítják teljes egészében a tagok által
készített fordításokat (feliratok, mangák, light és
visual novelek), ezzel párhuzamosan megszűnnek
a „ki mit fordít?” témák, és egy közösségi felülettel megtámogatott fansub oldallá avanzsálnak;
2) gatyába rázzák a részleget, gyakorlatilag
a nulláról indítva újra mindent: mindenki inaktívan
kezd, és aki használni szeretné a rendszert, azt aktiválják, így számára élni fognak a lehetőségek;
3) alternatív ötletek.
A hír több száz hozzászólást kapott, nagyban
ment a tanácskozás, hogy mi legyen belőle. A
kommentelők egyértelműen a dolgok megmaradása és az átszabás mellett tették le a voksukat,
még ha mindkét opció egész konkrétan „kompromisszumos ultimátum” volt.
A közös hang keresése nagyjából egy hétig
tartott, mikor is arra jutottak, hogy az archívumba szabad a továbbiakban a feltöltés, legfeljebb 3

havi csúszással, illetve olyan választási lehetőséggel, hogy határozott vagy határozatlan idejű linkként fog átirányítani a készítők oldalára a megadott paraméterek alapján. A határozatlan idejű
hivatkozás viszont az adott csapat megszűnésével
azonnal élő letöltéssé alakul. Valamint visszavonják a feltöltési kötelezettséget a „ki mit fordít?”
részlegre. Ezek rendkívüli módon üdvözölt változtatások voltak, noha a határozatlan idejű linkes
letöltést választóktól megvonták volna a topikok használatának jogát, és az adatlapukon sem
láthatóak ezek a munkáik. Ez utóbbi továbbra is
ultimátum volt, és ahogy azt többen is érezték,
hogy nem fog sikerre menni, úgy is lett. Ugyanis
ekkor már FFnF és Andusia végképp lemondott
arról, hogy egyáltalán megtartsák a lehetőséget.
Ez végső soron be is következett egy 2014. január
2-ai hír képében, amely kilátásba tette, hogy februárig marad minden a régiben, márciusban pedig
kiszervezik az oldal aktívan elérhető részéről. Jelenleg a fórumon keresztül érhető el a feliratarchívum az utolsó frissítési állapotában.
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Hogyan tovább?
A válasz nem maradt el. A beharangozó hírt
követően ugyanis privát üzenetek és fórumposztok tömege született. Miután a téma kapcsán már
a teljes lemondás volt a hangsúlyos, mintsem egészében átalakítani a rendszert (valójában a megoldás a helyzetre, ami kibékített volna sok ellenzőt
már csak karnyújtásnyira volt), így a tagok által beküldött feliratok távoztak.
Emiatt igen komoly (és olykor kifejezetten durva)
reakciókat kaptak mind az egyszeri látogatótól,
mind másoktól, mint további DDoS-támadásokat,
amik akkor épp hónapok óta jelentettek problémát az oldal számára.
Így igény vált arra, hogy a korábbi közösség
találjon egy új platformot magának valamilyen
formában. Ennek kezdő zászlóshajója volt az Issho Tosho ideiglenes fóruma, ahol két moderátor
társaságában kiönthették a szívüket korlátlanul.
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Ez rengeteg problémához is vezetett a későbbiekben, hiszen a csalódottságát, kiábrándultságát,
keserűségét és a haragját idetöltötte ki mindenki, mivel megtehette bármiféle retorziót nélkül,
amíg a hangnemet kulturált formában tudta
megtenni. Ez persze többeknek nem tetszett,
hiszen nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy minimális moderáció és szabályok mellett nyilvános
formában mondhatják el a véleményüket (a Facebook-csoportok bejegyzéseit szándékosan nem
veszem elő, mert egyfelől érdemi módon vis�szakereshetetlenek, másodsorban nagyon sokan
nem olyan szinten aktív felhasználói az oldalnak,
a kommentszekció meg erősen pörögni szokott a
csoport jelentette buborékban). Egyesek a korábbi gyakorlathoz szokottan inkább a téma bezárását kérték, ami viszont semmiképpen sem segített
volna azon a lényeges kérdésen, hogy miképp vezessék le az elmúlt hetek, hónapok felgyülemlett
frusztrációját.
Az Issho Tosho oldala már 5. éve folyamatos fejlesztés alatt áll, és a fórum tanúsága szerint állandóak a technikai és egyéb hátráltatások:
a polgári munka, alkalmatlan keretprogramok
(framework), kiegészítők, a különféle tárhelyek és
felületek lehetőségeinek határait feszegető vagy
azokon túlmutató megoldások…
Ezenkívül több kisebb-nagyobb kezdeményezés indult még meg, amelyek közül érdemlegesen is megemlítendő a RhisiartK fejlesztette
fansub.hu, amely még nagyon gyerekcipőben jár,
de fokozatosan mutatja a fejlődés jeleit.

