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Eredetileg 3 részre akartam széthúzni ezt
a cikket elveszve a részletekben, de aztán meggondoltam magam és úgy döntöttem, hogy 6 oldalban letudom az egészet. Nincsenek egyértelmű
korszakhatárok, és vannak átfedések köztük, de a
lényeges jellemzők alapján beosztottam az időszakokat.

Hajnal
„Kezdetben vala az anime és láták a magyarok,
hogy jó, ezért létrejött egy szubkultúra.”
(magyar animések bibliája)
A magyarországi animézés a ’80-as években kezdődött, amikor legtöbbünk még nem is
élt, és aki élt, az sem tudta, hogy éppen animét
néz, mert nem közvetlenül Japánból érkezett,
hanem valamely nyugati ország, főként az Egyesült Államok és Franciaország közvetítésével. A
legdurvább példa a Nauszika, melynek amerikai,
és ezáltal a magyar változatából is kivágtak 23
percet, átírták a neveket és a történetet, valamint
megváltoztatták a címet és a promóciós anyagokat (moziplakátok és DVD borítók). Ez olyan, mintha a japánok nindzsát csináltak volna Batmanből.
#szarkazmus Még maguk az eredeti készítők sem
ismertek rá ezek után a filmjükre, ezért Miyazaki
úgy bepöccent, hogy megtiltotta az amerikaiaknak, hogy a további filmjeihez a szinkronizáláson
túl hozzányúljanak. Ez a torzított változat került
a ’80-as évek végén a magyar mozikba és VHS-ka-
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zettákra. Ekkortájt került még adásba például a
80 nap alatt a föld körül Willy Foggal, Csip-csup
csodák, Maja a méhecske, Nils Holgersson (AniMagazin 32.), Múmin, Barbapapa vagy a Könyvek
Könyve is.
A ’90-es évek végén jöttek azok az animék,
amik már nagyobb rajongótáborra tettek szert
az előzőknél, és már egyértelműen különböztek
a nyugati rajzfilmektől. Ilyenek voltak a Varázslatos Álmok (Sailor Moon) (AniMagazin 12.), Dragon
Ball (AniMagazin 36.), Pokemon (AniMagazin 4041.) vagy pár évvel később a Yu-gi-oh!.

Ekkor azonban az Országos Rádió és Televízió
Testület (ORTT) vérszemet kapott, és egy kisebb
kereszteshadjáratot indított az animék és az RTL
Klub ellen. A Dragon Ball túl erőszakos volt nekik (nem mintha ők lettek volna a célközönség), a
Pokemon és a Yu-gi-oh! pedig epilepsziaveszélyt
hordozott magában és még korhatárbesorolást
sem kapott.
A lelkes rajongók hiába árasztották el az
ORTT-t telefonokkal, levelekkel, aláírt petíciókkal,
az ORTT jelentése egyértelműen fogalmazott. Az
RTL elvesztette a pert, a nézők pedig a DB-t és ennek okán sok más animét is, amit esetleg elhoztak
volna hazánkba.
Kálmos Borbála szerint nem egyedülálló a
magyar eset, a televíziós anime kapcsán Franciaországban is alakultak ki morális pánikhelyzetek.
Varró Attila úgy fogalmaz, hogy „[a] manga és
anime magyarországi reprezentációja egyfajta