!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

Hol siklott félre a dolog?
Bár valóban szerencsétlenül alakult a hazai
animés fansub körkép ezen időszaka, amelynek
okai szerteágaznak. Annyi minden közrejátszott
és hozzátett ehhez, hogy nem lehet egyértelműen meghatározni minden eredőt, legfeljebb körvonalazni. Most ezeket vesézném ki kicsit nektek.
1) Központosítás és az abból eredő
identitásválság
Kezdjük máris a legnyilvánvalóbbal. Bár a
hazai szubkultúra méretéből adódóan nincs értelme olyan sok különálló oldalra, mint a nemzetközi porond legnagyobbjai (hogy párat említsek:
MyAnimeList, AniDB, Anilist), bőven elég egy is,
ha azt a közönsége képes tartalmilag értékelhető
formában fejleszteni. Ennek a struktúrának ezen
erőssége egyben a gyengesége is, és ezt láttuk

megvalósulni a hőskor hajnalán az Animevilág
megszűnésével, aminek funkcióit egy fansub csapat vállalta magára, így relatív gyorsan reagálva
képes volt betölteni az űrt.
Az identitásválság pedig bár eleinte nem
mutatkozott ennek köszönhetően, hiszen adja
magát, hogy egy feliratkészítő csapat, ha mások
feliratait befogadja és megosztja, kezeli archívum
jelleggel, akkor előbb vagy utóbb súrlódások,
rosszabb esetben érdeksérülések lesznek. Ennek
az eshetőségét növelte egyre jobban az idő múlása, a felhasználói kör bővülése és a szubkultúra
mainstreammé válása, aminek utóhatásai sokáig
elhúzódtak. A gyűjtőoldali politika és szellemiség
viszont maradt a régi, kezdeti szinten, és képtelen
volt érdemi változáson átesni, némiképp engedve az idő nyomásának, valamint a kezelőváltás is
jócskán hozzáadott ennek a problémának a terebelyésedeséhez.
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Miután ugyanis LumberJacK visszalépett a feliratfeltöltés adminisztrációjától, ez a feladat teljes
egészében FFnF-re hárult.
Hogy megértsük, ez mitől volt probléma
(amellett, hogy további terheket rótt az oldal
egyik főadminjára), kicsit visszább kell néznünk
az időben, 2010 elejére, amikor az AnimeAddicts
úgy döntött, adatlapot készít a csapatok részére,
hogy az oldalon elérhető munkáik rendezett felületet kaphassanak, illetve ők maguk is nagyobb
eséllyel reklámot.