kulturális boszorkányégetéssé vált uborkaszezon
idejére”. A Dragon Ball-botrány nyomán a média
is kiemelten foglalkozott az animékkel, a Fókusz
című magazinműsor egy egész adást szentelt a témának, valamint számtalan újságcikk jelent meg
a japán rajzfilmekről; Kálmos Borbála szerint: „[e]
zek között kevés volt az árnyalt és elemző céllal
született írás, többségük bíráló, élesen elutasító
hangnemben nyilatkozott az animékről”. Ennek
az értelmezésnek a hatására több szerző szerint
– és saját tapasztalatom alapján is – sokan az animét és a mangát az erőszakkal és a szexualitással
azonosítják. „Ez olyan, mintha a filmeket a pornó- vagy akciófilmek alapján minősítenénk” – von
párhuzamot Solti Antal, a Magyar Anime Társaság
egykori sajtófőnöke, ráadásul Palanovics Norbert
magyarázata szerint az anime és a manga nem is
műfaj, hanem ugyanolyan médium, közvetítő közeg, mint a film vagy a könyv.
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Jean-Marie Bouissou kiemeli, hogy amennyire
megijesztette a szülőket és tanárokat ez a jelenség, annyira magával ragadta a fiatalokat világszerte.
A folyamatos feljelentések hatására pedig
az RTL Klubnak már nem érte meg tovább animékkel foglalkozni, így 2008 környékén abbahagyta a
még futó sorozatait is, mint például az Inuyashát
és a Megamant. Ezzel pedig lezárult egy korszak.
Az anime hazai vesszőfutása talán azzal is ma-
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gyarázható, hogy a DB és társai sok tekintetben
igencsak eltértek a nálunk megszokott rajzfilmektől, és nem is nagyon volt ez kellően felvezetve,
bemutatva, így sok szülő nem értette/érthette,
hogy mit is nézünk mi igazán.
Ezt az időszakot a nagyobb TV-csatornákon
hétköznap délután és hétvégén délelőtt megjelenő, elsősorban más országon keresztül érkezett
animék jellemezték. Csak az RTL Klubot emeltem ki, de sok más csatorna is vetített animéket,
a közszolgálati TV-ken túl a TV2, Fox Kids, Jetix,
Cartoon Network, Nickelodeon, Minimax, Msat,
Hálózat TV, Viasat3, HBO, AXN és Cool is.
VHS-kazettákon is jelent meg több anime
2004-ig, ekkor viszont nem az animék kiadása
szűnt meg, hanem az analóg kazettákat felváltották a digitális DVD-k.
A hercegnő és a kobold egy 1991-es magyar, brit és japán koprodukciós rajzfilm. Gémen
József rendezte George MacDonald regényéből,
valamint a Pannónia Filmstúdióban készült az
NHK közreműködésével, bár legnagyobbrészt a
brit Siriol stúdió animálta. Japánban mutatták be
legelőször.
Mangák magyar honba először az ezredfordulón tették be a lábukat, ugyanis ekkor adták ki
a Dragon Ball és az Ai, a videolány (AniMagazin
21.) pár fejezetét a japán többszáz oldalas, gerinces kötetektől merőben eltérő 52 oldalas tűzött
füzetes formában. Viszont ez sem volt hosszúéletű, DB-ből összesen 16, Aiból pedig 4 füzet jelent
meg.

Anime nélkül nem lenne manga sem, mert annak
köszönhetően terjedhetett el világszerte, így Magyarországon is megelőzte az állóképes változatot a mozgóképes. Általában az animerajongók
kezdenek el érdeklődni a mangák iránt, fordított
esetben kevésbé jellemző ez a kíváncsiság.

Dél (2004-2012)
„Az Animax a csatorna, amit Magyarország
megérdemel. Nem pedig amire szüksége van.”
(Szamuráj Batman)
Fontos állomás az animék magyarországi
történetében a 2004 végén indult első magyar
animés televíziócsatorna, az A+ volt. Az A+ katalizátorként hatott a hazai anime szubkultúra terjedésére. A csatornán olyan animéket láthattunk,
mint az Inuyasha, Slayers, Kaleido Star, Yu Yu Ha-

kusho, Jigoku Shoujo, Full Metal Panic!, Cowboy
Bebop, Trigun és még sorolhatnám. Sőt, két BL
művet is láthattunk itthon - igaz ezeket már csak
felirattal -, a Gravitationt és a Mirage of Blaze-t.
Ezen animék abszolut kedvencei lettek a hazai közönségnek.
Végül az A+-t a 2006-os tulajdonosváltásnak köszönhetően beépítették a nemzetközi
Animax csatornahálózatba, így 2007. közepétől
Animax Közép-Európa lett a neve a 2014 tavaszi
megszűnéséig (AniMagazin 17.). A korábbi igencsak szép mennyiségű animés felhozatal tovább
bővült még nagyonbb címekkel. Megkaptuk a
Death Note-ot, Nanát, Bleach-t, Narutót, a Ghost
in the Shell sorozat mindkét évadját, Hellsinget,
Soul Eatert vagy a Fullmetal Alchemist mindkét
sorozatát.
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Tagadhatatlanul a 2000-es évek legjobb címeit láthattuk itthon magyar szinkronnal. Amiről
egyébként külön cikket is lehetne írni.
A kétezres évek közepén intézményesült
csak Magyarországon a manga, ami egybeesik
a magyar képregény „újra feltalálásával”, intézményrendszerének kiépülésével, valamint az
ehhez kötődő online, illetve fesztivál- és börzekultúra létrejöttével. Korszakhatárként is lehet
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tekinteni a MangaFan kiadó által megjelentetett
Árnybíró-sorozat (AniMagazin 6.) magyar fordításának 2006-os megjelenésére. Nagy Csilla úgy
véli, hogy „[a] magyar mangakultúra létrejötte
csak a könyvkiadás szempontjából tekinthető hirtelen és meglepetésszerű robbanásnak, ugyanis
ezt megelőzte az intézményi fejlődés, vagyis internetes portálok, anime csatornák aktív működése, a képregénykiadók és -pártolók szövetségbe
tömörülése, illetve a képregényhez kapcsolódó
fesztiváljellegű megmozdulások, amelyek a tömegkultúrába integrálják a műnemet”.
2008 óta animés ihletésű, a mangák stílusjegyeit is magukon viselő magyar képregények is
születnek minden évben, mint a Magyar Múzsa,
Ten Devin és az Utánam, fiúk!.
Magazinok is ekkor jelentek meg. 2007-ben
indult a Mondo, az AnimeStars nyomtatott és a
Manizin online animés témájú magyar nyelvű magazin. S bár utóbbi kettő már megszűnt, a Mondo

még azóta is tartja a frontot, 2011 óta az AniMagazinnal kiegészülve. Ebben az időszakban voltak
még próbálkozások hasonló magazinok létrehozására, mint a JAF (2009-2014) és az Otaku Shakai
(2009-2010).
2007-ben alakult meg a cosplay.hu is, azzal a céllal, hogy egybe fogják a hazai cosplayes
társadalmat. A csapat megalakulása óta szervez
cosplayversenyeket, rendezvényeket, hirdet fotópályázatokat, és az év cosplayese verseny is náluk zajlik. Szóval mindmáig ők a legnagyobb hazai
cosplayes közösség.
Az intézményesülés másik fontos állomását jelzi a találkozósorozat, az animecon. Jelentős
részben a 2003 őszén megalakult Magyar Anime
Társaság tevékenységének köszönhetően, az első
magyar AnimeCont 2005-ben tartották a budapesti Láng művelődési házban (később a Millenárison, majd állandósulva a Petőfi Csarnokban),
eleinte évente 3 ilyen volt, tavasszal, nyáron –