Ennek a rendszernek a kialakításánál „hangzott
el” az egyik feltöltési kötelezettséget érintő támadás kapcsán, hogy ők egy olyan oldalt szeretnének, mint amilyennel az AniDB is rendelkezik
a mai napig. Viszont a belső fórumból „nyugdíjazott”, archivált feliratfeltöltési topik arról is tanúskodik, hogy az elgondolás pár kiegészítést is
kapott, amelyek közül az egyik a túlzó iránycél,
amely a realitás talajától elrugaszkodóan teljességre törekedett, illetve a feltöltési kötelezettség, amely szembe ment azzal a másik iránycéllal,
hogy AniDB-ként működjenek.
És ha már ennyit emlegettem ezt a rendszert, pontosan hogyan is működik? Az AniDB-re
voltaképp bárki szabadon regisztrálhat egy csapatot, vehet fel hozzá kiadást, amihez egy hash-linket kell megadni (amit meg egy külön program
generál le neki, hogy azzal lehessen elérni a mára
már alig használt eMule-on). Ezeket a bejegyzéseket még egy moderátornak sem kell hitelesítenie.
Viszont nincs semmiféle kötelezettség a megkezdett bejegyzések karbantartására, állandó frissítésére. A függő és a dobott projekteket rendszerint a moderátoroknak szokás jelezni vagy egy idő
után „magától” átállításra kerül.
2) Változó trendek és más szelek
A társadalom nem egy stabil dolog, állandó
a változás. A szociológusok nem csak a problémákat tárják fel egy adott állapotban, hanem az
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átmeneteket és a változásokat is jegyzik, elemzik.
Az egyik komoly változás a szubkultúra mainstreamesedése volt, amely felhígította a korábbi szorosabb közösséget. A másik mélyre ható változás
pedig igazából a feliratarchívum megszűnésekor
már felfutó ágban volt: a közösségi oldalak előretörése. Bár korábban ott volt az iwiw és a myVIP,
de egyik sem volt igazán nemzetközi, szemben a
Facebookkal. Ennek hatására a trendek még hamarabb módosultak, új irányt vettek. Ezzel pedig
egy új generáció jött a szubkultúrába, amely már
a legtöbbször a kész „terméket” látta viszont a
fordítóktól, elvárássá vált a gyors munka, a minőség legnagyobb rovására. (Ugyanitt megjegyzem,
a nemzetközi palettába lépéssel együtt valósult
meg az a kényszeresség, hogy Google-nek használjuk a Facebook csoportokat.)
Ezzel együtt a személytelenség is jócskán
megnőtt: a korábbi összetartó közösség hálás

tagjai és a visszajelzések, pozitív visszacsatolások
megfogyatkoztak, míg az újabbak olyan természetesnek vették a hobbifordítók létét, mint a
levegővételt, és ha a gyorsaságtól és az elérhetőségtől valami elütött, akkor azt negatív visszhang
követte. Arról már tanulmány is szól, hogy miképp
butítja és érzéketleníti el a felhasználót a közösségi média használata (Darragh McMannus-tól kezdve a Journal of Royal Society Interface-ig többen
is írtak róla tanulmányokat, könyveket).
Rengetegen tudomást sem vesznek arról,
hogy melyik általuk követett művet melyik csapat vagy ki fordítja, még akkor sem, ha egyébként
teljesen elégedettek azzal, amit láttak. A pozitív
visszacsatolások hiánya pedig jócskán nyomot
hagy a hobbifordítók lelki állapotán, lassacskán
a kiégés felé sodorva őket. (Nem mindenkién, de
vannak, akik az átlagnál jobban igénylik. Nekik adjátok meg mindenképp ezt!)

Tartalomjegyzék

△

kreatív

141

fansub
A változó szelek és trendek pedig kényszerpályákat szülnek, amelyek korábban is voltak.
Egyik ilyen „muszájdolog” volt az Indavideó használata és a feltöltés a videómegosztóra. Alternatívának jó volt, azonban ez az ottani közönség, a
közösségi portálos generáció tévhiteinek és gyengeségeinek táplálásához vezetett. Azt meg sem
említve, hogy 2016-ra a 49. legnagyobb kalóztartalmakkal operáló oldalként tartotta nyilván
a fanfordításokat visszaszorítani kívánó japán kiadói szövetség.
A rugalmasság kulcskérdéssé vált, és lehetőség szerint gyors adaptálódást követel meg. Az
előző pontnál is láthattuk, hogy ha már a felfogásból hiányzik az ez iránti hajlam és a szándék, akkor
annak igen könnyedén „sírás lesz a vége”.
3) Régi problémák kezeletlenül maradása