amit hagyományosan egy nagyobb vidéki városban tartottak – és ősszel.
Az AnimeConok hatása lényegében vitathatatlan, évente tehát háromszor összejött a kultúra iránt rajongók sokasága. Az akkori conokhoz
hozzátartozott az úgynevezett PeCsa filing, a zsúfolásig megtelt, meleg és büdös nagytermével és
lepukkant folyosósival. Rendszeres volt, hogy elfogytak a jegyek, így voltak, akiknek bizony nem
jutott.
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Pont emiatt sokan már reggel 5-kor ott
kempeltek. De hát akkor, mikor még nem volt
okostelefon, vagy a helyszínen vettél jegyet, vagy
valamelyik budapesti boltban. A beengedés kaotikus volt, értsd, nem volt sor, csak tömeg, akik
annyira nyomultak nyitáskor, hogy biztos arrébb
tolták a PeCsát pár centivel.
Sőt, egyik évben létezett conbérlet is, ami
egy dombornyomott plasztikkártya volt, amivel
lényegében egész évre megvetted a jegyed. Mi
volt az előnye? Nem kellett elmenni jegyért, nem
kellett sorba állni, és több száz ember mellett
fütyörészve sétálhattál be a conra.
Egy szó, mint száz, az A+ és az AnimeConok
meghatározóak voltak és betonba öntötték a hazai animés szubkultúra addig nádcölöpökön álló
alapját.
A MondoCon (2011 óta mindegyikről beszámolt az AniMagazin) is egy magyar animecon
fajta, mert igazából nem az. Hivatalosan geek találkozó vagy geekcon, kinek hogy tetszik. Miért?
A válasz egyszerű. Míg az AnimeConok szinte kizárólag az animéseket szólították meg, addig a
MondoConok szélesebb kört. Emellett a MAT le is
védette az AnimeCon nevet.
Az évek alatt tehát változott a közönség,
annak ízlése és igénye egyaránt. A szubkultúrák
keveredtek, összemosódtak, amolyan halmaz
metszetek, uniók alakultak ki. Mert nem biztos,
hogy valaki ekte animés (persze van olyan is), lehet, hogy szeret még mellette játszani, esetleg
szélesebb körben szereti a fantasy vagy sci-fi mű-
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veket. A MondoCon az évek alatt igyekezett mindenkit megszólítani, minden szubkultúra kedvelőnek programot adni. És profitnövelésnek sem volt
rossz, hiszen a csak animés közösség nem tudna
eltartani egy ekkora rendezvényt, de miért is
kéne.
A MondoCon a Mondo magazinról kapta a
nevét, és ők is szervezik meg a 2008 decemberi
AnimeKarácsony óta. Az első magazinról elnevezett rendezvényt 2009 őszén tartották a Hungexpón. Pár éve a PC Guruval közösen szervezik

őket. A MondoCon a visegrádi országok legnagyobb és legolcsóbb országos Conja, és ez nem
reklámszöveg (bár annak se lenne rossz).
De ebben az időszakban volt még HoldfényCon (2010-2013) (AniMagazin 3., 7., 11., 14.),
HikariCon (2013-2015) (AniMagazin 25.), és ekkoriban indultak hasonló vidéki rendezvények, mint
a debreceni OSzAKE (2009-től, 138. oldal) és a miskolci Milloween (2011-től) (AniMagazin 46.).
A legaktívabb év ebből a szempontból 2012
volt. Ekkor egészen pontosan júliustól decemberig minden hónapra jutott egy con, valamely csapat szervezésében (Nyári MondoCon, Cosplayer