lemmel tartása megóvhat a problémáktól; úgy
mint egyes kérdésekhez való rugalmatlanságot,
a merev és pesszimista hozzáállással vegyített tömény idealizmust, és még sorolhatnám oldalakon
át.
Régi problémához tartozik a berögződésekhez való görcsös ragaszkodás, ami nem csak attitűdbeli megnyilvánulásokkal volt megfigyelhető,
de a fejben, a felfogás szintjén is. Hiszen a nyitás
és a megújhodás egyik alapvető feltétele ezeknek a kerékkötéseknek a leoldása. Kezeletlennek
tartom, hiszen ez nem csak az érintett felekre
igaz, hanem általános érvényben megfigyelhető
a szubkultúrán belül. Ámbár fenntartom, hogy
esetenként ez látszólagos, hiszen a másik oldalon beletörődés és a sűrűn tenyérbe temetett arc
megjelenhet, hogy „újfent mit problémázik ez?”.
Biztos, hogy az ő lecsillapításukra igaz az, hogy
azt mondjuk, amit hallani akarnak? Az általuk vélt

Mint írtam korábban, rendre előjöttek a régi
kérdések, és újabb és újabb csapatok jöttek létre,
vagy régebbiek előtt nyíltak ki a lehetőségek az
előtérbe kerüléssel. Egy megszokott rendszerbe
kellett nekik betagozódni, ami nem volt egyszerű,
hiszen rengeteg íratlan szabály volt érvényben, és
ami nem volt leírva, arról úgy vélték, hogy szabad
volt.
Sok problémát fel lehetne ide vésni: úgy
mint a fansub etiketthez hiányzó kommentárt, segédletet, kikötéseket már a preambulum helyén,
hogy mindössze ajánlásról van szó, amelyek figye-
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igazat, ami sok esetben nem feltétlenül korrelál
a valósággal? És mi van a saját véleményünk erőszakolásával? Alapvetően a szakítás abból fakadt,
hogy jelentős változtatásokra lett volna szükség,
de végeredményben az egyik fél megrettent a
feladattól, mert a korábbi szemlélet szerint folytatta volna inkább a berögződések alapján, mikor azok már rég kontraproduktívvá váltak a saját

céljaik érdekéhez. Az eleve szabályozhatatlan közeget nem lehet korábbi korlátok közé kényszeríteni, úgy nevezett deregulációra van szükség. Ez
a korábbi állapotokhoz képest anarchiához hasonlóbb, de még rendszerben tartható.

Megoldás akkor van vagy nincs?
Ősrégi közhely, hogy „utólag okos már az
ember”, de az az igazság, hogy sokakat a vége
felé már az érzelmei és indulatai vezéreltek, semmint a racionális gondolkodás. Aki pedig ez utóbbit képviselte, a vihar maga alá gyűrte és elnyelte
a víz. Holott voltak köztük kifejezetten érdekes
felvetések, hosszan tartó átmeneti megoldások,
amelyek előbb vagy utóbb megújításra szorultak
volna, de addig is keretben tartja a már meglévő
közeget. Teljes értelemben vett megoldás pedig
eleve nem volt lehetséges erre a kívánalmak alapján.
Jelen helyzetben a 2014-es állapotok uralkodóak még mindig. Ez egy elnyúló átmeneti időszak, a limbó, amelyből csak az képes kimozdítani
a fordítói közösséget, ha a fentebb írt két oldal
közül valamelyik eléri azt a szintet, amelyen kétségtelenül könnyedén és egyszerűen használható
formában, rendszerezetten vezeti a fordításokat,
a csapatok adatlapjait, és teret enged ezek szerkesztésére. Ennek ellenére az archívumkérdést
nem oldja meg, amire viszont továbbra is komoly
szükség van.
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