Expo, Aniwacon, Őszi Mondocon, Őszi HoldfényCon, AnimeKarácsony).
Jelentek meg animék DVD-n (2002-2016
között), sőt Blu-rayen (2007-2017 között) is. A
Ghibli filmektől a Final Fantasy-n át a Death Note-ig annyi, hogy felsorolni is sok lenne. Éppen
erről szól Iskariotes Magyar anime megjelenések
cikksorozata (AniMagazin 24-26.).
Aki mindet begyűjtötte, annak szép kis
gyűjteménye van otthon. Mindenesetre szomorú,
hogy sok animekiadás sajnos nem érte meg, hogy
minden részt a lemezen tudjunk. Talán ez ma már
megmosolyogtató, de akkor király dolog volt.
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Ebben az időszakban a filmek DVD megjelenéseihez vagy premierjéhez még kisebb rendezvényeket is szerveztek egy-egy budapesti moziban. Így lehetett látni pl. az Akira, a Ghost in the
Shell, a Paprika és a Perfect Blue animéket is a már
megszűnt Odeon moziban vagy az Égenjárókat a
Puskinban.
Megnyíltak animés boltok és kisebb vállalkozások, mint a SakuraZaka (2007-ben), az AnimeLand Anime/Manga Szaküzlet (2008-ban), a Japán
Cuccok (2008-ban), Tamaishi Design (2010-ben),
Maybe Innocent (2011-ben) és Rainbow Overflow
(2011-ben).
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Sőt, saját teaházunk is volt 2009-2010 között. A Moonlight Meido mondhatni tiszavirág
életű működése alatt tematikus rendezvényeket,
anime vetítéseket tartott, lehetett karaokézi vagy
japán nyelvet tanulni, mindezeket animésre és japánosra festett falak között teázva. Sajnos az animés - zsebpénz alapú - közössége és a tomboló
gazdasági válság mellett várható volt, hogy nem
lesz hosszú életű a projekt.
Itt került megrendezésre egyébként az első
Cosplay Party (mai nevén Fantasy Expo) a Cosplay.hu jóvoltából. Később több helyszínen is megfordult a rendezvény, néhány éve viszont állandó
helye a Ferencvárosi Művelődési Központ, ahol
évente kétszer rendeznek találkozót. Azonban itt
nemcsak a cosplayesek, hanem az animések, sci-fi
és fantasy rajongók, társasjáték kedvelők is megtalálják rajongásuk tárgyát.
Ekkoriban jöttek létre olyan internetes portálok, melyek fontos kommunikációs felületként

szolgálnak, mérvadók és elismertek hazai animés
körökben, ilyen az AoiAnime (2002-től) és az AnimeAddicts (2004-től) vagy az egyik legrégebbi,
2000-ben létrejött AnimeWeb.
A fansub, azaz a rajongói fordítások mindig a szürkezónába esnek, mert a rajongás részét
képező alkotó tevékenység, de nem piaci alapokon működik, így a gazdaságot sem befolyásolja
pozitív irányba. Ezért hivatalosan nem is mérhe-

tő, értsd, azt nem fogja befolyásolni, hogy TV-be
vagy moziba több anime jusson, ezáltal a szubkultúránál szélesebb körbe is eljussanak ezen alkotások. Olyan szempontból viszont mindenképpen
pozitív a hatásuk, hogy az idegen nyelveket nem
értők és/vagy nem szeretők is megnézhessenek
olyan alkotásokat, melyek már nem kerülnek hivatalosan forgalomba hazánkban. De, ami ezt a
korszakot illeti, a fansub-tevékenység is ekkor indult nálunk, mely azóta még fontosabbá vált. Erről Ricz ír bővebben a fansubról szóló cikkeiben
(AniMagazin 47. számától).
Szóval volt animecsatornánk, anime DVD és
Blu-ray piacunk, mangánk, és azóta vannak conjaink, magazinjaink, valamint internetes felületeink.
Ennél sokkal többet egy szubkultúra aligha kívánhatna. Ezért tartom ezt a korszakot a legtermékenyebbnek, leggyümölcsözőbbnek.
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Alkony (2013-2016)
„De, ami elkezdődik, az véget is ér.”
(ősi japán mondás)
Hosszas haldoklás után 2014-ben megszűnt
az Animax, és utoljára 2013 novemberében vetített animét. Elsőre ellentmondásosnak tűnhet,
hogy egy animecsatorna mégis mit vetített akkor
még hónapokig, ha nem animét. A válasz egyszerű, amerikai sorozatokat és show-műsorokat. Ez
egyben meg is magyarázza a megszűnését.
2016 végétől szünetel a MangaFan mangakiadása. A többi hazai mangakiadó a Vad Virágok
Könyvműhely kivételével (akiknél még mindig fut
és megvárásolható a Vízisten menyasszonya című
manhwa) 2013-mal bezárólag mind megszűnt
vagy már nem ad ki mangát (Fumax, Delta Vision).
Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy
míg a Mangafan ezidáig az Animaxszal karöltve sikercímeket hozott, mint a Nana, Death Note, Naruto vagy a Vampire Knight, addig a többi kiadó
főleg ismeretlen műveket tett a felhozatalába és
nagyban függtek a mangaóriás Tokyopoptól.
A képlet tehát egyszerű, az amúgy is kevés
pénzből gazdálkodó rajongó inkább költött a népszerű, hájpolt címre, mint egy noname, sokszor
nem is japán alkotó „mangájára”. De még így is
volt pár cím, ami kirívott, ilyen volt a híres-neves
Berserk (AniMagazin 48.), a Trigun, vagy az Angyalok Menedéke.
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DVD-n utoljára 2016-ban jelent meg anime,
Az ősök gyűrűje: Final Fantasy XV, de az legalább
Blu-rayen is. Aki most magában azt gondolja, hogy
ott volt azóta még a Vörös Teknős és a Kaptár-sorozat legújabb darabja, az most tegye le virtuális
kezecskéjéből a magazint egy percre, míg átgondolja ezt még egyszer.
Mondhatjátok, hogy kinek kell manga,
DVD és BD, amikor van internet, meg úgyse jó a
szinkron és/vagy a fordítás. Erre én azt mondom,
hogy a Dragon Ball Z és Dragon Ball Super a Viasat6 legnézettebb műsorai között van évek óta,

nem véletlenül ismétlik őket állandóan, tartják
őket műsoron, és utóbbinál május 9-én beelőzték
az amerikai változatot. Ha most 2009-et írnánk,
lenne reális esély arra, hogy a Dragon Ball Super:
Broly megjelenjen magyarul, és ide behelyettesítheted a kedvenc animefilmedet.
Megnyíltak újabb vállalkozások és vendéglátóegységek, Reku-chan (2013-ban), az Amai
Teaház (2014-ben), Odango (2015-ben), Teetaku
(2015-ben), Lola’s Art (2015-ben) és a Shio no Sekai (2016-ban).
Az internet egyre fejlődő arzenáljában jelentek meg olyan platformok, mint a YouTube.
A híres animés YT-csatornák pedig többnyire ebben az időszakban jelentek meg. Az Animecritics
(2009-2015) a legelső, őt követték többek között
az Egy Akatsukis Élete (2010-2012), AnimeKommentár (2014-től), AnimEgyetem (2015-től) és
Animológia (2016-tól).
Megjelent a Facebook is, ahol máig aktív,
több ezer fős animés csoportok jöttek létre, mint
a jelenleg 22.000 tagot számláló Anime fan !!!
(2011-től), 10.000 tagot magáénak tudó Magyar
Anime Fanok (2011-től) és a 8.000 fős Anime & Japán magyar kedvelői (2013-tól).
Összességében azért nem csak negatív
események történtek, mert míg a TV-csatornánk
megszűnt és mangák maradtak félbe, valamint
újak nem is indultak, továbbá a DVD és Blu-ray kiadás megszűnt, addig az internetes és személyes
jelenlét erősödött a YouTube, a Facebook és az
egyre népesebb conok által.

Most mi van?
Vannak még conok, sőt a 10 éves OSzAKE
és a 8 éves Milloween mellett már újabb kezdeményezések is, mint a SzolnoCon (2018-tól) (AniMagazin 48.), az AnimePiac (2014-től, eredeti nevén
Conpót) (AniMagazin 20.) és a már korábban említett Cosplay Party (aka Fantasy Expo). Ez utóbbi
az elmúlt években nagy népszerűségre tett szert,
gyakran együtt rendezik az anime piaccal. Ezekről
az expókról is rendszeresen beszámol az AniMagazin.
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itthon
Megint egyre több az anime a magyar TVben (Dragon Ball Super, Mary és a varázsvirág), sőt
mozikban is vetítenek szinkronosan (Mirai – lány
a jövőből). De Hosoda Mamoru vagy Shinkai Makoto filmjei az utóbbi években egytől-egyig láthatóak voltak itthon, vagy Art mozikban, vagy az
Anilogue nevű animációs fesztiválon, ahol mindig
van legalább egy anime film. A Japán Alapítvány is
szokott animéket vetíteni nagy ritkán.
Az ORTT megszűnt, és jogutódja, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) úgy tűnik,
nem akar akadékoskodni az animékkel (lásd a korábban kifogásolt Dragon Ball és Yu-gi-oh! sorozatok hétköznap délutáni vetítéseit a Viasat6-on).
Tűnnek fel új tehetségek YouTube-on, mint
ShiroNeko (2017-ben) (AniMagazin 40., 47.).

Mangák ritkán jelennek meg, viszont animés hatású magyar képregények még mindig
vannak, a Saigami és a Széles Mosoly.
Tavaly ősszel megjelent egy anime ihletésű
posztapokaliptikus magyar regény, az Eastern.
Készülnek fandubok, azaz rajongói szinkronok
animékhez, az első ilyen 2012-ben a NovaVoice
Stúdióban készült Sailor Moon film, A rózsa ígérete volt, azóta pedig a WataMote (AniMagazin 16.)
első fele, azaz 6 epizód kapott magyar hangot a
Dragonhall+ csapatától (AniMagazin 11.) és az
Overlord (AniMagazin 28.) 1. része a Tanaka Stúdió jóvoltából.
2012 óta (ekkor lett kéthavi a Mondo és az
AniMagazin is) még mindig töretlen népszerűségnek örvendenek a magazinok.
Van már Kitsune Japán Kávézó és Étterem
(2017-től) is, ahol előfordulnak animés hétvégék.
2018 februárjában az Amai Teaháznak köszönhe-
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tően szimfonikus Ghibli koncert is megrendezésre került, ahol japán és magyar művészek is felléptek, továbbá Japán magyarországi nagykövete is
részt vett az eseményen.
Úgyhogy megint emelkedő tendenciát mutat a hazai animés szubkultúra, és talán egy-két
év múlva újra lesznek anime DVD-k, Blu-rayek és
(nem csak Vad Virágos) mangák a boltok polcain,
valamint az átlagemberek végre tisztában lesznek
vele, hogy mi az anime. Akkor bárki megnéz majd
egy animét, ahogy egy rock számot sem csak a
rocker szubkultúra tagjai hallgatnak meg.
Ha kifelejtettem volna valamit, azért utólag is elnézést kérek. Az viszont remekül látható,
hogy a hazai animés szubkultúra és intézményei/
médiumai elég kalandos utat jártak be ezidáig.
Voltak igazi sikerek és persze mélypontok is. Mindenben el lehet jobban merülni, agyalni rajta, de
az túlnyúlna a magazin kapacitásán.

Felhívás!
Ehhez a cikkhez kértem a segítségeteket a kérdőívemmel kicsit több, mint egy
éve. Viszont annyi választ kaptam, hogy lesz
belőlük egy másik „ezt írtátok ti” cikk. Ha lemaradtál róla vagy bármi észrevételed van
ezzel a cikkel kapcsolatban, akkor kérlek,
írd meg augusztus 26-ig nekem e-mailben
(tomyx20@anipalace.hu) vagy az AniPalace
Facebook-oldalán tomyx20 jeligére, és anonim véleményedet olvashatod a következő
számban. Terjedelmi megkötés nincs, témák
az ebben a cikkben leírtakon túl: - mit jelent
neked/mit adott neked az anime/manga, illetve az egész szubkultúra?, - mit gondolsz a
hazai animés szubkultúra helyzetéről?
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